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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Mieszkańcom Gminy Węgierska Górka
radosnego przeżycia Chrystusowej miłości, zdrowia, radości i pokoju.

Niechaj Nowonarodzone Dziecię Obdarzy Was swoją miłością i błogosławi
na Święta oraz na Nowy 2012 Rok
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• Co dla Pani oznacza bycie
Przewodniczącą Rady Gminy
Węgierska Górka?

Od zawsze zależało mi, aby
samorząd lokalny funkcjonował
jak najlepiej. Z tą myślą podjęłam
się tej odpowiedzialnej funkcji.
Znając potrzeby mieszkańców
mam większą możliwość wpły-
wania na decyzje, które ich bez-
pośrednio dotyczą, a które po-
dejmowane przez władze gminy.

• Jakie stawia Pani zamierzenia przed
sobą i Radą Gminy w roku 2012, co udało się
zrobić w mijającym roku?

Przede wszystkim dalszy rozwój gminy po-
przez kontynuację rozpoczętych inwestycji, a
także podejmowanie nowych działań, szcze-
gólnie mających na celu poprawę infrastruktu-
ry drogowo – mostowej na terenie gminy.

• Co może utrudnić ich zdobywanie, a co
ułatwić?

Na pewno utrudnić może nieadekwatne
przekazywanie środków finansowych z budżetu
państwa na realizację zwiększających się z roku
na rok nowych zadań, którymi obarczane są sa-
morządy gminne. Dlatego zależy mi szczegól-
nieaby te środki, którymidysponujemybyływy-
datkowane w sposób oszczędny i racjonalny. Jest
to możliwe tylko przy pełnym zaangażowaniu
i zgodzie radnych oraz Wójta Gminy.

• Jakie są Pani główne za-
mierzenia podczas pełnienia
funkcjiPrzewodniczącejRady?

Jako Przewodnicząca Rady
Gminy staram się łagodzić nawet
najmniejszenieporozumienia i za-
wsze dążyć do wypracowania
wspólnego stanowiska przy po-
dejmowaniu najważniejszych dla
mieszkańców Gminy decyzji.

• Jak dotychczas przebie-
gała Pani kariera samorządowa? Może się
Pani na pewno pochwalić sukcesami w pra-
cy zawodowej?

Moja działalność samorządowa rozpoczę-
ła się w 1994 roku. Przez te prawie 18 lat uda-
ło mi się zrealizować niejedną pożyteczną ini-
cjatywę społeczną. Na wszystkich szczeblach
samorządowych zarówno województwa, po-
wiatu jak i gminy zawsze starałam się wsłu-

chiwać w potrzeby drugiego człowieka i nieść
pomoc tam gdzie jest to możliwe.

• Jakimi zasadami kieruje się Pani w ży-
ciu i czy przydają się one podczas pracy w
charakterze przewodniczącej Rady Gminy?

Uczciwość, pracowitość i rzetelność to naj-
ważniejsze zasady, którymi staram się kierować
zarówno w życiu prywatnym jak i w działalności
społecznej.

• Życzenia świąteczne dla mieszkańców
gminy.

Na koniec wszystkim czytelnikom oraz
mieszkańcom Gminy Węgierska Górka prag-
nę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zdro-
wia, szczęścia, pomyślności w Nowym 2012
roku.

Zapraszam mieszkańców do zgłaszania
swoich problemów, jestem dostępna pod
numerem telefonu 604 349 162.

Minął rokdziałanianowejkadencjiRadyGminyWęgierskaGór-
ka, która zdecydowanie kontynuuje zadania uchwalone przez

radnych lat ubiegłych. Na wyróżnienie zasługuje rozwój placówek
oświatowych i kulturalnych na terenie naszej Gminy tj. w Cięcinie,
Ciścu, Węgierskiej Górce i Żabnicy. Jakość dróg gminnych zdecy-
dowanie się poprawia z każdym rokiem. Starano się w pierwszej ko-
lejności naprawić szkody drogowe wyrządzone przez powódź. Nie-
mało trudu w to zadanie włożył Wójt Gminy mgr Piotr Tyrlik i jego
Z-ca mgr Marian Kurowski, w zdobyciu środków z Rejonowego Za-
rządu Gospodarki Wodnej, z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Wójt Gminy i Rada Gminy w swoich działaniach uwzględniali
starania u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
o dotację na konserwację bocznego ołtarza ku czci Św.Anny i Św.
Józefa w zabytkowym kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Cięcinie. Dn. 25.11.br w Odpust ku czci Patronki Parafii
Św. Katarzyny oddano odnowiony ołtarz Św. Anny. Jego piękno
zachwycało wszystkich. Tradycyjną summę odpustową celebrował
i przewodniczył procesji rodak Cięciny ks. kan. Aleksander Sala-
mon obchodzący jubileusz 25-lecia swego kapłaństwa. W tym dniu
czcili też w tym Kościele swą Patronkę Św. Katarzynę miejscowi
kolejarze z gośćmi z Sosnowca. Należą się serdeczne podziękowania
Wszystkim, którzy włączają się w dzieło odnawiania i zabezpie-
czenia zabytkowego Kościoła p.w. Św. Katarzyny w Cięcinie. W
to dzieło włączyło się również NadleśnictwoWęgierska Górka. Usil-
na prośba do Wójta Gminy mgr Piotra Tyrlika, aby na miarę swo-

ich możliwości dalej angażował się w dzieło odnowy i zabezpie-
czenia obiektów zabytkowych w Cięcinie.

Liczne uroczystości patriotyczno-religijne w naszej Gminie wy-
magają prac organizacyjnych z udziałem członków różnych orga-
nizacji świeckich i kościelnych. Efekty ich działań są widoczne, za
co im serdecznie dziękuję.

Swoje podziękowania i życzenia kieruję do Nauczycieli,
wszystkich pracowników Szkół i Przedszkoli naszej Gminy, któ-
rzy 14 października obchodzili swoje święto.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i No-
wego Roku 2012 składam Pani mgr Zofii Barcik Prze-
wodniczącej Rady Gminy, Panu mgr Piotrowi Tyrliko-
wi Wójtowi Gminy, Radnym, Pracownikom Urzędu Gmi-
ny i Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka, Redakcji
gazetki Nasza Gazeta Nowiny z Gminy i Wszystkim
Mieszkańcom szczególnie Dzieciom i Młodzieży naj-
serdeczniejsze życzenia „Szczęść Boże”.
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Węgierska Górka

mgr Leon Figura

Na zdj. Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Węgierska Górka mgr
Leon Figura składa gratulacje i życzenia pani Dyrektor mgr Irenie
Lach i Całej Społeczności Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wę-
gierskiej Górki z racji jubileuszu 50-lecia Szkoły.

Rozmowa z Przewodniczącą Rady Gminy Węgierska Górka ZOFIĄ BARCIK

Od Rady Gminy Węgierska Górka – 29.11.2011r.
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Kieruję do Państwa kolejną porcję
informacji, tym razem obejmują-
cą w bardzo skrócony sposób cały

rok 2011. Większość artykułów, czy in-
formacji już do Państwa kierowałem na ła-
mach „Nowin z Gminy” czy stronie in-
ternetowej www.piotrtyrlik.pl na prze-
strzeni mijającego roku. Raport prezentuje
główne zadania gospodarcze realizowane
w gminie. Niewątpliwie ten zakres obo-
wiązków Wójta jest najbardziej interesu-
jący i przynoszący największą satysfakcję
mieszkańcom. Często słyszę pozytywne
opinie osób, które dostrzegają zmieniają-
cy się na wskutek realizowanych inwestycji
krajobraz gminy. Są to niewątpliwie wiel-
kie osiągnięcia Gminy Węgierska Górka,

ale nie byłoby tych zdobyczy bez wytę-
żonej pracy wielu osób.

Nasza gazetka ukazuje się w przeded-
niu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku co jest wspaniałą okazją do złożenia
mieszkańcom Gminy Węgierska Górka ser-
decznych życzeń: zdrowia, pogody ducha,
spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej
satysfakcji i wielu sukcesów. Dla mnie
święta Bożego Narodzenia, są również
okazją do refleksji nad problemami i za-
daniami społeczno-gospodarczymi, tak
często dyskutowanymi na licznych spot-
kaniach z mieszkańcami, gdzie satysfak-
cję przynosi nam efekt w postaci wy-
miernych i konkretnych zrealizowanych za-
dań gospodarczych w 2011 roku.

W bieżącym roku przeprowadzono 26
przetargów publicznych z czego 14 to za-
dania inwestycyjne. Do projektów, które
zostały zakończone w bieżącym roku
można zaliczyć:; Odbudowa dróg gmin-
nych uszkodzonych w wyniku powodzi w
2010 r. na terenie gminy Węgierska Gór-
ka – 616 277,97zł brutto (w sołectwie Wę-
gierska Górka: ul. Partyzantów, ul. Nad Sta-
wem; w sołectwie Żabnica: ul. Kępki
I,II,III, ul. Wojtatówka; w sołectwie Cię-
cina: ul. Fabisie, ul. Wzgórze, ul. Lipow-
skich; w sołectwie Cisiec: ul. Górska, ul.
Kolejowa); Modernizacja ul. Granicznej
w Cięcinie gm. Węgierska Górka –
156 424,78zł brutto; Remont dróg gmin-
nych uszkodzonych w wyniku powodzi w
2010r. w gminie Węgierska Górka –
1 009 196,41 zł (w sołectwie Żabnica: ul.
Płone; w sołectwie Węgierska Górka:
ul. Kpr. Tomaszka, ul. Graniczna; w so-

łectwie Cięcina: ul. Kowali, ul. Kaszta-
nowa, ul. Tęczowa, ul. Ficońka, ul. Tury-
styczna; w sołectwie Cisiec: ul.Za Groniem,
ul. Grzegorzków); Remont mostów gmin-
nych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku powodzi w 2010r. przetarg nr 1:
344 047,00zł brutto (most gminny w cią-
gu ul. Baśniowej w Żabnicy oraz most
gminny w ciągu ul. Fabisiów w Cięcinie);
Przetarg nr 2 „Remont mostów gmin-
nych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku powodzi w 2010r.” na kwotę 978
354,91 zł obejmował: Grace Rejcyny –
most w ciągu ul. Jaśminowej w Żabnicy,
most w ciągu ul. Granicznej oraz odtwo-
rzenie rowu przy ul. Fabrycznej w Wę-
gierskiej Górce, most gminny w ciągu ul.

Bystry Potok w Cięcinie oraz most w cią-
gu ul. Łącznej w Ciścu. Kolejnymi prze-
targami były: Budowa mostu jednoprzę-
słowego w ciągu ul. Krótkiej w sołectwie
Cięcina – 209 822,43zł; Odbudowa mos-
tu gminnego w Żabnicy ul. Miodowa –
32 756,95zł; Modernizacja drogi gminnej
rolniczej Pod Groń w Cięcinie(etap V)–
512 232,91zł; Utworzenie szkolnego pla-
cu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Cięcinie – 68 894,69zł brutto; Rewita-
lizacja kanału Młynówka wraz z terenem
przyległym – etap II (w trakcie realizacji)
– 361 219,44 zł brutto;

W 2011 r. zmodernizowano następujące
drogi gminne: w Sołectwie Cięcina: ul. Sło-
neczna, ul. Różana, ul. Ogrodowa, ul.
Biegunów, ul. Graniczna; w Sołectwie
Cisiec: ul. Kolejowa, ul. Polna, ul. Aka-
cjowa; w Sołectwie Żabnica: ul. Leszczy-
nowa, ul. Miła, ul. Płone; w Sołectwie Wę-
gierska Górka: ul. do fortu Wędrowiec, ul.
Kamienna, ul. Zacisze – chodnik, ul. Wy-
zwolenia – chodnik (łącznik wzdłuż
TPSA), wykonano parking przy forcie
„Wędrowiec”.

Dobudowano oświetlenie uliczne: So-
łectwo Cięcina: ul. Kowali (3szt), ul. Gra-
niczna góra (1szt), ul. Za Torem (1szt), ul.
Wspólna(1szt); Sołectwo Żabnica: ul.
Rzeczna (1szt), ul. Polna (1szt), Cmentarz
(2szt); Sołectwo Węgierska Górka: ul.
Oś. XX-lecia (2szt), ul. Wyzwolenia (1szt),
ul. Fabryczna (1szt); Sołectwo Cisiec: ul.
Akacjowa (1szt), ul. Spacerowa (1szt), ul.
Tynionka (2szt).

W roku 2011 kontynuowano moder-
nizację źródła ciepła w budynkach indy-

widualnych w ramach programu ograni-
czenia niskiej emisji w Gminie Węgiers-
ka Górka ogólny koszt inwestycji
1 109 800,00 zł (dofinansowanie z WFO-
ŚiGW 302 000,00); Budowa sali gimna-
stycznej przy Gimnazjum i Szkole Pod-
stawowej w Żabnicy w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego, koszt in-
westycji 2 850 661,93zł; Rewitalizacja po-
przemysłowej infrastruktury wraz z oto-
czeniem na cele gospodarcze, rekreacyjno-
turystyczne i społeczne (teren wokół
„okrąglaka”) – w ramach RPO, koszt in-
westycji 979 749,08zł (uzyskano dofi-
nansowanie 804 961,84); Przebudowa
drogi gminnej ul. Kamienna w Węgierskiej
Górce w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, koszt in-
westycji 732 223,19zł (dofinansowanie
301 700,00); Budowa sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół Publicznych w Ciścu
– projekt realizowany w partnerstwie PL
– SK Program EWT, koszt inwestycji
2 109 998,00zł (dofinansowanie
1793498,30); Renowacja Ołtarza boczne-
go w kościele p.w. Św. Katarzyny Ale-
ksandryjskiej w Cięcinie przy wsparciu fi-
nansowym Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków w Katowicach; Utworzenie
ścieżki pieszo-rowerowej na pograniczu
polsko-czeskim w ramach Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej
2007-2013 Republika Czeska – Rzecz-
pospolita Polska, koszt przedsięwzięcia 147
818,00zł (dofinansowanie 120 000,00);
Rozbudowa infrastruktury sportowo rek-
reacyjnej w obrębie boiska sportowego w
Ciścu realizowana w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, koszt in-
westycji 365 854,18zł (dofinansowanie
223 081,82).

Raport Wójta Gminy
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Trwają prace projektowe związane z
budową drogi ekspresowej S69 Żywiec –
Zwardoń, której nie umieszczono jednak
w Programie Budowy Dróg Krajowych na
lata 2013-2015.

W ramach prac przyłączeniowych rea-
lizowanych przez „Beskid-Ekosystem”
Sp. z o.o. wykonano 30 przyłączy kanali-
zacyjnych (600m) i 41 budynków przyłą-
czono do wodociągu (1 km). W ramach za-
dań realizowanych przez Związek Mię-
dzygminny ds. Ekologii w Żywcu – Bu-
dowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Wę-
gierska Górka – kontrakt 15 oraz budowa
kanalizacji w Żabnicy – plac Grace Rej-
cyny, wykonano 14 km sieci oraz 211 sztuk
przyłączy.

Ponadto do różnych programów w tym
Unii Europejskiej zostały skierowane na-
stępujące projekty inwestycyjne: Przebu-
dowa drogi gminnej Mjr K. Czarkow-
skiego nr 596084S w gminie Węgierska
Górka 617 100,00 zł w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych – przewidywany koszt
661 688,00zł; Budowa ogólnodostępnej
sceny widowiskowej wraz z infrastruktu-
rą okołoturystyczną i rekreacyjną w Wę-
gierskiej Górce w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego, koszt inwestycji 1 472 402,28zł;
Westerplatte Południa – historyczny obiekt
fortyfikacyjny (zagospodarowanie oto-
czenia fortu Wędrowiec) projekt realizo-
wany w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej 2007-2013
Republika Czeska – Rzeczpospolita Pol-
ska, koszt przedsięwzięcia 234 956,80zł
(podpisanie umowy, realizacja 2012);
Utworzenie platformy widokowej na po-
graniczu polsko-czeskim (w ramach roz-
budowy ścieżki łączącej bulwary z traktem
Cesarskim), projekt realizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego Współpra-
cy Transgranicznej 2007-2013 Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska, koszt
przedsięwzięcia 153 482,32zł (podpisanie
umowy, realizacja 2012); Termomoder-
nizacja budynku ZSP w Ciścu realizowa-
na w ramach Programu Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, koszt przedsięw-
zięcia 1 232 175,96 zł.

Władze Gminy Węgierska Górka ciąg-
le analizują różnego rodzaju programy Unii
Europejskiej i w trakcie ich uruchamiania
zgłaszają nowe zadania, których w Gmi-
nie Węgierska Górka nie brakuje. Wy-
mienione zadania inwestycyjne, są nie-
wątpliwie tematami, które najbardziej in-

teresują mieszkańców Gminy. Niemniej
jednak, równie potrzebne są też inne
mniejsze zagadnienia, które w Gminie
Węgierska Górka wspólnie realizujemy.

Zadania z zakresu ochrony środowis-
ka, a ściślej rzecz ujmując kanalizacji sa-
nitarnej i wodociągowej czy porządku w
gminie, wykonuje „Beskid-Ekosystem”
Spółka z o.o. w Cięcinie. Prowadzona jest
zbiórka odpadów niebezpiecznych z tere-
nu Gminy Węgierska Górka zawierających
azbest w postaci płyt azbestowo – ce-
mentowych płaskich oraz falistych. Planuje
się wywieźć 91 ton z 56 budynków. Jest to
już V edycja programu. Dzięki wsparciu
Urzędu Gminy mieszkańcy zapłacą jedy-
nie 20% kosztów usunięcia azbestu. Z te-
renu naszej gminy systematycznie znika-
ją tony tego szkodliwego materiału. Łącz-
nie od 2007 roku wywieziono 765 ton az-
bestu z 423 budynków. Pamiętajmy, że az-
best ma ostatecznie zniknąć z naszego kra-
ju do 31.12.2032 roku, ale im szybciej się
go pozbędziemy, tym lepiej dla środowis-
ka i naszego zdrowia! W ramach PONE
(Programu Ograniczenia Niskiej Emisji)
dokonano wymiany 30 kotłów zagrażają-
cych środowisku zastępując je nowoczes-
nymi piecami z podajnikiem. Zamonto-
wano 30 układów solarnych, wykorzystując
promieniowanie słoneczne do przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej oraz wy-
mieniono stolarkę okienną zewnętrzną w
kolejnych 30 budynkach. W dniach 12-
19.04.2011r. odbyła się bezpłatna zbiórka
odpadów wielkogabarytowych, opon,
sprzętu RTV i AGD. Akcja została zreali-
zowana przez Spółkę „Beskid-Ekosys-
tem”. Urząd Gminy Węgierska Górka na
bieżąco informował i ostrzegał miesz-
kańców przed paleniem w piecach śmie-
ciami a szczególnie materiałami plastiko-
wymi. To nie tylko nie ekologiczne, ale
również niebezpieczne. Grozi za to kara w
wysokości 5 000 zł. Zostało wydanych do
dnia 05.11.2011r. 115 decyzji na wycinkę
drzew. Na bieżąco są prowadzone prace
wycinkowe i pielęgnacyjne drzew na te-
renie Gminy Węgierska Górka uzyskując
odrębne decyzje od Starostwa Powiato-
wego w Żywcu. Prowadzone były również
postępowania dla przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko ce-
lem uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Ponadto Urząd Gminy
Węgierska Górka ogłosił Konkurs Ekolo-
giczny na selektywną zbiórkę odpadów
przez młodzież Szkół Podstawowych i
Gimnazjów z Gminy Węgierska Górka pod
hasłem: „Młodzież i dzieci segregują

śmieci”. Celem konkursu było kształto-
wanie i promowanie właściwej postawy
sprzyjającej trosce o środowisko, a w
szczególności segregacji surowców wtór-
nych. Dla zwycięzców konkursu przewi-
dziano następujące nagrody: za I miejsce
– tablica interaktywna, za II miejsce – lap-
top, za III miejsce – projektor multime-
dialny. Współorganizatorami konkursu
był „Beskid-Ekosystem” Sp. z o.o., Żywiec
Zdrój S.A. oraz Ośrodek Promocji Gminy
w Węgierskiej Górce.

Na koniec listopada 2011r. jest nas w
Gminie Węgierska Górka 15 066 miesz-
kańców, w tym w poszczególnych sołect-
wach: Cisiec – 3 298, Cięcina – 4 385, Wę-
gierska Górka – 4250, Żabnica – 3 133. W
gminnej ewidencji działalności gospodar-
czej jest zarejestrowanych 795 podmiotów.
Bezrobocie w gminie dotyka 734 osób (406
kobiet i 328 mężczyzn), z tego 120 osób
ma prawo do zasiłku (57 kobiet i 63 męż-
czyzn).

Na terenie Gminy Węgierska Górka
funkcjonuje 5 szkół podstawowych, w
tym 1 w ramach zespołu szkół, 4 gimnaz-
ja publiczne w tym 1 w ramach zespołu
szkół, 5 przedszkoli publicznych, 1 przed-
szkole niepubliczne. Baza oświatowa jest
co roku modernizowana poprzez wyko-
nywanie remontów bieżących. W roku
szkolnym 2010/2011 wydatkowano na
ten cel 265 705 ,00 zł. Do szkół w całej
gminie uczęszcza 1 493 dzieci, natomiast
liczba dzieci w przedszkolach zwiększa się.
W roku szkolnym 2010/2011 uruchomio-
no dodatkowy oddział przedszkolny w
Przedszkolu w Żabnicy. Liczba dzieci w
przedszkolach 395 , w tym 132 dzieci 6-
letnich, do przedszkola niepublicznego
uczęszcza 31 dzieci. W roku szkolnym
2010/2011 najbardziej potrzebującym dzie-
ciom przyznano 169 stypendiów szkolnych.
Szkoły pod względem dożywiania obsłu-
giwane są przez 5 kuchni działających przy
każdej placówce. Łącznie z dożywiania w
roku szkolnym 2010/2011 skorzystało
867 uczniów w tym 334 uczniów z pro-
gramu rządowego „Pomoc państwa w za-
kresie dożywiania”. Dofinansowanie do za-
kupu podręczników uzyskało 109 dzieci.
Dofinansowanie kosztów kształcenia mło-
docianych pracowników otrzymało szes-
nastu pracodawców za kształcenie 24
uczniów. Zadaniem własnym Gminy jest
realizowanie dowozu uczniów niepełnos-
prawnych do placówek specjalnych i
ośrodków szkolno wychowawczych w
Żywcu, Milówce ,Łodygowicach i w Biel-
sku Białej. Łącznie z dowozu korzysta
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19 uczniów. Zgodnie z ustawą o systemie
oświaty Gmina zapewnia bezpłatny dowóz
uczniów do szkół – SP i Gimnazjum w Ża-
bnicy oraz w Cięcinie. Rok szkolny
2010/2011 był ostatnim rokiem w którym
dowóz realizowany był przez własne środ-
ki transportu i kierowców zatrudnionych
przez GZEAS. Od września 2011 roku do-
wóz dzieci do w/w placówek wykonywa-
ny jest jako usługa transportowa przez prze-
woźnika.

Ponadto przy wsparciu Europejskiego
Funduszu Społecznego Gmina czyni sta-
rania i realizuje liczne programy na rzecz
aktywizacji i pogłębiania wiedzy i kom-
petencji mieszkańców. W obecnym roku
złożono 3 wnioski do działania: 9.5 Od-
dolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich, które obecnie przeszły ocenę for-
malną a do końca kwietnia r.. Urząd Mar-
szałkowski ma ocenić projekty pod wzglę-
dem merytorycznym. Od stycznia 2011 rea-
lizowany jest projekt „Lepsze gimnazja w
ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych i trwać będzie do końca grud-
nia br. Koszt projektu 1 472 858,07 zł któ-
ry jest dofinansowany w 100%. Rozpo-
częty w sierpniu br. projekt „Równy start
przedszkolaka” w ramach Poddziałania
9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stop-
niu upowszechnienia edukacji przed-
szkolnej” realizowany będzie do końca
sierpnia. Wartość projektu 2 269 614 zł do-
finansowany w kwocie 2 235 569 zł.
W ramach przedmiotowego projektu pro-
wadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci,
został wydłużony czas pracy przedszkoli,
utworzono nowy oddział w Cięcinie wraz
z placem zabaw zwanym ogrodem przed-
szkolnym. W bieżącym roku realizowane
były również projekty w ramach działania
9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na ob-
szarach wiejskich” które przyczyniały się
do wzrostu kompetencji mieszkańców
gminy. Projektami tymi były „Angielski
bez barier” na kwotę 44 040,00 zł, „Nau-
czyć, jak się dobrze uczyć. Kurs szybkie-
go czytania i technik uczenia się” – war-
tość 49 719,00 zł „ECDL – podnosząc kwa-
lifikacje dajesz sobie szansę na lepszą przy-
szłość” na kwotę 46 368,00 zł. Projekty te
zostały dofinansowane w 100% z EFS.
Gmina co roku realizuje projekt z pod-
działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej pn.: „Aktywna integracja szan-
są rozwoju Gminy Węgierska Górka”. W

obecnym roku koszt ogólny projektu wy-
niósł 1 83740,00 zł w tym 164447,30 zos-
tało dofinansowane z EFS.

W ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska pozyskano
fundusze z dziedziny wsparcia 3.3: Fundusz
Mikroprojektów na realizację projektu
transgranicznego, którego realizacja trwa-
ła o stycznia do czerwca br. W zakresie Pro-
jektu przewidziane były działania tj: nau-
ka języka czeskiego w i polskiego, przed-
stawiania oraz prelekcje. Prowadzone
działania w ramach tego projektu miały na
celu poznanie kultury, tradycji i historii cze-
skiej. Wartość projektu wyniosła
87 483,04zł w tym wysokość dofinanso-
wania wyniosła 95%.

Gmina wspiera organizacje pozarzą-
dowe aktywnie działające na jej terenie w
zakresie sportu, turystyki i kultury, dzie-
dzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia.
Organizacjom tym, w trybie ustawy o
pożytku i o wolontariacie, zostały udzie-
lone następujące dotacje: w zakresie spor-
tu i turystyki – LKS Metal WG Skałka Ża-
bnica – 38 000 zł, LKS „ŚWIT”– 18 000
zł, UKS „MAKSYMILIAN” – 18 000 zł,
UKS „MASYW” Cięcina – 6 000 zł,
Klub Sportowy „HALNY”– 6 000 zł,
Klub Sportowy SKAŁA – 3 000 zł, Zespół
„Mały Haśnik” z Żabnicy – 3 000 zł, „Małe
Cisy” z Ciśca – 3 000 zł. W zakresie wy-
poczynku letniego: Hufiec Węgierska
Górka – 62 500 zł, Parafia Rzymskokato-
licka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Cięcinie – 17 000 zł, Parafia Rzymsko-
katolicka p.w. M.B. Częstochowskiej w Ża-
bnicy – 6000 zł , UKS „MAKSYMI-
LIAN Cisiec”– 4 000 zł, UKS „HAL-
NIACZEK” Cięcina – 5 000 zł , Stowa-
rzyszenie „Dzieci Serc” – 4 000 zł.

Ponadto Gmina Węgierska Górka
wspiera przedsięwzięcia Ochotniczych
Straży Pożarnych, tj.: rozbudowę remizy
OSP w Cięcinie w zakresie prac przygo-
towawczych i projektowych, dokończenie
budowy remiz OSP w Węgierskiej Górce
i Żabnicy, modernizację remizy OSP Ci-
siec. Dobrze układa się współpraca z Ko-
łami Gospodyń Wiejskich. Wszystkie koła
posiadają swoje siedziby. Chlubą Gminy
Węgierska Górka jest działalność klubów
sportowych – LKS Metal WG-Skałka Ża-
bnica prowadzi rozgrywki na czołowych
miejscach trzeciej ligi, LKS „ŚWIT” Cię-
cina gra w lidze okręgowej, a PUKS „Ma-
ksymilian” z Ciśca gra w A klasie. Dużym
uznaniem władz gminy cieszą się różnego
rodzaju prężnie działające organizacje czy

stowarzyszenia, do których należą PTTK.
Stowarzyszenie Hodowców Owiec, Kóz i
Zdrowej Żywności, specjalizujące się w or-
ganizacji corocznego „Łosodu” tym razem
po raz pierwszy w Cięcinie, Stowarzyszenie
„GRAŃ”, czy Związek Podhalan. Zespo-
ły folklorystyczne – Mały Haśnik, Małe
Cisy, czy chóry z Węgierskiej Górki oraz
Ciśca, a także Parafialna Orkiestra Dęta z
Żabnicy – w sposób znakomity uświetniają
wszystkie uroczystości gminne.

Gmina Węgierska Górka udziela zna-
czącej pomocy finansowej osobom znaj-
dującym się w trudnej sytuacji material-
nej, a w szczególności osobom bezro-
botnym, samotnym, chorym, wymagają-
cych opieki osób trzecich. Łączny koszt
wypłaconych świadczeń w różnych for-
mach to kwota ok. 5 250 400,00 zł. W ra-
mach realizacji ustawy o pomocy spo-
łecznej wypłacono: zasiłki celowe na
leki i leczenie, na niezbędne prace re-
montowe, na zakup opału, odzieży, żyw-
ności oraz inne potrzeby bytowe dla 397
rodzin, zasiłki stałe z tytułu niepełnos-
prawności otrzymały 23 rodziny, zasiłki
okresowe z tytułu bezrobocia otrzymało
28 rodzin, z usług opiekuńczych korzys-
ta 4 samotnych osób i niepełnosprawnych,
a ze specjalistycznych usług opiekuńczych
dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
2 osoby, z bezpłatnego dożywiania w
szkołach i przedszkolach skorzystało 188
rodzin /388 dzieci/.

Ogólnie pomocą finansową z ustawy
o pomocy społecznej objętych było 462.
Natomiast ze świadczeń rodzinnych (zasiłki
rodzinne wraz z dodatkami oraz świad-
czenia opiekuńcze) w roku 2011 skorzys-
tało 1238 rodzin na kwotę ok. 3 800 000,00
zł, a z funduszu alimentacyjnego – 90 ro-
dzin na kwotę 396 720,00 zł. Poza tym po-
mocą w formie dodatków mieszkaniowych
objętych było 25 rodzin na kwotę 43 038,00
zł. Ponadto w projekcie w ramach pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki prze-
szkoliło się 17 osób. Koszt szkoleń sfi-
nansował Europejski Fundusz Społeczny
i wynosił on 79 880,00 zł.

Święta Bożego Narodzenia i Nowego
Roku są znakomitą okazją do złożenia so-
bie podziękowań i życzeń, które w ni-
niejszym artykule jako Wójt Gminy czy-
nię. Dziękując wszystkim mieszkańcom ży-
czę, aby Wigilia i Święta Bożego Naro-
dzenia upłynęły spokojnie i radośnie, nie-
ch marzenia zmieniają się w rzeczywistość
a sukcesy przerosną oczekiwania.

WÓJT GMINY
Piotr Tyrlik



RELIGIA

6 NOWINY Z GMINY

– Boże Narodzenie będziemy przeżywać na
tyle, na ile godne było nasze przygotowanie wAd-
wencie.Adwent jest obecnie okresem radości w
oczekiwaniu na narodziny Chrystusa. Kiedyś był
też okresem pokutnym. Jakie postanowienia po-
winniśmy poczynić w czasie trwania adwentu?

– Kościół podkreśla dwa wymiary adwentu.
Pierwszy to właśnie przygotowanie się do przeży-
wania Świąt Bożego Narodzenia, natomiast drugi
związany jest z paruzją, czyli powtórnym przyjściem
Chrystusa na ziemię. Ten szczególny czas adwen-
tu można streścić w trzech słowach: oczekiwanie,

radość, nadzieja. Myślę że, posta-
nowienie adwentowe powinno być
ukierunkowane na Boga, powiąza-
ne z wiarą człowieka. Bardzo dobrze
kiedy to postanowienie związane jest
z modlitwą, konkretnym dobrym
czynem lub wyrzeczeniem. Trzeba
jednak pamiętać o mądrości i roz-
tropności. Podam taki przykład: ktoś
mówi, że nie będzie jadł słodyczy i
pił kawy, a w jego głowie pojawia się
myśl, że przy okazji będzie zdrow-
szy i trochę schudnie. Takie postanowienie ćwiczy
w człowieku mocną wolę, ale czy zbliża go do
Boga? Pytanie zostawię bez odpowiedzi . Z pew-
nością każde postanowienie, również adwentowe
wiąże się z zaangażowaniem, wysiłkiem, poświę-
ceniem. Należy jednak pamiętać, że głównym ce-
lem jest Bóg.

– Jakie znaczenie powinien mieć okres ad-
wentu dla życia duchowego chrześcijanina w
obecnych czasach?

– Adwentu powinien być czasem wzrostu
duchowegoczłowieka.Niestetydzisiejszeczasydość
mocno zakłócają przeżywanie adwentu. Już od 3
listopada w sklepach można spotkać artykuły i wy-
stawy świąteczne, różnego rodzaju promocje, itd.
To sprawia, że okres adwentu jest pominięty. Au-
tomatycznie wchodzimy w czas „świątecznego sza-
leństwa konsumpcjonizmu”. Takie są prawa rynku
i tego nie zmienimy. Na szczęście każdy człowiek
może sam zadecydować o wykorzystaniu czasu ad-
wentowego oczekiwania.

– Jeśli adwent jest oczekiwaniem na pa-
ruzję, to ważna jest również refleksja nad swo-
im życiem, nad relacją do Boga i drugiego czło-
wieka. Warto na chwilę zwolnić tempo swoje-
go życia i zweryfikować swoją hierarchię war-
tości. Zadać sobie kilka pytań i szukać na nie
odpowiedzi. Co tak naprawdę jest ważne w ży-
ciu? Kim jestem? Dokąd zmierzam? Kim
jest Bóg, w którego wierzę? Co chcę zmienić
w swoim życiu?

– Osobiście dla mnie waży jest częsty rachu-
nek sumienia, który weryfikuje moje wybory ży-
ciowe.Widzę swoje mocne i słabe strony.Wiem co
powinienem zmienić w sobie i biorę się do pracy.
Obok mnie stoi Bóg, który mnie umacnia. I to zma-
ganie się z sobą – kosztuje, ale daje dużo radości.
Świadomość spotkania się z Nim, który jest NIE-
SKOŃCZONĄ MIŁOŚCIĄ jest dla mnie ogrom-
ną motywacją.

– Święta Bożego Narodzenia pełne są sym-
boliki. Jak prawidłowo odczytywać symbole tych
świąt?

–Wydaje mi się, że ludzie dość
dobrze znają symbolikę świąt. To
szczególny czas obfitujący w pozy-
tywne emocje, uczucia, wspomnie-
nia. Oczywiście symboli jest mnó-
stwo...Myślę jednak,żenie jestemw
stanie opisać wszystkich dokładnie i
wyczerpująco. Skupię się na dwóch
symbolach,araczejwydarzeniach.Po
pierwsze najważniejszym faktem
jestwcielenie–Bógprzyjmuje ludz-
kąnaturę.NaziemirodzisięMesjasz,

który jest naszym Zbawicielem. W tym kontekście
ważne jest pytanie o narodziny Jezusa w moim ży-
ciu. Jak przeżywam Jego narodziny? Co one zmie-
niają w moim życiu (tak konkretnie)? Drugie wy-
darzenie to dzielenie się opłatkiem z najbliższymi.
Tomomentbardzointymny,wktórymczłowiekmoc-
no się otwiera – dziękuje za dobro, przeprasza za zło
i składaszczere życzenia.Tedwamomenty podczas
świąt przemawiają do mnie najbardziej.

– Proszę podzielić się z czytelnikami wspom-
nieniami z obchodów Świąt Bożego Narodzenia
w księdza rodzinnym domu. Na Żywiecczyźnie
okres bożonarodzeniowy i noworoczny bogaty
jest w tradycje i zwyczaje związane z kolędo-
waniem, czy u księdza w rodzinnych stronach jest
podobnie?

– Myślę, że święta w mojej rodzinnej miejs-
cowości przeżywane są niemal identycznie, jak
na Żywiecczyźnie. W mojej rodzinie Wigilia tra-
dycyjnie rozpoczyna się modlitwą. Czytamy
fragment o narodzeniu Chrystusa, później mod-
limy się modlitwą Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
Wierzę w Boga, następnie wspominamy wszyst-
kich zmarłych z naszej rodziny. Po modlitwie jest
czas na dzielenie się opłatkiem. Następnie za-
siadamy do stołu, mama z siostrą donosi potra-
wy. I tak: na początek żurek z grzybami, następ-
nie barszcz z uszkami (uszka oczywiście z grzy-

bami), później kompot z suszu i fasolą, na koń-
cu karp. Z potraw słodkich: kutia, makowiec, kru-
che ciasteczka. Po skończeniu jedzenia śpiewa-
my wspólnie kolędy. Na samym końcu rozpako-
wujemy prezenty i spędzamy czas na rozmowie.
W nocy obowiązkowo idziemy na Mszę pasterską.
W moim domu dzień Wigilii jest dniem wyjąt-
kowym. W tym dniu nikt z nas nie ogląda tele-
wizji, nie korzysta z komputera, nie słucha radia,
a raczej skupia się nad wykonywaniem drobnych
prac, które zostały do zrobienia w domu. To czas
oczekiwania przeżywany w takim specyficz-
nym skupieniu. Pierwszy dzień świąt przeżywa-
ny jest wspólnie z najbliższą rodziną, natomiast
w drugim dniu odwiedzamy naszych bliskich
krewnych, wspólnie kolędujemy. Oczywiście
po domach chodzą kolędnicy – śpiewają kolędy,
grają na instrumentach, składają życzenia.

– Czego życzyć Księdzu na Boże Narodze-
nie i Nowy Rok?

– Znalazłem kiedyś złotą myśl, która bardzo mi
się podoba. Przez te święta i w nadchodzącym No-
wym Roku chciałbym żyć według tej myśli: Jedynie
miłość nadaje sens życiu. Dlatego im bardziej zdol-
ni będziemy do miłości i dawania siebie innym, tym
bardziej sensowne będzie nasze życie. Wszystkim
Czytelnikom życzę tego samego.

– Dziękujemy za rozmowę.

„Jedynie miłość nadaje sens życiu...”
Rozmowa z Ks. MARCINEM MOSKALEM, wikariuszem Parafii Św. Katarzyny w Cięcinie

XI Dzień Papieski
w Gminie Węgierska Górka

Z udziałem Księży Proboszczów z Cięciny ks.
Stanisława Bogacza, Ciśca ks. Władysława No-
wobilskiego, Wójta Gminy Węgierska Górka Piot-
ra Tyrlika oraz licznie zgromadzonych mieszkań-
ców Gminy Węgierska Górka w niedzielę 9 paź-
dziernika na Skwerze Jana Pawła II w Węgierskiej
Górce świętowano XI Dzień Papieski. Uroczystość
uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Obrońców Węgierskiej Górki oraz kapeli gó-
ralskiej „Romanka“ z Żabnicy.
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W dniu 21 września 2011 roku w Gminie
Węgierska Górka odbyła się uroczystość 50-
lecia i 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się o
godz.10.00 Mszą Świętą w kościele p.w Prze-
mienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce od-
prawioną w intencji Jubilatów koncelebrowaną
przez Księdza Prałata Stanisława Bogacza i
Księdza Prałata Władysława Nowobilskiego.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w
Pensjonacie „Melaxa”. Słowa uznania, podzię-
kowania oraz serdeczne życzenia dla dostojnych
Jubilatów złożył Wójt Gminy Węgierska Górka
Piotr Tyrlik.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud
pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin zało-
żonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzie-
ci, za cierpienia i łzy, ale także za radość płyną-
cą z życia rodzinnego, Jubilaci zostali odznaczeni
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisława Komorowskiego medalami, które w imie-
niu Prezydenta wręczyli Wójt Gminy Piotr Tyr-
lik i Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Barcik.
Ponadto Jubilatom wręczono kwiaty, upominki
i pamiątkowe listy gratulacyjne, oraz wykonano
pamiątkowe zdjęcia. Lampką szampana został
wzniesiony toast za zdrowie Jubilatów. Trady-
cyjnie po części oficjalnej przygotowany został
poczęstunek. Spotkanie przebiegało w atmosfe-
rze wzruszeń i pełnej serdeczności. Dostojnym Ju-
bilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje
oraz życzenia spełnienia marzeń, długich lat ży-
cia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolej-
nych rocznic.

Pary małżeńskie zawierające związek mał-
żeński w 1951 roku DIAMENTOWE GODY

Państwo Zdzisława i Bolesław Jarco (Wę-
gierska Górka), Państwo Marianna i Tomasz Ma-
ślanka (Cisiec), Państwo Marianna i Augustyn
Ryżka (Żabnica)

Pary małżeńskie zawierające związek mał-
żeński w 1961 roku ZŁOTE GODY

Państwo Aniela i Michał Bednarz (Cisiec),
Państwo Anna i Stanisław Biegun (Cięcina), Pań-
stwo Wiktoria i Józef Butor (Cisiec), Państwo Ma-
ria i Józef Chowaniec (Żabnica), Państwo Ma-
rianna i Stanisław Dziedzic (Węgierska Górka),
Państwo Jadwiga i Władysław Dziedzic (Cięci-
na),Państwo Anna i Józef Jarco (Węgierska
Górka), Państwo Zofia i Stanisław Jurasz (Wę-
gierska Górka) , Państwo Rozalia i Stanisław Ju-
raszek (Cięcina), Państwo Maria i Jerzy Kocoń
(Węgierska Górka), Państwo Krystyna i Eugeniusz
Konior (Węgierska Górka), Państwo Zofia i Sta-
nisław Krutak (Węgierska Górka), Państwo Anna
i Jakub Machała (Cięcina), Państwo Maria i Jan
Majer (Cięcina), Państwo Maria i Władysław Ma-
lina (Cięcina) , Państwo Anna i Franciszek Mi-
kulasz (Węgierska Górka) , Państwo Anna i Jan
Motyka (Cisiec), Państwo Maria i Józef Motyka
(Cisiec), Państwo Janina i Andrzej Radeccy (Cię-
cina), Państwo Anna i Czesław Skrzypek (Żabnica)
, Państwo Zofia i Stanisław Talik (Cisiec), Państwo
Barbara i Roman Tetłak (Węgierska Górka),
Państwo Helena i Henryk Tyrlik (Cisiec), Państwo
Aniela i Stanisław Waliczek (Cięcina), Państwo
Bronisława i Józef Żółty (Węgierska Górka).

Celina Jurasz Kierownik USC

Diamentowy i Złoty Jubileusz Małżeński
w Gminie Węgierska Górka

Nasi Seniorzy
Bez względu na sposób przeżywania

podeszłego wieku, budzi on i powinien bu-
dzić respekt i szacunek. Jak najbardziej wła-
ściwym jest porównanie go do „Jesieni Ży-
cia”, nie tyle jako do pory roku oznaczają-
cej schyłek życia, ale przede wszystkim
jako do czasu przynoszenia owoców.

Jan Paweł II określał ludzi w podeszłym
wieku mianem „Żywych Bibliotek”. To okre-
ślenie pokazuje całe bogactwo doświadczenia
i mądrości życiowej, z których mogą czerpać
następne pokolenia. Każdy senior jest niepo-
wtarzalną historią życia, historią zwycięstw, ra-
dości i sukcesów oraz porażek, smutków i nie-
powodzeń, i w tym sensie jest „Świętą Księ-
gą”, którą trzeba odczytywać i stale uczyć się
jej radości. My, następne pokolenie, powin-
niśmy wykorzystywać każdą okazję, każde
spotkanie z naszymi rodzicami, dziadkami
czy pradziadkami, by uczyć się na ich przy-
kładzie jak żyć.

Za podtrzymywanie więzi z naszymi se-
niorami odpowiedzialni są przede wszystkim
ich najbliżsi – dzieci, wnuki i prawnuki.....ale
nie tylko. Równocześnie jest to zadanie mo-
ralne dla całego otoczenia. Wszyscy powin-
niśmy zabiegać o to, aby na tym etapie życia
nasi seniorzy nie czuli się samotni. By mieli
okazję i powody do śmiechu i chwil szczęścia,
bo przecież nieważne ile mamy lat. Najważ-
niejsze czy czujemy się kochani i potrzebni,
czy mamy obok siebie kogoś, dla kogo war-
to żyć.

Aby umilić naszym seniorom okres świą-
teczny i noworoczny, Wójt Gminy, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół
Ekonomiczno Administracyjny Szkół oraz
Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka
wzorem lat ubiegłych, organizujemy w stycz-
niu 2012 r. spotkania seniorów, którzy ukoń-
czyli 75 lat i ich współmałżonków. Spotkania
te mogą być zorganizowane dzięki zrozumie-
niu i ofiarności wielu ludzi dobrej woli, którzy
zapewniają niezbędne do tego celu środki fi-
nansowe.

Spotkania te odbędą się:
� 9 stycznia 2012r. o godz. 15:30 (ponie-

działek) – W ZESPOLE SZKÓŁ PUB-
LICZNYCH W CIŚCU

� 10 stycznia 2012r. o godz. 15:30 (wtorek)
– W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘ-
GIERSKIEJ GÓRCE

� 11 stycznia 2012r. o godz. 15:30 (środa) –
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻA-
BNICY

� 12 stycznia 2012r. o godz. 15:30 (czwartek)
– W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W
CIĘCINIE

Mam nadzieję, że te spotkania noworocz-
ne sprawią, że nasi seniorzy wyjdą ze swego
niejednokrotnie zamkniętego świata, uśmiech-
ną się, porozmawiają z długo niewidzianymi
sąsiadami, znajomymi z młodości, kolegą z
ławy szkolnej. Podzielą się swymi doświad-
czeniami, wspomnieniami i zanucą wspólnie
kolędę.

ZAPRASZAMY

Przemoc w Rodzinie
Wójt Gminy Węgierska Górka informuje, że Zarządzeniem Wójta z dn.04 listopada 2011r. zos-

tał powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny w którego skład wchodzą: pracownicy socjal-
ni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Krystyna Barabasz, Krystyna Żołna, funkcjonariusze
Komisariatu Policji: asp. Mariusz Lach, st. Sierż. Marek Kuczyński,: kurator Sądu Rejonowego w
Żywcu: Katarzyna Micherda; członek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
psycholog Grażyna Budny-Ziemba; przedstawiciel służby zdrowia, lekarz rodzinny: Tomasz Haczek;
pracownicy oświaty, pedagodzy: Agnieszka Kwaczek, Bożena Loranc.

Powołany zespół zajmuje się problematyką przemocy w rodzinach, zjawiskiem uzależnień wśród
dzieci i młodzieży, niezaradnością wychowawczą rodziców, trudną sytuacją bytową rodzin i innymi nie-
prawidłowościami w ich funkcjonowaniu. Zespół działa przede wszystkim w oparciu o tzw. procedu-
rę „Niebieskiej Karty”, a interdyscyplinarne podejście do jej realizacji ma na celu zintensyfikowanie
działań wszystkich służb na rzecz poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie „Niebieskich Kart” jest Krystyna Żołna, która jest pra-
cownikiem socjalnym i pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego. GOPS
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Od sierpnia do
grudnia 2011 Gmi-
na Węgierska Gór-
ka realizuje projekt

pn. „ECDL – podnosząc kwalifikacje dajesz so-
bie szansę na lepszą przyszłość” finansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kom-
petencji w regionach”, działanie 9.5 „Oddolne in-
icjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

W ramach projektu, którego celem było
podniesienie poziomu wykształcenia i kwali-
fikacji mieszkańców gminy Węgierska Górka
przeprowadzono bezpłatne szkolenie i egzaminy
z ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności
Komputerowych). W trakcie 123 godzin dziesię-
ciu mieszkańców gminy zdobyło wszechstronne
umiejętności z obsługi komputera oraz wiedzę
dotyczącą pojęć z zakresu technologii infor-
matycznych. Uczestnicy kursu zdali pozytywnie
7 egzaminów z zakresu: podstaw technik infor-
matycznych i użytkowania komputerów,
przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych,
baz danych, grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej
oraz usług w sieciach informatycznych, co dało
im podstawy do uzyskania Certyfikatu ECDL
CORE. Uroczyste wręczenie certyfikatów a
zarazem spotkanie podsumowujące realizację
projektu odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011
roku.

Oprócz kursu komputerowego w ramach
projektu zorganizowano i przeprowadzono Gmin-
ny Dzień Edukacji, który odbył się 28 październi-
ka 2011 r. w Sali Audytoryjnej Gimnazjum Pub-
licznego im. K.K. Baczyńskiego w Węgierskiej
Górce. W trakcie spotkania młodzież gimnazjal-
na z terenu gminy Węgierska Górka mogła się za-
poznać z bogata ofertą szkół średnich, wyższych
oraz ośrodków i zakładów szkoleniowych. Wśród
wystawców znaleźli się: Zespół Szkół Ogól-
nokształcących im. Marii Konopnickiej w Milów-
ce, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żyw-
cu, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronom-
icznych w Żywcu, Zespół Szkół w Milówce, Ze-
spół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w

Węgierskiej Górce, Akademia Techniczno-Hu-
manistyczna w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Fi-
nansów i Prawa w Bielsku-Białej, Uniwersytet
Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonom-
iczny w Katowicach, Beskidzkie Centrum
Edukacyjne i ŻAK – Centrum Nauki i Biznesu z
Żywca. Wszystkie stoiska cieszyły się dużym zain-
teresowaniem młodzieży, a atmosferę uświetni-
ała wspaniała oprawa muzyczna przygotowana
przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce.

Ostatnim działaniem w ramach projektu
było zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu

30 listopada 2011 roku seminarium dla lokalnej
społeczności pn. ”Podnoszenie kwalifikacji –
rozwój osobisty”, które odbyło się w Zespole
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Węgierskiej Górce. Mottem przewodnim semi-
narium, w którym udział wzięło 30 beneficjentów
stały się słowa C. Rogersa „wykształconym jest
ten człowiek, który nauczył się, jak się uczyć,
nauczył się adaptować i zmieniać, który zdał so-
bie sprawę, że żadna wiedza nie jest pewna, że
tylko proces poszukiwania wiedzy daje podstawy
pewności”. W trakcie 4 godzin seminarium
zostały omówione zagadnienia z zakresu:

SAMOWIEDZY – uświadomienie benefic-
jentom, co to jest samowiedza i jak możemy ją
wykorzystać, poznanie przez nich typu swoich
zainteresowań, uświadomienie sobie swoich
mocnych i słabych stron charakteru, określenie i
uświadomienie sobie wyznawanych przez siebie
wartości, określenie swoich oczekiwań wobec

wybieranego zawodu i pracy, określenie zakresu
swojej wiedzy z różnych dziedzin oraz
uświadomienie sobie, nad czym należy jeszcze
popracować, a co jest atutem oraz ukazanie
wielości ról życiowych składających się na
funkcjonowanie człowieka w świecie.

POSZUKIWANIA INFORMACJI –
ukazanie seminarzystom, jakie informacje będą
im potrzebne do odpowiedzialnego za-
planowania własnej przyszłości zawodowej,
pokazanie im możliwych źródeł informacji,
których będą poszukiwali, uświadomienie
znaczenia informacji dla trafnego podejmowa-
nia decyzji, pokazanie jak zapoznawać się z
charakterystykami zawodów.

PLANOWANIA SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI
I PODEJMOWANIA DECYZJI – uświadomie-
nie młodym ludziom jak ważne i pomocne jest
planowanie długoterminowe, nauczenie ich bu-
dowania długoterminowego planu działania z
uwzględnieniem poszczególnych etapów, poje-
dynczych celów, wyznaczenia terminu i sposobu
realizacji poszczególnych etapów, kształcenie
umiejętności określania celów życiowych, ksz-
tałcenie umiejętności podejmowania decyzji,
poznanie etapów decyzyjnych, uświadomienie roli
wiedzy w podejmowaniu decyzji zawodowych,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształce-
nie ustawiczne.

Wsparciem projektu objęto 80 mieszkańców
gminy (40 kobiet, 40 mężczyzn). Udział tych osób
w projekcie w zdecydowany sposób zwiększył ich
świadomość na temat funduszy Unii Europejskiej
i możliwości jakie one za sobą niosą. Podniosła
się świadomość beneficjentów projektu w zakresie
korzyści płynących z kształcenia ustawicznego.
Zmieniła się ich postawa wobec edukacji, co ko-
rzystnie wpłynęło na zwiększenie motywacji
mieszkańców gminy Węgierska Górka do samok-
ształcenia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i
współorganizatorom projektu za udział w naszym
przedsięwzięciu. Niech radość i pokój Świąt
Bożego Narodzenia towarzyszy Wam wszys-
tkim przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby był to
Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił
marzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł
wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Pracownicy Biura Projektu

Projekt pn „ECDL podnosząc kwalifikacje da-
jesz sobie szansę na lepszą przyszłość”
jest współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Działania 9.5 POKL
Biuro Projektu: Urząd Gminy Węgierska Gór-
ka, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka, tel.
33 864 15 01 wew. 107

„ECDL – podnosząc kwalifikacje
dajesz sobie szansę na lepszą przyszłość”

Angielski bez barier
Od czerwca do listopada br realizowany był

projekt pn. „Angielski bez barier”. Projekt ten
był finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX „Roz-
wój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich”.

O PROJEKCIE:
Celem głównym projektu było rozwinięcie

wśród mieszkańców Gminy Węgierska Górka
umiejętności posługiwania się językiem angiel-

skim, w celu zwiększenia mobilności zawodowej
w stosunku do wymogów regionalnego rynku pra-
cy.

Cele szczegółowe jakie zostały zrealizo-
wane w projekcie to: *wzrost kompetencji
uczestników i uczestniczek projektu w zakre-
sie znajomości języka angielskiego; *nabycie
i ugruntowanie wiedzy z zakresu języka an-
gielskiego wśród uczestników i uczestniczek,
które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć uczest-
nictwa w projekcie, *nabycie przez uczestni-
ków szkolenia kompetencji podnoszących
efektywność i jakość pracy, *zwiększenie mo-
tywacji do aktywizacji kobiet i mężczyzn,

*podniesienie kwalifikacji zawodowych kobiet
i mężczyzn.

BENEFICJENCI: Wsparciem w ramach
projektu „Angielski bez barier” objętych zosta-
ło 36 os. (18 kobiet i 18 mężczyzn) zameldo-
wanych w Gminie Węgierska Górka.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
Kurs języka angielskiego w sumie 400 godzin dy-
daktycznych (po 100 godzin dydaktycznych na
jedną grupę).
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Zrewitalizowany obiekt poprzemysłowy oddany do użytku
W dniu 06.10.2011 odbyło się uroczyste

oddanie do użytku zrewitalizowanego terenu
wokół okrąglaka oraz poświęcenie rzeźby św. Flo-
riana przy OSP Węgierska Górka. Projekt został
przez Gminę Węgierska Górka zrealizowany
pod nazwą: „Rewitalizacja poprzemysłowej in-
frastruktury wraz z otoczeniem na cele gospo-
darcze, rekreacyjno – turystyczne i społeczne w
Węgierskiej Górce“. Projekt był współfinanso-
wany przez Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Rozwoju Subregionu Południowego, Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013 Podziałanie 6.2.2.
Rewitalizacja – małe miasta. Koszt inwestycji wy-
niósł 979 789,08 zł przy dofinansowaniu 82 % –
803 427,05 zł.

Przedmiotem projektu była rewitalizacja po-
przemysłowej infrastruktury, znajdującej się na te-
renie gminy Węgierska Górka, będącej pozosta-
łością po dawnej Odlewni Żeliwa. Pracami, pro-
wadzonymi w ramach rzeczowej części przed-
sięwzięcia objęto elewację budynku dawnej łaź-
ni zakładowej – tzw. „okrąglak”, wraz z przy-
ległym do niego terenem, zlokalizowanym u zbie-
gu ulic Kościuszki i Przemysłowej w Węgierskiej
Górce.

Zrealizowane przedsięwzięcie otworzyło
Gminie możliwość efektywnego zagospodaro-

wania obszaru, jako ośrodka skupiającego na swo-
im terenie intensywny ruch turystyczny. Popra-
wił się przede wszystkim wygląd estetyczny za-
budowy w Gminie Węgierska Górka. Znacząco
wpływa to na atrakcyjność turystyczną. Obszar
poprzemysłowy przekształca się w usługowy
(w tym fizjoterapeutyczny) z funkcjami tury-
stycznymi oraz rekreacyjnymi. Dzięki tej inwe-
stycji został udostępniony i połączony obszar cią-
gami komunikacyjnymi i pieszo-rowerowymi
oraz miejscem rekreacyjnym dla dzieci i mło-
dzieży. Dla rozwoju miejscowości istotne jest roz-
wijanie standardów z zakresu obsługi ruchu tu-
rystycznego, a to miejsce stwarza bardzo dobre
warunki dla tego typu nowych inicjatyw. Nie-
dawno oddane do użytku inwestycje związane z

zagospodarowywaniem bulwarów rzeki Soły
oraz przeprowadzana rewitalizacja ciągu ścieżek
wokół Młynówki, utworzą łącznie z rewitalizo-
wanym terenem jedną połączoną przestrzeń pub-
liczną. Całość ma służyć naszym mieszkańcom
oraz turystom do wypoczynku i rekreacji.

Zmiany w ustawie
o świadczeniach
rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Węgierskiej Górce Sekcja Świadczeń Rodzin-
nych informuje, że dnia 14 października 2011r.
weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach
rodzinnych dotycząca świadczenia pielęgna-
cyjnego.

Po zmianie w myśl art. 17 ust. 5 pkt 2 lit.
a ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2006 nr 109 poz. 992 z późn. zm.) świadczenia
pielęgnacyjne przysługują, jeżeli osoba wy-
magająca opieki pozostaje w związku mał-
żeńskim a współmałżonek legitymuje się or-
zeczeniem o znacznym stopniu niepełnos-
prawności. GOPS

Królową strzelców gospodyni z Leśnej, w łącz-
nej klasyfikacji zwyciężyła drużyna gospo-

dyń z Międzyrzecza Górnego. 19 reprezentacji Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu całego byłego wo-
jewództwa bielskiego, rywalizowało podczas
spartakiady na wesoło, jaka odbyła się w Wę-
gierskiej Górce w ub. sobotę. Najwięcej emocji
dostarczyły mecze futsalu, a w sumie rozegranych
zostało osiem konkurencji.

Puchar marszałka woj. śląskiego powędrował
do Koła Gospodyń Wiejskich z Międzyrzecza Gór-
nego, drugie miejsce i puchar od Rejonowego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bielsku-Białej otrzymały gospodynie repre-

zentujące KGW Landek. Puchar Wójta Gminy Wę-
gierska Górka za trzecie miejsce odebrało KGW
z Juszczyny. Specjalne wyróżnienie powędrowa-
ło do KGW Węgierska Górka, panie zostały na-
grodzone za wspaniałą prezentację artystyczną
Koła. Wszystkie Koła otrzymały solidne, drewniane
dyplomy za udział oraz szereg upominków od or-
ganizatorów i sponsorów. Zabawa była przednia.
W trakcie meczów futsalu wręczone zostały za-
ledwie dwie żółte kartki, oddany został również tyl-
ko jeden karny strzał. Z trzema bramkami na kon-
cie królową strzelczyń została reprezentantka
gospodyń Leśnej. Bramkę na sportowo zaatakowali

również dyrektor Agenci Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa Stanisław Gmitruk i dyrek-
tor Agenci Rynku Rolnego Tomasz Żabiński. W
pięknym stylu oddali celne strzały … z zawiąza-
nymi oczami.

Komentatorem zawodów był Marian Ku-
rowski, wice wójt gminy. Przypomniał, że po raz
pierwszy w Węgierskiej Górce gospodynie starły
się na murawie już w 2001 roku podczas Dni Wę-
gierskiej Górki. Grały wtedy reprezentacje gos-
podyń z kół działających na terenie gminy. Po 10
latach i z dodatkowymi elementami spartakiada gos-
podyń rozszerzona na większy obszar okazała się
znów sportowo-rozrywkowym strzałem w dzie-
siątkę.

Organizatorzy, czyli Rejonowy Związek Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Biel-
sku– Białej, przewodnicząca rady kobiet związku
Antonina Górna, Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego,
wreszcie wójt gminy Węgierska Górka Piotr Tyr-
lik i Ośrodek Promocji Gminy zgodnie przyzna-
li, że trzeba iść za ciosem i impreza będzie kon-
tynuowana w innych gminach. Gospodynie będą
miały teraz czas, żeby kondycyjnie się przygoto-
wać. Bo niektóre już po spartakiadzie obawiały się
sportowych dolegliwości. Zwyciężczynie z Mię-
dzyrzecza Górnego scharakteryzowały imprezę ry-
mowanką:
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie
Dziękujemy za poczęstunek i dobre jedzenie
Sportowa to dla nas była zaprawa
Ale i przy tym świetna zabawa.
Choć na plecach plastry będą przyklejone
Były tu mile chwile spędzone
Jutro posmarujemy kolana
A impreza naprawdę była udana
Zaś czas pokaże
Dla kogo będą niezbędne masaże

OPG WG

Spartakiada strzałem w dziesiątkę!

Kultura
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W kościele wierni ściśnięci jak śle-
dzie, przed kościołem tłumy. Nie tylko
mieszkańcy Żabnicy, Węgierskiej Gór-
ki czy Żywiecczyzny. Wiele osób spoza
powiatu żywieckiego przyjeżdża tu na
pasterkę już od kilku lat. Wszystko po
to, by uczestniczyć w wyjątkowej gó-
ralskiej mszy, 24. grudnia o północy.
Wyjątkowej szczególnie dlatego, że
prawdziwie góralskiej.

Od sześciu lat w zabytkowym ko-
ściółku p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
pasterka odprawiana jest po góralsku.
Wierni modlą się i wtórują kapelom gó-
ralskim, które pięknie grają kolędy i pas-
torałki Beskidu Żywieckiego. Skrzypce,
basy i altówki połączone w sporą góral-
ską orkiestrę nadają mszy iście magicz-
nego wymiaru. Nad całością czuwa Mar-
cin Biegun, z kapeli Romanka z Żabnicy
oraz Tomasz „Buli” Iwanow z Kapeli
„Grapa” – Zagra w sumie ponad 40 mu-
zyków z kapel z terenu Żabnicy. Będą z
nami reprezentanci kapel Romanka, Haś-
nik, Gwarnia i Grapa – mówi Marcin Bie-
gun.

O klimacie pasterki w Żabnicy nie sta-
nowią tylko góralskie brzmienia i gorąca
modlitwa górali. To również ciekawe
miejsce, gdzie odbywa się uroczysta, bo-
żonarodzeniowa msza – drewniany za-
bytkowy kościół wybudowany przez gó-
rali. Kaplicę zaczęto stawiać w roku

1910 z inicjatywy księdza Jana Figuły, wi-
kariusza w Milówce. Drewno na budowę
kościoła dostarczyli górale, mieszkańcy
wsi oraz ówczesny właściciel dóbr ży-
wieckich arcyksiążę Karol Stefan Habs-
burg. Konstrukcją zajęli się cieśle z Ża-
bnicy pod kierunkiem majstra Jana Ku-
rowskiego z Kamesznicy. Budowę ko-
ścioła ukończono w 1914 roku, rok póź-
niej dobudowano wieżę. Ołtarz główny

poświęcony jest Matce Bożej Często-
chowskiej, a ołtarze boczne świętemu Jó-
zefowi i świętej Annie. Ołtarz wykonał w
1914 rzeźbiarz z Kęt, a stacje Drogi
Krzyżowej zostały kupione w Wadowi-
cach. Używane aktualnie organy pocho-
dzą z 1966 roku. Kościół znajduje się na
Szlaku Architektury Drewnianej Woje-
wództwa Śląskiego.

OPG WG

Takiej pasterki nie ma nigdzie indziej

Tańczy, śpiewa, gra na skrzypcach. Mieszkanka Ciśca Ag-
nieszka Śleziak reprezentowała 9 grudnia 2011r.
województwo śląskie w Konkursie Miss Polonia
2011 i znalazła się w finałowej ósemce. Gratu-
lujemy! Agnieszka swoich sił w tego typu rywali-
zacji spróbowała po raz pierwszy w ubiegłorocznym
konkursie Miss Polonia Podbeskidzia. 17-letnia wte-
dy uczennica Zespołu szkół w Milówce zdobyła ty-
tuł II wicemiss. W czasie tegorocznych wakacji
wzięła udział w półfinałach Miss Polonia w Bia-
łymstoku i jako jedyna reprezentantka Podbeski-
dzia weszła do finału. Od dziecka marzyła o wzię-
ciu udziału w konkursie piękności. Marzenia te
właśnie zrealizowała z nawiązką. Co u niej sły-
chać?

Agnieszka niedawno wróciła ze zgrupowa-
nia w Egipcie. Zapytaliśmy ją, jak było, co dalej, o pla-
ny na przyszłość. Sympatyczna i otwarta dziewczyna, która w tym
roku szkolnym przystępuje do matury, z rozrzewnieniem wspomina

pobyt w Sharm El Sheikh. Osiemnaście finalistek przygotowywało
się tam do gali konkursowej. Siedem dni pracy zaprocentowało no-
wymi przyjaźniami. – W Egipcie było rewelacyjnie, świetna pogoda.
Każdego ranka budziły mnie promienie słoneczne, a z pokoju mia-
łam piękny widok na morze. W czasie siedmiodniowego pobytu zdą-

żyłam zaprzyjaźnić się z kilkoma dziewczynami, cały
czas panowała miła, ciepła atmosfera. Nie było okaz-
ji odczuć jakiejkolwiek rywalizacji między nami. Każ-
dego dnia miałyśmy próby choreograficzne oraz licz-
ne sesje zdjęciowe – zdradza namAgnieszka Śleziak.
Za kilka miesięcy egzamin dojrzałości… – Przy-
stępuję do matury w maju. Mam kilka kierunków stu-
diów, na które chciałabym się dostać, ale na razie nie
chciałabym zdradzać, co chodzi mi po głowie odnośnie
mojej przyszłości. Prawdopodobnie będą to studia, któ-
re pozwolą mi pracować w międzynarodowych or-
ganizacjach – przyznaje piękna mieszkanka Ciśca. Przy-
pomnijmy, ma nienaganne wymiary i 183 cm wzros-
tu – to najwyższa dziewczyna wśród finalistek konkursu.
– Zawsze byłam wyższa od rówieśniczek i .. rówieśni-
ków, ale nigdy mi to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie,

szczególnie na wychowaniu fizycznym w szkole podczas gry w ko-
szykówkę – uśmiecha się Agnieszka. OPG WG

Mieszkanka Ciśca w finale
Konkursu Miss Polonia 2011
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Zespół Regionalny „Mały Haśnik”, jak co
roku bardzo pracowicie spędził cały se-

zon taneczny. Charakterystyczna góralska
muzyka i piękny śpiew rozbrzmiewał w 2011
roku nie tylko na scenach polskich, ale rów-
nież zagranicznych. Żywiołowe tańce wy-
konywane przez dzieci, łącznie z perfekcyj-
nymi popisami chłopców oraz wzbudzającym
zachwyt tańcem dziewcząt, zostały nagro-
dzone gromkimi brawami, i wysokimi na-
grodami podczas licznych festiwali oraz
imprez folklorystycznych. Góralski tempe-
rament, gwizdy, wyskania oraz specyficzne
zawołania dodawały koncertom autentycz-
ności oraz wzbudzały podziw i uznanie
wśród zgromadzonej publiczności. Ogrom-
na pasja i zamiłowanie młodych tancerzy do
góralskiej muzyki, zostały zauważone i do-
cenione przez organizatorów, którzy byli za-
fascynowani postawą pełną miłości i sza-
cunku do rodzimej ziemi. ,,Mały Haśnik” to
zespół, w którym panuje uśmiech i radość –
to prawdziwa góralska rodzina, którą łączy
wspólna pasja – zamiłowanie do folkloru.
Dzieci i młodzież z Żabnicy, pozostawiają za
sobą zawsze miłe i ciepłe wspomnienie, któ-
re owocuje zaproszeniami na kolejne edycje
festiwali.

„Haśnikowa rodzina” każdego roku po-
szerza się o nowych członków, i tak jest też
w tym roku. Obecnie młodzi adepci sztuki
tanecznej wraz z instruktorami, ciężko pra-
cują podczas cotygodniowych prób. Nowi
członkowie zespołu, zaczynają często od nie-
zgrabnych ruchów i mizernego śpiewu, lecz
ciężka praca pozwala na powolne opano-
wanie techniki tańca i wypracowanie góral-
skiego śpiewu. Starsi członkowie zespołu
chętnie pomagają tym młodszym, czują się
oni odpowiedzialni za poziom prezentowa-
ny przez zespół. Wiedzą z własnego do-
świadczenia, co jest dobrze, a nad czym trze-
ba jeszcze popracować.

Rodzice członków zespołu, są nie-
zmiernie dumni ze swoich dzieci. Są szczę-

śliwi, że ich pociechy tańczą w zespole, chęt-
nie i owocnie współpracują z kierownictwem
zespołu. Bycie Haśnikiem to nie tylko pró-
by, lecz nauka przynosząca efekty w przy-
szłości – twierdzą tak nie tylko rodzice, ale
również byli członkowie zespołu, tak zwa-
ne „Stare Haśniki”. Wiele przyjaźni zawar-
tych przez byłych członków zespołu prze-
trwało próbę lat, co jest widoczne podczas
różnych spotkań.

Występy, szczególnie te przed najbliższą
publicznością, zgromadzoną podczas lokal-
nych imprez są dla członków zespołu szcze-
gólnie ważne, a koncerty zagraniczne dają
możliwość reprezentowania Żabnicy oraz
gminy Węgierska Górka. Podczas tych kil-
kunastu lat pracy zespół brał udział w festi-
walach na Litwie, w Macedonii, Bułgarii,
Czechach, Słowacji, gościł również wAustrii,
na Węgrzech, Chorwacji, oraz w Serbii.
,,Mały Haśnik” aż sześciokrotnie zdobył za-
szczytne I miejsce, na Wojewódzkim Prze-
glądzie Dziecięcych Zespołów Folklory-
stycznych, trzykrotnie brał udział w Święcie
Dzieci Gór w Nowym Sączu, gdzie również
zdobył najwyższe laury. Dzieci i młodzież z
Żabnicy, miały również możliwość zapre-
zentowania się podczas Ogólnopolskiego Fes-
tiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Mło-
dzieży Szkolnej w GorzowieWielkopolskim,
gdzie zespół gościł czterokrotnie, i zdobył ty-
tuł laureata i nagroda Ministra Edukacji
Narodowej. ,,Mały Haśnik” brał także udział
w Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu
Folkloru w Zielonej Górze, gdzie zdobył ty-
tuł laureata oraz Grand – Prix. Również
,,Grand – Prix”, dzieci wywalczyły podczas
VII Międzynarodowego Festiwalu Dzie-
cięcych Młodzieżowych Zespołów Folklo-
rystycznych ,,Krakowiak 2009”. Uwień-
czeniem wieloletniej pracy był zaszczytny ty-
tuł „Zasłużony Dla Powiatu Żywieckiego”
nadany zespołowi w 2010 r. przez Radę Po-
wiatu w Żywcu. Nagroda ta jest niezmiernie
ważna dla członków oraz kierownictwa ze-

społu, jest ona niezwykłym wyróżnieniem i
uhonorowaniem długoletniej działalności.

Tradycją zespołu, już od 14 lat, jest or-
ganizowanie Balu Góralskiego, i tak też tym
razem zapraszamy na Bal, który odbędzie
się już 4 lutego 2012 roku. Zapewniamy wy-
śmienite regionalne przysmaki oraz zabawę
do białego rana, przy dźwiękach góralskiej
muzyki.

Na nadchodzący czas Bożego Narodze-
nia pragniemy wszystkim podziękować za
okazaną pomoc oraz życzyć wszelkiej po-
myślności, aby nowo narodzone Dzieciątko
przyniosło pokój, radość i ciepło dnia co-
dziennego. Anna Feil

Haśnikowa rodzina

Potwierdzony kunszt
Daniela Franka

Dwie główne nagrody w konkursie
fotograficznym „Wieś Województwa
Śląskiego okiem obiektywu“ wędrują do
Daniela Franka z Żabnicy. Młody foto-
graf, współpracownik Ośrodka Promo-
cji Gminy Węgierska Górka zdobył I na-
grodę w kategorii Krajobraz za zdjęcie
pt. Bacówka i drugie miejsce w kategorii
Tradycja za zdjęcie pt. Łossod. Konkurs
organizuje Śląski Urząd Marszałkowski,
jego celem jest fotograficzne przedsta-
wienie wsi i zmian na niej przebiegają-
cych. Daniel Franek w szranki konkur-
sowe stanął z profesjonalistami.

Do konkursu zakwalifikowano 73
zdjęcia, z czego 25 zdjęć w kategorii
„tradycja”, 34 w kategorii „krajobraz”
oraz 14 w kategorii „dobre praktyki” w
zakresie rozwoju śląskiej wsi. W kate-
gorii krajobraz Bacówka Daniela Fran-
ka nie miała sobie równych. W katego-
rii Tradycja za najlepsze uznano zdjęcie
Grzegorza Pastwy pt. „Kiedy tak za-
śpiewamy”. II miejsce to zdjęcie pt.
„Łossod” Daniela Franka, III miejsce
otrzymało zdjęcie „Całe życie z pszczo-
łami” autorstwa Jacka Cisło. W kategorii
„dobre praktyki” w zakresie rozwoju ślą-
skiej wsi nie wyłoniono laureatów. Uro-
czyste podsumowanie konkursu foto-
graficznego „Wieś Województwa Ślą-
skiego okiem obiektywu“ odbyło się
podczas Konferencji podsumowującej
konkursy zrealizowane w ramach Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013, w Sali Sejmu
Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego.

OPG WG
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W dniu 16 listopada 2011 r. w Szkole
Podstawowej im Obrońców Węgierskiej
Górki w Węgierskiej Górce odbył się XII
Przegląd Pieśni Patriotycznej im Małgorzaty
Papiurek, szczebla parafialnego. Głów-
nym organizatorem tej patriotycznej imprezy
jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
(POAK)w Cięcinie przy współudziale Dy-
rekcji Szkoły Podstawowej im. Obrońców
Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce
oraz Ośrodka Promocji Gminy Węgierska
Górka. Organizatorzy od paru lat zapraszają
do udziału w imprezie patriotycznej dzie-
ci i młodzież z parafii Cisiec i Żabnica. Ho-
norowy patronat nad konkursem sprawowali
ks. dziekan Stanisław Bogacz oraz wójt gmi-
ny Piotr Tyrlik. Nagrody dla uczestników
ufundowali: ks. dziekan St. Bogacz, wójt P.
Tyrlik, Ośrodek Promocji Gminy, Wice
Przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego
Władysław Skrzyp oraz POAK Cięcina.

Rekordową ilość (225) młodych artystów
oceniało jury w składzie: Jadwiga Jurasz, za-
łożyciel i kierownik zespołu artystycznego
„Grojcowianie” Marcin Biegun (przew.
jury), muzyk, lider zespołu muzycznego
„Romanka”; Krzysztof Staszkiewicz, muzyk,
dziennikarz Radia Polonia Chicago.

Wyniki XII Przeglądu
Pieśni Patriotycznej:
– PRZEDSZKOLAKI – Kat. soliści, duety i zespoły
do 10 osób: 1. m. duet Jan Mrowiec i Alan Mo-
tyka, Przedszkole Nr 1 w Ciścu. Opiekun Rena-
ta Babicka. Repertuar: „Wojenko wojenko” oraz
„Serce w plecaku”. Kat. zespoły powyżej 10 osób:
1. m. Przedszkole w Węgierskiej Górce. Opiekun
Krystyna Motyka. Repertuar: „Przybyli ułani”
oraz „Jestem polakiem”. – SP KLASY I – III – Kat.
soliści, duety i zespoły do 10 osób: 1.m. duet Ma-

teusz Madej i Kacper Wojtyła, Szkoła Podstawowa
im. Partyzantów Polskich w Żabnicy. Opiekun Ewa
Gałuszka. Repertuar: „Jak długo na Wawelu” oraz
„Warczą karabiny”, 2. m. Iga Kurowska, Szkoła
Podstawowa im. obrońców Węgierskiej Górki w
Węgierskiej Górce. Opiekun Małgorzata Sobel.
Repertuar: „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” oraz
Polska” .
– SP KLASY IV – VI – Kat. soliści, duety i zespoły
do 10 osób: 1. m. zespół, Szkoła Podstawowa im.
Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Gór-
ce. Opiekun Małgorzata Sobel. Repertuar: „Ej
dziewczyno” oraz „Dzień dobry Biały Ptaku”; 2. m.
solo, Zofia Tetłak, Szkoła Podstawowa im. Obroń-
ców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce. Opie-
kun Małgorzata Sobel. Repertuar: „Czerwone
Maki” oraz „Zagrajcie nam srebrne dzwony”; 3.
m. solo, Weronika Jelonek, Szkoła Podstawowa
w Ciścu. Opiekun Lucyna Hankus. Repertuar:
„Białe róże” oraz „Ostatni Mazur”.
– SP KAT. CHÓR – 1. m. Szkoła Podstawowa
w Ciścu. Opiekun Lucyna Hankus. Repertuar:
„Deszcz jesienny deszcz” oraz „Piechota”; 2. m.
Szkoła Podstawowa im Obrońców Węgier-
skiej Górki w Węgierskiej Górce. Opiekun
Małgorzata Sobel. Repertuar: „Polonez Ogiń-
skiego” oraz „Atak”; 3.m. Szkoła Podstawowa
im. Partyzantów Polskich w Żabnicy. Opiekun
Marta Nowak. Repertuar „Biały krzyż” oraz „O
mój rozmarynie”.
– KLASY GIMNAZJALNE – Kat. soliści, duety i
zespoły do 10 osób: 1. m. zespół, Maria Skrzy-
pek, Justyna Skrzypek i Magdalena Pytel, Gim-
nazjum im. Księdza Profesora Józefa Tischnera
w Cięcinie. Opiekun Monika Wójtowicz. Reper-
tuar: „Białe róże” oraz „Deszcz jesienny”; 2. m.
solo, Maria Jopek, Gimnazjum im. Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce. Opie-
kun Monika Wójtowicz. Repertuar: „Nasze miejs-
ce na ziemi” oraz „Po ten kwiat czerwony”; 3. m.
duet,Agnieszka Czulak i Gabriela Juraszek, Gim-
nazjum im. Księdza Profesora Józefa Tischnera
w Cięcinie. Opiekun Monika Wójtowicz. Reper-
tuar: „Piechota” oraz „Żeby Polska”; 3. m. zespół,
Marta Czadankiewicz, Aleksandra Tracz i Kami-
la Stolarczyk, Gimnazjum im. Krzysztofa Kami-

la Baczyńskiego w Węgierskiej Górce.. Opiekun
Monika Wójtowicz. Repertuar: „Hej strzelcy wraz”
oraz „Po partyzancie dziewczyna płacze”.
– KAT. CHÓR KLASY GIMNAZJALNE – 1. m.
chór Gimnazjum im. Adama Chmielowskiego w
Żabnicy. Opiekun Marta Nowak. Repertuar:
„Miejcie nadzieję” oraz „Ja to mam szczęście”. –
KAT. CHÓR SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE –
1. m. „Hamer Band” Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących im. Profesora Jerzego
Buzka w Węgierskiej Górce. Opiekun Krzysztof
Kosibór. Repertuar: „Rogatywka’ oraz „Gdzie są
chłopcy z tamtych lat”
Jury Przeglądu Pieśni Patriotycznej do szczeb-
la diecezjalnego zakwalifikowało: Duet Mateusz
Madej i Kacper Motyka, Szkoła Podstawowa im.
Partyzantów Polskich w Żabnicy; Chór Szkoły
Podstawowej w Ciścu; Zespół Maria Skrzypek, Ju-
styna Skrzypek,i Magdalena Pytel, Gimnazjum im.
Księdza Profesora Józefa Tischnera w Cięcinie;
„Hamer Band”, Zespół Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących im. Profesora Jerzego Buz-
ka w Węgierskiej Górce.

Organizatorzy

Zmarł Jan Talik,
twórca „Ocalenia”

W październi-
ku 2011r. w wie-
ku 85 lat zmarł
Jan Talik z Ciśca,
twórca prywat-
nego muzeum o
nazwie Ocalenie.
Rodzinie zmarłe-

go składamy wyrazy głębokiego
współczucia.

Warto przypomnieć, że Jan Talik
zaczął tworzyć prywatne muzeum w
Cścu z potrzeby serca w latach 80-
tych. Zbierał wszystko, co było zwią-
zane z Żywiecczyzną. Niepodobne do
innych tego typu obiektów muzeum
Talika odwiedzały setki gości, eks-
ponaty i forma prezentowania ludo-
wych przedmiotów różniły się od
tych spotykanych na co dzień. Jan Ta-
lik nie tylko wyeksponował ludowe
sprzęty, instrumenty, rzeźby, potrafił
o tym wszystkim ciekawie mówić,
przygrywając na heligonce. Gospodarz
– kustosz i aktor w jednej osobie –
ubierał góralski strój, by oprowadzać
gości i wprowadzać ich w klimat
„Ocalenia”. Natomiast na zewnątrz po-
ustawiał własnoręcznie wykonane
rzeźby. Muzeum odwiedzały wy-
cieczki z USA, Niemiec, Holandii, kie-
rując się drewnianymi drogowskaza-
mi: “Witamy Wos Bardzo Piyknie
Pocie haw, Pocie, Pocie!”….

MAG

Święto Pieśni Patriotycznej
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Hołdymas
Gazdowski

XVII „Hołdymas Gazdowski” odbył
się 19 listopada 2011 roku w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Cięcinie. Z rąk Prze-
wodniczącej Rady Gminy Zofii Barcik
oraz Wójta Gminy Piotra Tyrlika Prze-
wodniczące 5 Kół Gospodyń Wiejskich,
działających na terenie gminy Węgiers-
ka Górka oraz Stowarzyszenie Hodow-
ców Kóz, Owiec i Producentów Zdrowej
Żywności otrzymało podziękowania za
zaangażowanie w kultywowanie tradycji,
promocję kuchni regionalnej i folkloru.
Gospodynie częstowały zaproszonych

gości tradycyjnymi potrawami góralski-
mi, a kapele góralskie “Gwarnia”, “Haś-
nik”, “Hora”, “Hulajniki” i “Romanka”
przygrywały do tańca. Uroczystość
uświetnił występ Parafialnej Orkiestry
Dętej “Barka” z Żabnicy.

Dawniej „Hołdymasy” wyprawiali
gospodarze po zakończeniu ważniejszych
prac w gospodarstwie, np. po żniwach,
wykopkach, sianokosach, co oznaczało
lepsze “jodło”, dobrą zabawę z tańcami
przy dźwiękach muzyki ludowej. W ten
sposób wyraża się radość i zadowolenie
z dobrze spełnionego obowiązku, cieszy
się z szczęśliwie zebranych plonów.

„Górole, górole, górolsko muzyka,
cały świat obyndzies, ni mos takij nika”

Najcieplej zapewne z tego co wydarzyło
się w mijającym roku wspominać będzie-
my nasz wyjazd do Ostrawy. Dzięki wspa-
niałej organizacji festiwalu i ogromnej
życzliwości miejscowych spędziliśmy trzy
miłe dni w tym pięknym mieście. Swój pro-
gram prezentowaliśmy na profesjonalnej
scenie z ogromnym telebimem, na którym
ukazywały się zbliżenia twarzy naszych ar-
tystów. Niecodziennym przeżyciem był tak-
że występ w nowoczesnym centrum hand-
lowym – tańczyliśmy tam aby zaprosić
mieszkańców na wieczorny festiwal. Po po-
łudniu ksiądz Dariusz zaprosił nas do
świetnej zabawy na Ostrawskich base-
nach – po wcześniejszym pobycie zespo-
łu w Hotelu Gołębiowskim zaistniała oba-
wa, że nasz zespół przekształci się...ale w
pływaczy. W następnym dniu naszego po-
bytu swoim śpiewem nadaliśmy podnio-
słości ekumenicznej Mszy Świętej a po
pysznym obiedzie zwiedzaliśmy wielkie i
pełne egzotycznych zwierząt i ptaków
Zoo w Ostrawie. Istniały nawet obawy, że
starsi członkowie zespołu zostali pożarci
przez lwy lub niedźwiedzie… na szczęście
wszystko skończyło się dobrze i cali, i zdro-
wi powróciliśmy do Ciśca. Za pomoc w or-
ganizacji pobytu w Czechach pragniemy
serdecznie podziękować pani Celinie Mo-
tyce, która wraz ze swym mężem Jarosła-
wem dołożyła wszelkich starań aby nasz
wyjazd był atrakcyjny i udany.

Bardzo ciepłym i miłym wspomnieniem
zapisała się w nas Odpustowa Msza Świę-
ta na Baraniej Cisieckiej. W tym prze-
pięknym miejscu Beskidu Żywieckiego,
wśród przedstawicieli wielu delegacji sto-
warzyszeń i instytucji mogliśmy wyśpiewać
przepiękne modlitwy góralskie a później
wziąć udział w odpustowym ognisku.

Ważnym elementem działalności ze-
społu jest możliwość zaprezentowania

swojego dorobku w społeczności lokalnej
dlatego też z ogromną dbałością przygo-
towywaliśmy się do występu na Dniach
Węgierskiej Górki. Dziękujemy wszystkim
rodzicom, którzy przyszli specjalnie aby do-
pingować nasze sceniczne zmagania, z
których pozostało nam pamiątkowe zdję-
cie z aktorem Stanisławem Jaskułką. Świę-
towaliśmy również w czasie „Posiad Wo-
łoskich” w Soblówce gdzie zespół pre-
zentował się w przepięknej scenerii górskich
hal i szczytów.

Cała nasza praca – od zdobycia II
miejsca na tegorocznym prestiżowym Fes-
tiwalu w Wiśle – po prezentacje dla naszych
najbliższych – nie byłaby możliwa bez
wsparcia jakie okazuje zespołowi „Małe
Cisy” dyrekcja Szkoły w Ciścu, Ośrodka
Promocji Gminy Węgierska Górka a prze-
de wszystkim Wójt Gminy Węgierska
Górka – Piotr Tyrlik – wszystkim więc na-
szym dobroczyńcom składamy „scyre i ser-
decne – Bóg Zapłoć!”.

Składamy wszystkim serdeczne życzenia
zdrowych i wesołych Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz wielu, wielu pomysłów i sił do
wspierania działań kulturalnych w Nowym
2012 Roku.

Społeczność zespołu
„ Małe Cisy” z Ciśća

Street Art na Ludowo
Czy można graffiti, ceramikę i sztukę ludową połączyć w jedną całość? Na to py-

tanie można znaleźć odpowiedź, biorąc udział w bezpłatnych warsztatach pod tytu-
łem „Street-Art na ludowo”, przygotowywanych przez Fundację Klamra i Ośrodek
Promocji Gminy Węgierska Górka. Podczas zajęć można poznać techniki sztuki ulicz-
nej, w tym głównie szablon i malowanie farbą w aerozolu, a także tajniki obrabiania
ceramiki i łączenie wszystkich kreatywnych elementów w jedną całość. Zajęcia z ce-
ramiki prowadzi Ewelina Wiercigroch. Projekt dofinansowano ze środków Programu
„Działaj Lokalnie VII” Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywiecką Fundację Rozwoju i Żywiec Zdrój.

Warsztaty odbywają się w siedzibie Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka
oraz w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Do tej pory powstało sporo interesujących
kafli! Fotogaleria na http://www.klamra.org/wydarzenia/street-art-na-ludowo.

Małe Cisy
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Biblioteka działająca od wielu lat na te-
renie naszej gminy nieustannie rozszerzają
swoją ofertę kierując ją nie tylko do sta-
łych czytelników, ale także do szerokiego
grona zainteresowanych różnego rodzaju
imprezami kulturalnymi. Praca z książką,

którą każdy bibliotekarz z racji wykony-
wanego zawodu wykonuje codziennie i
która pochłania ogromną część dnia pra-
cy, nie jest jedynym elementem bibliote-
karskiej rzeczywistości. Duży nacisk od
dawna kładziemy na działalność kultu-
ralną, szukając stale nowych form i po-
mysłów na realizację tego typu działań.
Jednym z nich jest próba wzbudzenia w
najmłodszych mieszkańcach gminy po-
trzeby żywego uczestniczenia w życiu bib-
lioteki i aktywnego korzystania z jej ofer-
ty książkowej i kulturalno – edukacyjnej.
Z tego powodu nasza biblioteka podjęła re-
gularną współpracę z Przedszkolem w Wę-
gierskiej Górce. W każdy piątek w Od-
dziale dla Dzieci i Młodzieży organizo-
wane są spotkania z przedszkolakami. Ich
tematyka jest różnorodna, niemniej jednak
zawsze ściśle związana z książką, z jej pro-
pagowaniem, z zachęceniem młodego
pokolenia do sięgania po nią.

W trakcie spotkań dzieci wykonują
prace plastyczne (wyeksponowane na
wystawce w bibliotece), biorą udział w za-
jęciach ruchowych (taniec, śpiew, od-
twarzanie głosów zwierząt, gra przy po-
mocy balonów czy piłki), słuchają czyta-
nych bajek i baśni, biorą udział w oma-
wianiu usłyszanego tekstu dzieląc się
swoimi spostrzeżeniami i emocjami jakich
doświadczyli w trakcie słuchania. Dzieci
z wielką chęcią przychodzą do biblioteki,
gdzie czują się do dobrze, przyjmowane
w serdecznej i ciepłej atmosferze. Oczy-
wiście dla dzieci zawsze przygotowane są
słodycze i drobne upominki. Praca z

młodszym czytelnikiem wymaga od bib-
liotekarzy ogromnego zaangażowania i
wszechstronnego przygotowania, by umieć
takiego czytelnika zainteresować tematy-
ką zajęć i sprawić, że aktywnie będzie w
nich uczestniczyć.

Oprócz tego w Bibliotece w Węgier-
skiej Górce prowadzone są zajęcia w ra-
mach tzw. „Małej introligatorni” i „Spot-
kania z literaturą religijną” prowadzone
przez pracowników biblioteki. Szczegó-
ły na plakatach. Mol

FILIA GBP W CIĘCINIE

W ramach zajęć dla młodych czytel-
ników organizowanej w Bibliotece Pub-
licznej w Cięcinie w dniu 24.11.2011 od-
były się „Andrzejki”, które cieszyły się du-
żym zainteresowaniem dzieci. W czasie
wróżb andrzejkowych pełno było żartów
i dobrej zabawy. Odbyły się miedzy in-
nymi: „lanie wosku przez klucz” oraz „wy-
chodzenie z butów przez próg” – wróżba,
która największa popularnością cieszyła się
wśród dziewczynek ciekawych, kiedy
wyjdą za mąż. Uwieńczeniem popołudnia
były prace plastyczne o tematyce an-
drzejkowej wykonane przez dzieci. Ser-
decznie zapraszamy do ich obejrzenia.

Bibliotek w Cięcinie pragnie również
ogłosić konkurs plastyczny pt. „Moje
wymarzone Święta Bożego Narodzenia”.
Technika prac dowolna. Bardzo prosimy
o składanie prac w terminie do 9 stycznia
2012r. w Bibliotece Publicznej w Cięcinie.

A. Dziedzic

FILIA GBP W CIŚCU

W imieniu grupy niepełnosprawnych
Dzieci Serc pragnę podziękować naszemu
Wójtowi, Panu Piotrowi Tyrlikowi oraz
Pani Irenie Okuliar za udzieloną nam
pomoc, dzięki której mogliśmy zakupić ma-

teriały niezbędne do prowadzenia zajęć pla-
stycznych, a także odremontować stół bi-
lardowy, z którego chętnie korzysta mło-
dzież przebywająca w Świetlicy w Ciścu.

Z wyrazami szacunku
Helena Śleziak

FILIA GBP W ŻABNICY

Czytelnicy filii bibliotecznej w Żabnicy
to głównie dzieci i młodzież miejscowej
szkoły podstawowej i gimnazjum. Z my-
ślą o tej grupie czytelników powiększany
jest systematycznie księgozbiór zwłaszcza
o nowości wydawnicze i lektury oraz or-
ganizowane są imprezy czytelnicze, zaję-
cia edukacyjno-plastyczne, konkursy, wy-
stawki i imprezy okazjonalne. Biblioteka
współpracuje z miejscowym przedszkolem.
Co tydzień we wtorki odbywają się tutaj za-
jęcia tematyczne dla dwóch grup zerówki.

Ostatnie dni listopada obfitowały w
imprezy andrzejkowe w przygotowaniu
do których pomagały dzieci i młodzież
szkolna zorganizowana w Kole Przyjaciół
Biblioteki, które w tym roku szkolnym roz-
poczęło swoją działalność w filii Żabnica.
Cykl imprez rozpoczęło spotkanie 22 lis-
topada z dziećmi z zerówki na którym nasi
milusińscy zostali wtajemniczeni w arkana
wróżb andrzejkowych. Na pewno na długo
zostanie im w pamięci to spotkanie i słowa
wróżebnych przestróg takich jak: uważaj w
drodze do szkoły! Dbaj o swoje zdrowie! Pij
więcej mleka! Jesz za dużo słodyczy, ko-
niecznie odwiedź stomatologa! itd. Dzieci
szkolne i młodzież miały spotkania w
czwartek 24 listopada. Bawili się duzi i mali,
wspólnie uczestnicząc w wróżbach i zaba-
wach przy muzyce. Po słodkim poczęstunku
zadowolone opuszczały bibliotekę.

Na miesiąc grudzień został ogłoszo-
ny w bibliotece konkurs na kartkę lub
ozdobę świąteczną, może to być szopka
bożonarodzeniowa, ozdoba na choinkę lub
stroik świąteczny. Również na zbliżające
się ferie zimowe filia przygotowała bo-
gatą ofertę zajęć na które zapraszamy.

Joanna Kanik

Z ŻYCIA BIBLIOTEK
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Od 20 grudnia 2011r. w Ośrodku Promocji
Gminy Węgierska Górka można zwiedzać wy-
stawę plastyczną o tematyce bożonarodzenio-
wej, przygotowaną przez młodzież Gimnazjum
w Cięcinie, Żabnicy oraz uczniów Zespołu
Szkół Publicznych w Ciścu. Świątecznej eks-
pozycji towarzyszy wystawa podsumowująca
udział w projekcie unijnym ,,Lepsze Gimnazja”.
Podczas wernisażu wystąpiły zespoły wokalne
naszej młodzieży. Wszystkich chętnych ser-
decznie zapraszamy do obejrzenia wystawy, któ-
ra potrwa do 2 lutego 2012 r.
08.01.2012 – „Niesopusty”– przegląd grup
kolędniczych i obrzędowych/XX Finał WOŚP
(Hala i Bulwary w WG) + zdjęcie „Niesopusty – 2”
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po
raz dwudziesty! Tradycyjnie w drugą niedzielę
stycznia tysiące wolontariuszy wyjdzie na ulice,
by zbierać pieniądze na zakup najnowocześ-
niejszego sprzętu medycznego dla polskich
szpitali. W 2012 r. „Gramy z pompą! Zdrowa
mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko,
czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń
dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp in-
sulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą„. Hu-
fiec ZHP Węgierska Górka już po raz 11 otrzy-
mał zgodę na utworzenie sztabu WOŚP w Wę-
gierskiej Górce i razem z Ośrodkiem Promocji
Gminy Węgierska Górka zachęcają do wspar-
cia tego przedsięwzięcia. W programie Finału
oprócz bardzo interesujących licytacji odbędą się
NIESOPUSTY – PRZEGLĄD GRUP KOLĘD-
NICZYCH GMINY WĘGIERSKA GÓRKA.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia
udziału w licytacjach, które będą prowadzone
podczas całej imprezy, a będziemy licytować wie-
le atrakcyjnych przedmiotów. Zapraszamy rów-
nież osoby, które chciały by coś ofiarować na li-
cytację, bądź w jakikolwiek inny sposób wes-
przeć Sztab WOŚP w Węgierskiej Górce (tel.
33/864-21-87
28.01.2012 – III „Zbójnickie Łostatki” (Cięci-
na – Pole Biwakowe nad Leśniczówką) + zdję-
cie „Góralskie Łostatki”
Impreza ma na celu promowanie folkloru i tradycji
górali żywieckich ze szczególnym naciskiem na
wyraźnie wryte w kulturę góralską zbójnictwo. Tra-
dycje zbójeckie w Beskidach sięgają głęboko w
historię tego regionu. Na ich bazie powstały cie-
kawe projekty, m.in. Aleja Zbójników – szlak
ogromnych, drewnianych rzeźb usytuowany
wzdłuż głównej drogi w Węgierskiej Górce.

SPORT, REKREACJA
� 14.01.2012 – Zawody w narciarstwie kla-

sycznym o Puchar Wójta Gminy Wę-
gierska Górka (Bulwary w Węgierskiej Gór-
ce)

� 18.02.2012 – VII Bieg Gazdy – zawody w
narciarstwie klasycznym (Żabnica – Hala
Boracza) + zdjęcie „Bieg Gazdy”

Zawody w narciarstwie klasycznym – jest to im-
preza adresowana do wszystkich miłośników
„biegania” na nartach”. Zawodnicy rywalizują
na dystansie od 200 m do 10 km, w zależno-
ści od kategorii wiekowej. Trasa wyznaczają:

założony przez skuter ślad oraz kolorowe
chorągiewki.
� 21.01.2012 – Zawody w Narciarstwie Al-

pejskim – Mistrzostwa Szkół (Żabnica –
Abrahamów)

� 04.02.2012 – Zawody w Narciarstwie Al-
pejskim o Puchar Wójta Gminy WG (Ża-
bnica – Wojtatówka) + zdjęcie „zawody nar-
ciarskie”

� 04.02.2012 – Zawody w snowboardzie o
Puchar Wójta Gminy WG (Żabnica – Woj-
tatówka)

Celem powyższych imprez jest popularyzacja
narciarstwa zjazdowego, a także promocja lo-
kalnych wyciągów. Impreza cieszy się dużym
zainteresowaniem, o czym świadczy corocz-
nie ponad 100 zawodników, zwłaszcza dzie-
ci i młodzieży. Zawody mają charakter rodzinny
i są adresowane do wszystkich: zarówno do
mieszkańców Żywiecczyzny, jak i turystów z
całej Polski spędzających ferie zimowe w
Beskidach.
� 29.01.2012 – III Zawody Furmanów – Zima

2012 (Węgierska Górka „Karczma pod Ba-
ranią”) + zdjęcie „Zawody furmanów”

Impreza popularyzuje i promuje konia ogól-

noużytkowego (koń pociągowy, koń furmański
i inne) oraz propaguje kulturę i zwyczaje góra-
li Beskidu Żywieckiego. Trudne warunki rolnicze
wymagają od górali ciągłej współpracy człowieka
z koniem. Celem zawodów jest pokazanie, jak
ważna i trudna jest praca zanikającego zawo-
du furmana. Przedsięwzięcie będzie rozgrywane
w trzech konkurencjach (siła uciągu, konku-
rencja dokładności i zręczności powożenia). W
programie przewidziane są także konkursy dla
publiczności (m.in. rąbanie kloców, rzucanie na
odległość).
� I/II 2012 – Ferie na sportowo – Zimowa

Spartakiada dzieci i młodzieży (Bulwary w
Węgierskiej Górce)

Zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz konkurencje
na wesoło na śniegu.

UWAGA!

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
zmiany miejsca i terminu odbywania się po-
wyższych imprez

tel. 33/864-21-87
www.wegierska-gorka.opg.pl

e-mail: wegierska-gorka@opg.pl

Lady Robin Hood
– charytatywnie

Posłowie, radni, urzędnicy, politycy, wójto-
wie, eurodeputowana na scenie teatralnej? Tak.
W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej w niedzie-
lę 11 grudnia miała miejsce premiera charyta-
tywnego przedstawienia.Tym razem była to baj-
ka pt. Lady Robin Hood, w reżyseriiTomka Szu-
lakowskiego. Jedną z ról zagrał PiotrTyrlik, wójt
Węgierskiej Górki.

Na scenie obok pomysłodawczyni i dobrego du-
cha całej akcji eurodeputowanej Małgorzaty Handz-
lik, pojawiło się jeszcze blisko 40 aktorów –

wśród nichAdam Wykręt, Rafał Muchacki i posłanka Małgorzata Pępek. Jak mówi, ak-
torstwo jej nie leży, ale zaangażowała się dla szczytnego celu – pieniądze mają być prze-
kazane na pomoc niepełnosprawnym. I choć ciężko było wygospodarować czas na pró-
by, jakoś się udało. – O stroje i rekwizyty zadbaliśmy sami. W grudniu odbyły się dwa
przedstawienia. Być może jeszcze jedno uda się zorganizować w styczniu – zdradza po-
słanka ze Ślemienia. Wójt z Węgierskiej Górki wcielił się w rolę lorda. Był to jego de-
biut na scenie teatralnej.�– Pani europosłanka, która jakiś czas temu kompletowała ak-
torski skład, poprosiła mnie, żebym zagrał. Mówiłem, że mam bardzo niewiele wolne-
go czasu. Ale udało mi się go wygospodarować. Bo to świetna okazja, żeby zrobić coś
dla innych – zauważa Piotr Tyrlik.�Swoim honorowym patronatem zgodzili się objąć
wydarzenie ks. Biskup Tadeusz Rakoczy, ks. Biskup PawełAnweiler oraz prezydent Mias-
ta Bielska-Białej Jacek Krywult.�Całkowity dochód z tegorocznej akcji, która możli-
wa była dzięki ogromnemu zaangażowaniu przedstawicieli lokalnych władz, samorzą-
dowców z regionu, przedstawicieli biznesu, polityki, kultury i kościoła, przekazany zos-
tał bezpośrednio po spektaklach bielskiej Fundacji Drachma, z przeznaczeniem na za-
kup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. To już czwarta sztuka wy-
stawiana w Teatrze polskim z inicjatywy europosłanki Małgorzaty Handzlik. Wcześniej,
zawsze w okresie świąteczno-noworocznym, prezentowane były Zakochana Syrenka
(2010), Aniołki Śpiącej Królewny (2009) oraz Kopciuszek i krasnoludki (2008). MES

Kalendarz imprez – ZIMA 2012
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Oświata

24 listopada korzystając z gościny
Świetlicy Środowiskowej razem z kole-
żankami mogłyśmy przeprowadzić zaba-
wę Andrzejkowa, podczas której głównym
celem było poznanie tradycji związanych
z wieczorem andrzejkowym poprzez
uczestnictwo w zabawach i wróżbach,
stwarzanie miłego nastroju oraz integra-
cja dzieci grupy , kolejnym celem było pro-
pagowanie idei pedagogiki zabawy w
toku działań z dużą grupą, wykorzystanie
zabaw, tańców. Zanim jednak przyszli nasi
mali goście przygotowałyśmy salę oraz
szereg wróżb i zabaw dla wszystkich
uczestników naszej zabawy.

Zaczęliśmy tańcem powitalnym „Na
powitanie wszyscy razem hip hip hura, hip
hip hura, hip hip hura. Z całego serca peł-
nym gazem witamy was, witamy was, wi-
tamy was!!!” Pierwszym zadaniem dzie-
ci było odnalezienie ukrytego listu który
zostawiła wróżka. List miał na celu wy-
jaśnienie dzieciom skąd wziął się zwyczaj
obchodzenia andrzejek. Następnie zapro-
siłyśmy dzieci do poszczególnych stano-
wisk z wróżbami. Jednak, aby sprawdzić
czy wróżby się spełnią, musieliśmy trochę

sami poczarować. Na środku sali stało ko-
lorowe pudełko. Każde dziecko otrzyma-
ło serduszko i wypowiadając zaklęcie
wrzucało je do otworu:

Hokus – Pokus, mary – dary,
Niech się spełnią andrzejkowe czary.
Czary – mary, czary – mary,
Aby wróżby się spełniły złóżmy dary.
Dużo śmiechu było podczas kłucia ser-

duszek z imionami dziewcząt i chłopców
oraz podczas kręcenia kołem z wróżbą do-
tyczącą podróży w najbliższym czasie. Z
pomocą tanecznych kroków w rytm mu-
zyki przenosiliśmy się w różne strony
świata. Na łasuchów czekały słodycze
przygotowane przez personel przedszko-
la. Wróżba z butami też dostarczyła wie-
lu atrakcji. Najpierw dziewczynki, a po-
tem chłopcy wystawiali swoje buty za
drzwi, by dowiedzieć się, kto pierwszy
wyjdzie za mąż lub ożeni się. Pomimo tak
młodego wieku wszystkim spieszyło się,
by jego but pierwszy przestąpił próg sali.
W przerwie między wróżbami wszyscy ba-
wiliśmy się z tańcem ,,Jeśli jesteś weso-
ły”. Dzieci szybko zachęciły swoich ko-
legów do wspólnego śpiewu i tańca oraz

wymyślania kolejnych rodzajów ruchu do
naśladowania. Z racji zbliżającego się
Świętego Mikołaja nauczycielki przygo-
towały wróżbę „Losowanie liczb”. Udział
w niej brały dzieci które chciały się do-
wiedzieć ile prezentów i jakie przyniesie
im w tym roku Święty Mikołaj. Każde
dziecko losowało cyfrę a nauczycielki od-
czytywały znaczenie liczb.

Po zakończeniu wróżb wszyscy ba-
wiliśmy się w rytm skocznej muzyki jaką
była Village People ,,Y.M.C.A.” „Maka-
rena”, „Kaczuszki”, Las Ketchup ,,Ase-
reje”. oraz tak bardzo lubiany przez do-
rosłych Lets Twist Again. Szybko mijał
miło spędzany czas, ale czym byłyby
,,Andrzejki” bez lania wosku? Nie zabrakło
więc na naszym spotkaniu miski z wodą
i roztopionego wosku, a jako tradycyjny
klucz posłużył nam wcześniej wykonany
przez nauczycielki klucz z kolorowego kar-
tonu. Każdy miał okazję dochować tradycji
lejąc wosk a potem odczytać wróżbę rzu-
cając cień na ścianę. Nie każdy zdradził ta-
jemnicę, jaką niespodziankę szykuje mu
nadchodzący rok, wszyscy jednak byli za-
dowoleni i miły nastrój zakończyliśmy
wspólnym pląsem na pożegnanie:

Zabawa skończona
i chce nam się jeść
Jesteśmy zmęczeni
Adieu, bye – bye, cześć!

Opracowała mgr Anna Łajczak

Po wakacyjnej przerwie, w Cięcinie, z wielkim impetem ponownie
ruszyły rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki w Cięcinie organi-
zowane m.in. przez UKS Halniaczek, działający przy SP1 w Cięci-
nie.Tym razem w lidze wystartowało 12 drużyn z całego powiatu (od
Ujsół aż po Żywiec).Wsumie w rozgrywkach uczestniczy ponad 150
osób amatorsko grających w siatkówkę z całego powiatu, a co pią-
tek od godziny 17.00 sala przy Gimnazjum w Cięcinie wypełnia się
po brzegi zawodnikami i kibicami siatkówki. Rozgrywki trwać będą
do maja 2012. Z kolei dziewczynki na co dzień grające w lidze mło-
dziczek Śląskiego Związku Piłki Siatkowej, po solidnym, dziesię-
ciodniowym obozie przygotowawczym w Jarosławcu przystąpiły do
walki o jak najlepsze miejsce w gronie 52 drużyn młodzieżowych śląs-
ka. Bieżącą tabelę oraz terminarz rozgrywek naszych młodziczek moż-
na odnaleźć na stronie internetowej www.system.szps.pl.

W tym bardzo udanym dla Halniaczka roku przeprowadziliśmy
i zorganizowaliśmy szereg imprez sportowych adresowanych do sze-
rokiego grona odbiorców, zarówno dorosłych jak i najmłodszych. były
to m.in.: Amatorska Liga Siatkówki ALS Cięcina – najlepsza spor-

towa, amatorska impreza roku 2011 na terenie powiatu żywieckie-
go, Volley Beach Tour – cykl letnich turniejów siatkówki plażowej
rozgrywanych przez cztery letnie weekendy na różnych obiektach do
plażówki zlokalizowanych w naszej gminie, Obóz Siatkarski Jaro-
sławiec – nad morzem dla 45 najmłodszych adeptów piłki siatkowej.

mgr W. Jeleń

Zabawa Andrzejkowa
w Przedszkolu Nr 1 w Ciścu

Działalność UKS Halniaczek
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Od sierpnia 2011 do lipca 2013 w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Cięcinie realizowa-
ny jest program „Zainwestujmy w nasze
dzieci”. Program ten jest finansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edu-

kacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w syte-
mie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostepie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych”.

Celem ogólnym Projektu jest wdrożenie
programu rozwojowego szkoły podnoszą-
cego kompetencje kluczowe wśród 73 dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Cięcinie,
w zakresie umiejętności ułatwiających dal-
szą edukację i egzystencję w społeczeństwie
z uwzględnieniem równych szans dla dziew-
czynek i chłopców i wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów mających utrudnio-
ny dostęp do szeroko pojętej edukacji.

Cele szczegółowe to wspieranie rozwoju
dzieci poprzez opanowanie umiejętności
sprawnego czytania, pisania, rozwój kon-
centracji, twórczego myślenia, odkrywania
własnych talentów, umiejętności podejmo-
wania decyzji, budowaniu poprawnej sa-
mooceny; rozwijanie i doskonalenie umie-
jętności posługiwania się językami obcymi,
naukami matematycznymi, informatycz-
nymi, przyrodniczymi, fizycznymi; rozwi-
janie zainteresowań kulturalnych poprzez
udział w kółkach zainteresowań i zajęciach
poza salą lekcyjną; ukierunkowanie dzieci

na prawidłowe, równościowe nastawienie w
życiu, osiągnięte przez warsztaty „Równe
szanse”; rozszerzenie oferty edukacyjnej po-
przez wdrożenie innowacyjnych progra-
mów nauczania.

Działania w ramach projektu są bezpłatne
i obejmują: 1. Wdrożenie i przeprowadze-
nie zajęć „Mądre Dziecko” i „Uczeń z cha-
rakterem”. Cykl każdego programu w roku

wynosi 52h. Po każdym roku nauki odbędą
się mistrzostwa szybkiego czytania i tech-
nik pamięciowych; 2. Realizacja zajęć wy-
równawczych dla uczniów mających pro-
blemy edukacyjne: język angielski, mate-
matyka, język polski i informatyka, 3. Rea-
lizacja Programu „Równe Szanse” – cykl za-
jęć skierowany jest do wszystkich dzieci na
temat szacunku wobec siebie, przemocy i
agresji w szkole, oraz możliwości dokony-
wania wyborów bez względu na społeczne
oczekiwania wobec płci. Warsztaty dla
dzieci odbędą się 3 razy w roku dla wszyst-
kich klas. 4. Realizacja zajęć dla uczniów
zdolnych: język angielski, informatyka,
matematyka, kółko przyrodnicze oraz kół-
ko literackie. 5. Nauka poza salą lekcyjną
(Open Air Learning) – różne formy zajęć
poza szkołą, wyjazdy edukacyjne ukierun-
kowane na rozwój zainteresowań ścieżek
przyrodniczych, ośrodków edukacji ekolo-
gicznej, szlaków tematycznych. W trakcie
trwania projektu planuje się 3 wyjazdy.

Na zakończenie projektu przewi-
dziane jest spotkanie podsumowujące rea-
lizację wszystkich działań z prezentacją
prac plastycznych, omówieniem wyników
konkursów i olimpiad, z pokazem ekspery-
mentów naukowych.

mgr A. Łącki

Młodzież Technikum
w Węgierskiej Górce
podaje pomocną dłoń

Od września 2011 w Technikum w
Węgierskiej Górce działa szkolny wo-
lontariat. Uczniowie i uczennice naszej
szkoły wyszli naprzeciw oczekiwaniom
najbardziej potrzebujących mieszkań-
ców Gminy Węgierska Górka. Dzięki
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Węgierskiej Górce
akcja „ Podaj pomocną dłoń” nabrała roz-
machu. Coraz więcej ludzi starszych,
samotnych, schorowanych ma możli-
wość skorzystania z bezinteresownej po-
mocy młodzieży. Akcja cieszy się dużym
zainteresowaniem naszych uczniów, a
krąg młodych wolontariuszy wciąż się po-
większa. Młodzież Technikum prosi o
zgłaszanie ludzi potrzebujących pomocy.
Kontakt z sekretariatem szkoły pod nr.
tel. 33/8641-420

Zainwestujmy w nasze dzieci

Przedsięwzięcia
w Szkole nr 1 w Cięcinie

Od początku nowego roku szkolne-
go aktywnie pracują nauczyciele i ucznio-
wie SP1 Cięcina. Przejawia się to zwłasz-
cza w działaniach innowacyjnych szko-
ły i zajęciach pozalekcyjnych. W dalszym
ciągu realizowana jest innowacja peda-
gogiczna z przyrody. Zorganizowaliśmy
również pierwszą grę terenową dla mło-
dzieży szkolnej zakończoną wspania-
łym ogniskiem na polu namiotowym.

Aktualnie placówka uczestniczy w
projekcie unijnym "Równy Start Ucznia"
realizując w klasach I-III szereg zajęć do-
datkowych mających na celu indywi-
dualizację procesu nauczania. Są to mię-
dzy innymi zajęcia matematyczne, astro-
nomiczne, taneczne, filmowo-otogra-
ficzne a także psychoedukacyjne i so-
cjoterapeutyczne. Młodzież szkolna na-
wiązała aktywną współpracę z Muzeum
Żywieckim cyklicznie uczestnicząc w
ciekawych warsztatach m.in. "wypieka-
nie chleba metoda tradycyjną", produk-
cja papieru czerpanego" i wielu innych.
Oczywiście na bieżąco trwa dobra pra-
ca w zakresie procesu dydaktycznego,
czego efektem są między innymi wyni-
ki osiągane przez szóstoklasistów. W
roku 2009/2010 pierwsze miejsce wśród
placówek gminnych a roku ubiegłym
drugie.

mgr W. Jeleń
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5października 2011 r. odbyła się XI
Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II

na Jasną Górę, w której, jak co roku, wzię-
ła udział klasa 6 Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Ciścu. O godzinie 700 rano
uczniowie pod opieką wychowawczyni E.
Witos oraz dyrektor B. Popielarz iA. Tom-
zik wyruszyli busem w kierunku Często-
chowy. Na miejsce dotarli przed 1100 i uda-
li się ulicą Klasztorną na plac przed
szczytem, gdzie w milczeniu oczekiwali na
Mszę świętą. Poczet sztandarowy został
wyprowadzony na Wały Jasnogórskie i
tam godnie reprezentował szkołę podczas
całej uroczystości.

Biuro pielgrzymkowe zarejestrowało
w tym roku 16568 pielgrzymów z 444
szkół (przedstawiciele 40% szkół polskich
przyjechali do Częstochowy). Nie wszyscy
się zarejestrowali. Szacuje się, że na Jasnej
Górze było około 19000 pielgrzymów (6,5
% członków Rodziny, która liczy blisko
300000 dzieci i młodzieży). „To znakomi-
ty rezultat!”– mówi Z. Gumiński, organizator
przedsięwzięcia. Mszę świętą poprzedziło
wystąpienie księdza Łukasza Kobielusa,
który mówił o misji w Togo. Tam właśnie
budowana jest pierwsza wAfryce szkoła no-
sząca imię naszego wielkiego rodaka. (Ci-
siecka placówka czynnie włącza się w tę nie-
samowitą akcję, organizując zbiórkę pie-
niędzy u siebie.). Na zakończenie swojego
wystąpienia misjonarz poświęcił różańce mi-
syjne – pamiątkę pielgrzymkową. Wspólnie
odmówiono dziesiątek różańca w 7 językach.

O godzinie 1100 rozpoczęła się Msza
święta z udziałem 419 pocztów sztandaro-
wych szkół odprawiona pod przewodnic-
twem Duszpasterza Biskupa Radomskiego
Henryka Tomasika. Marta Dymek i Mate-
usz Babicki ze szkoły w Ciścu brali bezpo-
średni udział w służbie liturgicznej, czyta-
jąc przygotowaną przez księdza Dariusza

Byrskiego specjalnie na tę okazję modlitwę
wiernych. Podczas Mszy świętej zbierane
były ofiary na sfinansowanie budowy szko-
ły w Togo oraz został odczytany akt za-
wierzenia Matce Bożej Królowej Polski.
Bezpośrednio po Mszy odczytano list do
Ojca Świętego Benedykta XVI oraz wy-
głoszono podziękowania. O godzinie 1400 w
auli Ojca Kordeckiego odbyło się spotkanie
dyrektorów i przedstawicieli szkół. W tym
czasie młodzież miała możliwość zwie-
dzić Kaplicę Matki Bożej oraz kontemplo-
wać swój pobyt na Jasnej Górze.

Około 1600 pielgrzymi wyruszyli w dro-
gę powrotną do swych domów. Szóstokla-
siści z Ciśca z uśmiechem na twarzy i ra-
dością w sercu ściskali pamiątkowe różań-
ce misyjne oraz emblematy pielgrzymkowe,
a w głowach mieli słowa ulubionej pieśni
Jana Pawła II– „Barki” odśpiewanej na ko-
niec spotkania. W przyszłym roku już nie oni,
lecz ich młodsi koledzy pojadą do Często-
chowy, aby po raz kolejny uczestniczyć w
tej niezwykłej pielgrzymce.

mgr Ewelina Witos

Jednym ze sposobów promujących
wśród dzieci i młodzieży zachowania
wyrażające empatię, koleżeństwo, współ-
pracę, dobrą komunikację i wrażliwość na
potrzeby drugiego człowieka jest przed-
stawienie teatralne. W związku z tym
Śląski Kurator Oświaty wraz z Wojewo-
dą Śląskim już po raz trzeci ogłosili Wo-
jewódzki Konkurs na Małą Formę Teat-
ralną o charakterze profilaktycznym. Sce-
nariusz formy teatralnej według pomy-
słodawców konkursu powinien być tak
opracowany, aby podane w nim treści bu-
dowały optymizm i wiarę w możliwość

funkcjonowania społecznego bez agresji
i przemocy. Nasza szkoła zgłosiła swój
udział w konkursie. Na jego potrzeby –
nauczycielka języka polskiego-Pani Ber-
nadetta Zeman napisała scenariusz pod ty-
tułem: „A ja będę Twym Aniołem”. Wraz
z pedagogiem szkolnym Panią Bożeną Lo-
ranc, przygotowała także uczennice i
uczniów klas gimnazjalnych do zapre-
zentowania się na scenie. Po wielu pró-
bach, które dostarczały uczestnikom wie-
lu pozytywnych wrażeń i integrowały
zespół, grupa teatralna „Piramida” w dniu
19 października 2011r. zaprezentowała się

na przeglądzie w ramach etapu rejonowego
w Bielsku-Białej.

Aktorami, którzy doskonale wcielili się
w swoje role byli: Maria Pytlarz, Domi-
nika Tyrlik, Monika Szczotka, Aleksandra
Kąkol, Monika Grzelak, Aleksandra Fijak,
Natalia Olberek, Klaudia Talik, Iwona
Sowa, Maciej Byrtek.

Przedstawienie: „A ja będę Twym
Aniołem” zaprezentowano także na wy-
wiadówce dla rodziców w dniu 25 listo-
pada 2011r.Rodzice byli pod wielkim
wrażeniem po występie naszych mło-
dych aktorów. mgr Bożena Loranc

A ja będę Twym Aniołem
W naszej szkole wielką uwagę przywiązujemy do działalności wychowawczo-

profilaktycznej. Wszyscy nauczyciele włączają się w powyższą pracę. Podejmu-
ją zadania, które powinny zapewnić sprzyjające środowisko wychowawcze da-
jące możliwość osiągnięcia przez naszych uczniów pełni rozwoju osobistego. Szko-
ła powinna być przede wszystkim bezpieczna i przyjazna uczniowi, reagująca na
problemy, z którymi boryka się współczesna młodzież, wspierająca w kształto-
waniu pozytywnych zachowań.

Pielgrzymka Szkół
im. Jana Pawła II
do Częstochowy
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Najlepsza część życia ludzkiego
to małe, bezimienne i zapomniane akty
dobroci i miłości.

William Wordsworth

Cytat ten przyświecał uczniom Szkoły
Podstawowej w Węgierskiej Górce, którzy
przystąpili do akcji mającej na celu obdaro-
wanie mieszkańców zaprzyjaźnionego ro-
dzinnego domu dziecka tym, czego nigdy
zbyt wiele.

Akcja odbywa się w naszej szkole co
roku, jednak jej zasięg obejmował tylko dwie
klasy, których wychowawcami były obecne
opiekunki Szkolnej Rady Uczniowskiej. W
bieżącym roku szkolnym do działań mogli
przystąpić wszyscy uczniowie. I przystąpi-
li… a ich uczestnictwo przekroczyło nasze
najśmielsze oczekiwania. Ubrania, zabawki,
przybory szkolne, słodycze gromadziliśmy

przez cały miesiąc, segregowaliśmy, pako-
waliśmy i cieszyliśmy się, bo każda para
spodni, kurtka czy książka wywoła uśmiech
na twarzy tych, którzy tego potrzebują.Wak-
cję zaangażowali się rodzice, którzy bezin-
teresownie kupowali ubrania i przybory
szkolne, a uczniowie przynosili swoje ulu-
bione, ale niezniszczone zabawki. W pierw-
szych dniach grudnia wszystkie dary do-
starczone zostały do rodzinnego domu dziec-
ka, już mikołajki były radośniejsze i szczę-
śliwsze. Wszystkim, którzy wzięli udział w
akcji, bardzo dziękujemy. Wiemy, że każdy
dobry uczynek wraca do nas podwójnie. Mi-
kołajki i Święta Bożego Narodzenia, to
okazja, by obdarowywać swych bliskich, ale
także, by pamiętać o potrzebujących.

Szkolna Rada Uczniowska wraz ze swy-
mi opiekunami życzy Czytelnikom radosnych

i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
wielu szczęśliwych chwil i wszelkiej po-
myślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Opiekunki Szkolnej
Rady Uczniowskiej:

Anita Skrzypek i Dorota Waligóra

Inauguracja roku szkolnego 2011/2012 w
Publicznym Gimnazjum K.K. Baczyńskie-

go odbyła się 1 września na sali gimnastycznej.
Po krótkim apelu, na którym oprócz części ofi-
cjalnejzebraniczłonkowieszkolnej społeczności
mieli również okazję obejrzeć krótkie przed-
stawienie przygotowane przez Grupę Maska,
wszyscyudali sięnauroczystości związanez72.
rocznicąwybuchuIIWojnyŚwiatowejorazBo-
haterskiej ObronyWęgierskiej Górki, które od-
bywałysiępodmiejscowymfortemWędrowiec.
Tegoroczne uroczystości patriotyczne uświet-
nił swoją obecnością Prezydent RP Bronisław
Komorowski wraz z małżonką.

Minionemiesiącebyłydlanaszychuczniów
czasemwytężonejpracy–nie tylkopodczas lek-
cji, ale też na spotkaniach kół przedmiotowych
oraz zajęciach prowadzonych w ramach koń-
czącego się już powoli Programu Lepsze Gim-
nazja.Efektemtychwszystkichdziałań jestduże
zainteresowanie uczniów konkursami przed-
miotowymi. Po trwających ponad dwa miesią-
ce przygotowaniach do szkolnego etapu, który
odbył się w dniach 14 – 25 listopada 2011 przy-
stąpiły w sumie 74 osoby: z języka polskiego
test z pierwszego etapu rozwiązywały trzy
osoby, z czego dwie przeszły do etapu powia-
towego,zhistorii do testuprzystąpiłyczteryoso-
by, do dalszego etapu zakwalifikowały się
dwie, zwos-udoszkolnegoetapupodeszłodzie-
sięciu uczniów, z czego dalej przeszła jedna, z
matematyki próbę rozwiązania testu z pierw-
szego etapu podjęło 13 osób, niestety żadnej z
nich nie udało się zakwalifikować do etapu po-
wiatowego, z biologii test rozwiązywało pięciu
uczniów,dwóchznichprzeszłododalszegoeta-

pu,zchemiipierwszoetapowytest rozwiązywały
trzy osoby, jednak żadnej z nich nie udało się za-
kwalifikować do etapu powiatowego, z fizyki
do testu przystąpiło 15 osób, nikt z nich nie ze-
brał jednak nie zebrał sumy punktów umożli-
wiającej na przejście do powiatowej części kon-
kursu, z geografii do szkolnego etapu podeszło
ośmiu uczniów, czterech z nich przeszło po-
myślnie kwalifikację do etapu powiatowego, z

języka angielskiego test rozwiązywało 9 osób,
dwie przeszły dalej, z języka niemieckiego do
szkolnego etapu konkursu przystąpiło czworo
naszych wychowanków, dwoje z nich może już
przygotowywać się do etapu powiatowego.

Oprócz zdobywania wiedzy nasi uczniowie
mieli możliwość wzięcia udziału w imprezach
kulturalnych. 26 września na szkolnej auli
obejrzeli oni spektakl pt. Kolory miłości przy-
gotowany przez Hufiec ZHP. 12 października
także na auli zobaczyli program profilaktyczny
Spotkamy się w realu. Dzień później zebrali się
podczas uroczystego apelu z okazji święta
KEN i ślubowania klas pierwszych. W drugiej
połowie października wzięli udział w projekcji
filmu w reż. J. Hoffmana pt. 1920 Bitwa War-
szawska3D. 10 listopadacałanaszaszkolnaspo-
łeczność wzięła udział apelu patriotycznym z
okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
Oprócz tego odbyły się też dwie szkolne dys-
koteki,ogniskaklasoweorazKonkurs szalonych
fryzur.

22 września 2011 roku grupa uczniów z na-
szego Gimnazjum wzięła udział w wyjeździe

edukacyjnym – konferencji na temat oczysz-
czania ścieków na Żywiecczyźnie. Jedna z klas
III miała okazję zapoznać się z fauną i florą Be-
skidu Żywieckiego podczas pieszego rajdu szla-
kiem biegnącym na Słowiankę, Romankę,
Rysiankę i Halę Boraczą. 28 października nasi
wychowankowie wzięli udział w Gminnych
Targach Edukacyjnych. Ostatnią, ale i jak do tej
pory najważniejszą wyprawą był corocznyWy-

jazd Pamięci klas trzecich do Muzeum KL
Auschwitz – Birkenau, podczas którego zapo-
znali się oni z historią zagłady narodu żydow-
skiego na ziemiach polskich podczas II Woj-
ny Światowej.

Przed nami egzaminy próbne klas trzecich,
które sązazwyczajdlamłodzieżypróbąsiłprzed
właściwymi egzaminami. W dalszej perspek-
tywie stoją również zadania związane z Gim-
nazjalnymProjektemEdukacyjnym,którywna-
szej szkole będzie realizowany już po raz dru-
gi. Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym do
działań projektowych zaproszeni są przede
wszystkim drugoklasiści, którzy już powoli za-
stanawiają się nad wyborem jednego z tematów
zadańprojektu,którynastępniebędą realizować.

Powoli zbliża się koniec semestru i zwią-
zana z nim klasyfikacja semestralna – czas re-
fleksji i podsumowań. Mamy nadzieję, że
nasi uczniowie potraktują półmetek roku szkol-
nego przede wszystkim jako wyzwanie a oce-
ny semestralne otrzymane z poszczególnych
przedmiotów będą dla nich bodźcem moty-
wującym do dalszego rozwoju.

Żeby uśmiech zagościł...

Pracowita jesień w Gimnazjum
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W pierwszym semestrze roku szkol-
nego 2011/2012 w Publicznym Gim-
nazjum w Węgierskiej Górce odbyły się
kolejne spotkania z cyklu Herbaciarnia
Literacka.

21 października 2011r. zaprosiliśmy wi-
dzów na etiudę teatralną pt. „Pamięć rze-
czy” w wykonaniu Szkolnej Grupy Teat-
ralnej Maska oraz Amatorskiej Grupy
Klepsydra założonej przez absolwentki na-
szego gimnazjum pod opieką pani Ale-
ksandry Stasicy. Tematem przewodnim
spotkania były przedmioty, a właściwie pa-
mięć i historia, którą w sobie te przedmioty,
rzeczy zawierają. Zaproszony gość spe-
cjalny pan Jarosław Hess wprowadził
publiczność w świat filozofii prelekcją na
temat rzeczy i czasu, a następnie zaprosił
do dyskusji na temat „Od przedmiotu do
wspomnienia”. W tym samym czasie dzie-
ci obecne na Herbaciarni udały się na
warsztaty edukacyjne zatytułowane „Te-
lefon, zegar, guzik”. „Pamięć rzeczy” to
teatralna etiuda o motywie zmagania czło-
wieka z przemijaniem, jego dialogu z
przedmiotami, które stają się zapisem
ludzkich doświadczeń. I choć klepsydra
nieustannie odmierza czas, to można wie-
rzyć, że rzeczy zachowują pamięć o swych
twórcach i właścicielach, pozwolą im
trwać dłużej niż natura.

Kolejne spotkanie odbyło się już w lis-
topadzie. Tematem była głównie kultura

żydowska. Nietypowo spotkanie podzie-
lone było na dwie części. W pierwszej czę-
ści zatytułowanej „Przed macewą” uczest-
nicy spotkania odwiedzili żydowski cmen-
tarz w Milówce, gdzie goście specjalni za-
poznali zgromadzonych z symboliką na-
grobków. Druga część natomiast odbyła się
w auli gimnazjum, gdzie mogliśmy obej-
rzeć sceniczną adaptację opowiadania
Idy Fink pt. „Odpływający ogród” w wy-
konaniu Szkolnej Grupy Teatralnej Mas-
ka. Następnie panowie Zbigniew Niziński
i Daniel Starzyński z Fundacji „Pamięć,
która trwa” przybliżyli swoją działalność
oraz opowiedzieli o Polakach, którzy
otrzymali zaszczytne wyróżnienie Spra-
wiedliwi Wśród Narodów Świata. W tym
czasie uczennice gimnazjum prowadziły

warsztaty edukacyjno – plastyczne dla
dzieci pod hasłem „W jarmułce”. Kolej-
ny gość specjalny Pani Zofia Chocho-
łowska przypomniała zebranym dzieje
narodu żydowskiego na terenach pol-
skich oraz ich wędrówkach na tereny po-
łudniowe naszego kraju.

„Odpływający ogród” to krótka opowieść
o odchodzeniu polskich Żydów. Zasadni-
czymi motywami scenograficznymi uczy-
niliśmy tu drzewo i jabłka. Drzewo w kul-
turze judeochrześcijańskiej jest m.in. sym-
bolem życia. To ono pojawia się np. na ma-
cewach, przed którymi staliśmy na kirkucie
w Milówce, a źródło tego toposu odnajdu-
jemy w Księdze Rodzaju, tak ważnej za-
równo dla chrześcijan, jak i Żydów. Wielo-
ść jabłek to znak wielości tęsknot i pragnień
ludzi, którzy w czasie II wojny światowej sta-
nęli bez względu na swój wiek w obliczu tra-
gicznej śmierci. Pragnęli życia, które stało się
dla nich czymś nieosiągalnym, zamkniętym,
oddalającym się, zakazanym.

Kamila Pawlus

Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Partyzantów Polskich w Żabnicy bardzo
chętnie angażują się w wielorakie inicjaty-
wy dydaktyczne i wychowawcze. W ramach
unijnego projektu "Równy start ucznia" dzie-
ci nie tylko doskonalą własne umiejętności,
ale także rozwijają swoje zdolności i zain-
teresowania, gdyż bogata oferta zajęć do-
datkowych daje im możliwość wszech-
stronnego rozwoju. Chętnie eksponują swo-
je talenty. Okazją do tego było przedsta-
wienie przygotowane przez uczniów klasy
III pod kierunkiem pani mgr Ewy Gałusz-
ki. Dzieci w barwny i przystępny sposób
przypomniały, jak należy dbać o swoje bez-
pieczeństwo i zdrowie.

Aktywność uczniów naszej szkoły prze-
jawia się także w podejmowaniu zadań edu-
kacyjnych. Godną przedstawienia jest inicja-
tywa wydania przez Radę Samorządu
Uczniowskiego pisma zatytułowanego "Bło-
gosławiony Jan Paweł II zawsze z nami".
Członkowie RSU wraz z opiekunami: panią
Magdaleną Krestian i mgr Marią Figurą opra-
cowali artykułyprzybliżającedzieciompostać
Papieża Polaka, rozprowadzili gazetkę i prze-
prowadzili konkurs związany z treścią pisma.

Dzieci nie zapominają również o osobach
potrzebujących wsparcia. Chętnie angażują
się w koordynowaną przez RSU zbiórkę plas-
tikowych zakrętek przeznaczonych dla cho-
rego Krystianka, łącząc odruch serca z dzia-

łaniem ekologicznym. W nurt tych działań
wpisuje się także zbiórka zużytych baterii pro-
wadzona przez Samorząd Uczniowski oraz
zaangażowanie w obchody Dnia Czystego
Powietrza, którego punktem kulminacyjnym
było przedstawienie o tematyce ekologicz-
nej przygotowane przez wychowanków
świetlicy szkolnej i ich wychowawców:
mgr Magdalenę Płużek – Czudaj i mgr Ka-
zimierę Berek.

Wszystkie te działania mogły być podję-
te i realizowane dzięki życzliwości i wspar-
ciu wielu osób. Dziękujemy Rodzicom, Wła-
dzom Samorządowym, Sponsorom i Wszyst-
kim Wspierającym naszą szkołę w działal-
ności na rzecz dzieci. A z okazji nadchodzą-
cych Świąt Bożego Narodzenia życzymy
wielu głębokich i radosnych przeżyć, zdro-
wia oraz błogosławieństwa Bożego na każ-
dy dzień. mgr Maria Figura

Aktywność uczniów Szkoły Podstawowej
im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

Herbaciarnia Literacka
„Ci, którzy nie pamiętają przeszłości,
skazani są na jej powtarzanie”.

George Santayana
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W bieżącym roku szkolnym ucznio-
wie z kl. I Gimnazjum Publicznego w
Ciścu uczestniczyli w ramach projektu
unijnego ,,Lepsze gimnazja” w Progra-
mie na rzecz Rozwoju Zrównoważone-
go „Ogród – ostoja zwierząt”. Program
ten miał pomóc w realizacji edukacji
ekologicznej w naszej placówce, podnieść
świadomość ekologiczną, odpowie-
dzialność za swoje działania i jedno-
cześnie sprawić dzieciom radość. Pro-
gram „Ogród – ostoja zwierząt” trwał
do końca września 2011r.

W ramach uczestnictwa w nim, szko-
ła zobowiązana była do realizacji 3 działań:

� Przeprowadzenia minimum trzech za-
jęć z otrzymanej publikacji ze scena-
riuszami zajęć lekcyjnych (z dowolną
klasą/klasami)

� Zasiania ogródka kwietnego na szkol-
nym podwórku, oraz przesłanie foto-
relacji z tego działania do koordynatora
programu

� Zorganizowanie minimum jednego
wydarzenia na temat zrównoważone-
go rozwoju i ochrony przyrody, z eko-
logicznym przesłaniem (promującym
ochronę przyrody itd.) oraz przesłanie
fotorelacji z tego działania do koor-
dynatora programu

� Przesłanie fotorelacji, które miały do-
kumentować:

� Tworzenie kwietników (w tym ogólnie
zdjęcia ogródków kwietnych, przy-
kładowo zdjęcia pokazujące jakie dzi-
kie zwierzęta, owady odwiedzają ogró-
dek, lekcja terenowa z uczniami w
ogródku kwietnym itp.)

� Wspomniane wyżej wydarzenie dla lo-
kalnej społeczności na temat zrówno-
ważonego rozwoju i ochrony przyro-
dy( przykładowo przedstawienie na te-
mat ochrony przyrody dla rodziców
uczniów, wystawa prac plastycznych na
ten temat w lokalnej bibliotece, domu
kultury itp.)
Ze względu na zbyt późne przesłanie

przez organizatora roślin do wysiania
uczniowie zdążyli tylko przygotować te-
ren pod ogród szkolny. To była ciężka pra-
ca. Masa kamieni, twarda sucha gleba i
perz – na to napotkała młodzież przygo-
towując działkę pod zasiew. Z pomocą
uczniom gimnazjalnym przyszli uczniowie
kl. IV a, którzy także dzielnie ,, walczy-
li'' z naturą. Mimo że to była bardzo
trudna praca, uczniowie chętnie i z zapa-
łem ją wykonywali. Dalsze prace prze-
widziane są na wiosnę.

Opiekun grupy Małgorzata Golec

Wpaździerniku 2010 roku nasza 5-osobowa drużyna z Zespołu
Szkół Publicznych z Ciśca pod przewodnictwem Małgorzaty

Golec i Lucyny Zaczkowskiej została nagrodzona przez Fundację
Rozwoju Wsi i Instytut Jana Pawła II najpierw 3-dniową wycieczką
do Warszawy a następnie w lipcu 2011r wyjazdem do Rzymu za
udział i uzyskanie I miejsca w ogólnopolskim konkursie ,,Archi-
wum wspomnień.”. Przypominamy, że udział w konkursie pole-
gał na przeprowadzeniu wywiadu z osobą, która uczestniczyła w
pielgrzymkach do Polski Jana Pawła II. My tą rozmowę przepro-
wadziliśmy z p. Tadeuszem Go-
łuchem – rzeźbiarzem, poetą , mi-
łośnikiem gór, prezesem Koła
PTTK w Węgierskiej Górce.

Wycieczka do Rzymu jako I nagroda okazała się wspaniała. Biu-
ro turystyczne z którym mogliśmy zwiedzać część Europy Skar-
pa Travel z Krakowa spełniło nasze oczekiwania. Wyjazd do Rzy-
mu wypadł w lipcu – miesiącu upałów we Włoszech, dlatego or-
ganizatorzy zaproponowali nam wycieczkę objazdową. Był to wy-
śmienity pomysł.

Najpierw dotarliśmy w Dolomity do urzekającego miasteczka
Malcesine, zlokalizowanego nad jeziorem Garda. Tego samego dnia
mieliśmy możliwość podziwiać panoramę jeziora i Dolomitów z
wysokości 2000m.n.p.m. Na górski szczyt wywiozła nas jedyna w
swoim rodzaju gondola, która nie tylko pnie się do góry i podąża
w dół, ale także obraca się wokół własnej osi. Kolejnego dnia zwie-
dzaliśmy opactwo Benedyktynów i cmentarz żołnierzy polskich na
Monte Cassino. Wyjazdowi na to bardzo strome wzgórze, a jesz-
cze bardziej powrotowi, towarzyszył dreszczyk emocji na pozio-
mie strachu .Na szczęście mieliśmy perfekcyjnych kierowców dba-

jących o bezpieczeństwo pasażerów. Wielu pozytywnych doznań
dostarczył także rejs promem na Elbę, a stamtąd wycieczka kata-
maranem ze szklanym dnem, by móc oglądać faunę i florę mors-
ką. Załoga celowo dokarmiała ryby, by ,,pozowały” do zdjęć tu-
rystom, przepływając tuż obok płoz morskiej machiny. Na Elbie
byliśmy nieco rozczarowani domem Napoleona. Spodziewaliśmy
się odnaleźć tu więcej śladów jego bytowania.

Co jeszcze cieszyło oczy i duszę? Z pewnością Piza, a w niej
Pole cudów z Krzywą Wieżą. Zdecydowanie największe wrażenie

robił Rzym i Watykan. Pani
przewodnik nie tylko niezwyk-
le sprawnie oprowadzała nas
po miejscach wartych ujrzenia,

ale także zajmująco opowiadała. Mieliśmy możliwość ujrzeć Mu-
zeaWatykańskie a w nich przede wszystkim Pinacotecy, cieszyć oczy
dziełami Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej oraz być w naj-
ważniejszym dla Polaka – katolika miejscu wWatykanie – przy gro-
bie Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.Aco widzieliśmy w samym
Rzymie? Miejsca do których zwykle prowadzi się grupy turystyczne,
a więc Fontannę Di Trevi, Hiszpańskie Schody, Panteon, Kolose-
um, Forum Romanum. Na koniec nasza pani pilot i przewodnik w
jednej osobie – Bożena – zrobiła nam niespodziankę. Dzięki niej mog-
liśmy podziwiać panoramę Rzymu z tarasu kościoła św.Anioła. Nie
zabrakło podczas tej wyprawy także błogiego odpoczynku na pla-
ży spokojnego i niezwykle ciepłego Morza Tyrreńskiego.

Cóż dodać? Wyjazd był udany, zachęcamy organizatorów kon-
kursu do przeprowadzenia kolejnej edycji, by następna drużyna mog-
ła się cieszyć z tak wspaniałej wygranej.

L. Zaczkowska

Wspomnienia z Rzymu

Ogród – ostoja zwierząt
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Wydarzenia

Ponownie w naszych gimnazjalnych pro-
gach mieliśmy zaszczyt gościć aktorów scen
krakowskich. Panowie – Wojciech Habela i
Jacek Lecznar zaprezentowali program arty-
styczny zatytułowany Polscy Nobliści.Aktorzy
w ciekawy, niebanalny i zabawny sposób przy-
bliżyli uczniom naszej szkoły sylwetki pol-
skich laureatów Nagrody Nobla i ich osiąg-
nięcia.

Wszystkie drogi prowadzą do…
Brukseli

Wlistopadzie tego roku uczennica naszego
gimnazjum – Julia Pawlik wzięła udział w wy-
cieczce do Brukseli, która była główną nagrodą
w konkursie profilaktycznym. Honorowym
patronatem niniejszy konkurs objęła pani
poseł, eurodeputowana Małgorzata Handzlik.
Na jej zaproszenie delegacja ze szkół powiatu
żywieckiego odwiedziła miasto, w którym sie-
dzibę swą mają najważniejsze instytucje
Unii Europejskiej. Julia miała możliwość zwie-
dzić Parlament Europejski oraz spotkać się z
przedstawicielami frakcji Europejskiej Partii
Ludowej. Można mieć nadzieję, że relacja z
tej niezwykłej lekcji geografii, wiedzy o
społeczeństwie i historii, pozwoli uzmysłowić
uczniom, że „nauka się opłaca”.

Uroczystości, czyli gimnazjaliści
pamiętają

Pierwszego września mieliśmy zaszczyt
uczestniczyć w uroczystościach związanych
z 72 rocznicą wybuchu II wojny światowej
oraz bohaterskiej obrony Węgierskiej Górki,
pod fortem „Wędrowiec”. Najważniejszym
gościem tegorocznych obchodów był prezy-
dent Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisław Ko-
morowski wraz z małżonką. Prezydent ode-
brał meldunek od dowódcy Kompanii Re-
prezentacyjnejWojska Polskiego, wziął udział
w ekumenicznym nabożeństwie oraz po-
dziękował za podtrzymywanie pamięci o
wydarzeniach i bohaterach. Jesteśmy dumni,
że mogliśmy wziąć udział w tym podniosłym
wydarzeniu, które na zawsze pozostanie w na-
szej pamięci.

We wrześniu w naszym gimnazjum od-
było się uroczyste ślubowanie oraz otrzęsiny
klasy pierwszej. Pierwszoklasiści ślubowali
na sztandar i oficjalnie zostali przyjęci do gro-
na społeczności uczniowskiej. Po zakończe-
niu części oficjalnej rozpoczęły się otrzęsiny.
Uczniowie klas trzecich przygotowali różne
zadania – zagadki umysłowe, konkurencje fi-
zyczne oraz artystyczne. Wykorzystano wie-

le różnych przedmiotów, artykułów spo-
żywczych oraz innych środków, aby zabawa
była ciekawa i atrakcyjna.

W dniu 14 października odbyła się uro-
czysta akademia z okazji Dnia Komisji Edu-
kacji Narodowej. Pamiętając o słowach Grze-
gorza Piramowicza: „Nie ma chwalebniej-
szego ani pożyteczniejszego powołania nad
nauczycielskie” uczniowie wierszem i pio-
senką uczcili ten dzień oraz złożyli podzię-
kowania i życzenia swoim nauczycielom.
Wiersz, o niełatwej pracy nauczyciela, był
wstępem do głównego tematu, tj. „Wypale-
nia zawodowego”. Po naukowych wywodach

na temat etapów, objawów oraz skutków tego
stanu, jeden z naszych uczniów wcielił się w
rolę psychiatry. Wraz ze swoim zespołem kli-
nicznym przedstawił proste sposoby zapo-
biegania i alternatywne metody leczenia wy-
palenia zawodowego: terapię śmiechem, tań-
cem i śpiewem, oraz hipnozę i elektro-
wstrząsy. Uczniowie zaprezentowali swoje ta-
lenty aktorskie , taneczne i muzyczne, a
wszyscy doskonale się bawili.

Uczciliśmy również rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. W atmosferę
tamtych dni wprowadził nas utwór Fryderyka
Chopina „Preludium e-mol op.28 nr 4”, a je-
sienna sceneria jeszcze bardziej podkreśliła do-
niosłość i rangę tych wydarzeń. Na środku sce-
ny „Polska” w czarnej sukni, przepasana bia-
ło-czerwoną szarfą, a wokół niej porozrzuca-
ne w nieładzie liście, płonące znicze i brzozo-
we krzyże z nekrologami: 1772,1793, 1795,
1830, 1836, 1914. Cała inscenizacja to kom-
pozycja trzech nawzajem przeplatających się
elementów: narracji, recytacji i śpiewu. Pierw-
szą część przedstawienia przepełniał żal, na-
dzieja iżarliwamodlitwaludubłagającegoBoga
o wolność dla swej ukochanej Ojczyzny. To
również zakucie „Polski” w symboliczne kaj-
dany. Recytacja hymnu narodowego i odgło-
sywystrzałówwprowadziłynasdodrugiej czę-
ści, którą zdominowały piękny śpiew i narra-
cja. Przy akompaniamencie p. Marty Nowak
chór odśpiewał kolejno: „Warszawiankę”,
Marsz, marsz Polonia”, Piechota” i „Pierwsza
Brygada”. Pieśni przeplatały się z narracją oraz
wejściemnascenę„Wolności” iodezwąJózefa
Piłsudskiegodożołnierzy.Całośćpodsumowały
dwa elementy: refleksyjny monolog: „ Jestem
Polakiem– toznaczy...” iwspólnieodśpiewana
„Rota”. Wszyscy wykonawcy, przygotowani

przez p. Iwonę Rudzką i p. Pawła Krzusa, byli
niezwykle zadowoleni, ponieważ cisza w trak-
cie przedstawienia oraz słowa uznania tuż po
nim świadczyły o tym, że osiągnęliśmy za-
łożony cel, przykuliśmy uwagę młodzieży i
zmusiliśmy do refleksji nad kwestiami wol-
ności, niepodległości i szacunku dla Oj-
czyzny.

Konkursy, konkursy

W ramach projektu „Lepsze Gimnazja”
p. Barbara Grajcar przygotowała i przepro-
wadziła gminny konkurs literacki. Zadaniem

uczestników było napisanie pracy na temat:
Dom, miłość, rodzina – utrata tych warto-
ści, to bezdomność. Tematyka ta, tak bliska
patronowi naszej szkoły, dziś, w XXI wie-
ku, w którym coraz częściej mówi się o za-
niku wartości, wymaga szczególnej uwagi.
Celami niniejszego konkursu było zachę-
cenie miłośników pisania do prezentowania
własnych umiejętności, popularyzowanie
twórczości literackiej młodzieży oraz kształ-
towanie postaw prospołecznych, obywa-
telskich oraz tolerancji, a także wrażliwości
na los drugiego człowieka. Komisja kon-
kursowa dokonała wnikliwej analizy war-
tości poetyckiej prac, oceny i przyznała na-
stępujące nagrody i wyróżnienia: W kategorii
proza: I miejsce: Klaudia Jeleśniańska – Pub-
liczne Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischne-
ra w Cięcinie; II i III miejsca nie przyzna-
no. W kategorii poezja: I miejsce: Aleksandra
Żyrek – Publiczne Gimnazjum im. A.
Chmielowskiego w Żabnicy, II miejsce: Mar-
cela Bienias – Publiczne Gimnazjum im. A.
Chmielowskiego w Żabnicy, II miejsce: Ju-
lia Pawlik – Publiczne Gimnazjum im. A.
Chmielowskiego w Żabnicy, III miejsce: Iza-
bela Śleziak – Publiczne Gimnazjum im. A.
Chmielowskiego w Żabnicy, III miejsce:
Anna Jurasz – Publiczne Gimnazjum im. A.
Chmielowskiego w Żabnicy. Wyróżnienia:
Natalia Kupczak – Publiczne Gimnazjum im.
A. Chmielowskiego w Żabnicy, Arkadiusz
Szczotka – Publiczne Gimnazjum im. A.
Chmielowskiego w Żabnicy, Wiktor Strzał-
ka – Publiczne Gimnazjum im. A. Chmie-
lowskiego w Żabnicy

Wzięliśmy udział w konkursie na Małą
Formę Teatralną o tematyce profilaktycznej,
zorganizowanym przy wsparciu Wojewody

Co w trawie piszczy?

Wieści gimnazjalne
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Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.
Zespół nasz – „Teatr bez kurtyny”, przygo-
towany pod kierunkiem pani Barbary Graj-
car oraz pani Anny Grygny, zaprezentował,
poruszający między innymi problem nar-
komanii spektakl pod wymownym tytułem
„Dies irae”. Jedna z uczestniczek, dzieląc się
wrażeniami, napisała takie oto słowa: biorąc
udział w tym konkursie mieliśmy szansę po-
czuć się prawdziwymi aktorami ocenianymi
przez profesjonalne jury. Uczyliśmy się po-
przez zabawę i myślę, że godnie reprezen-
towaliśmy naszą szkołę.

W gimnazjum zostały przeprowa-
dzone Wojewódzkie Konkursy Przed-
miotowe, w wyniku których do etapu re-
jonowego zakwalifikowali się: Łukasz Ju-
rasz z matematyki oraz fizyki; Beata
Pytlarz z geografii oraz fizyki; Anna
Kliś z historii;

Nauka poprzez zabawę

W dniach 23 i 24 listopada gościliśmy w
naukotechnice – Beskidzkim Centrum Nau-
ki. Zobaczyliśmy jak wielka energia zawarta
jest w kuli plazmowej. Wykonaliśmy lam-
piony z kilku kropel oleju oraz lampę Alla-
dyna i od tej pory „Gin” będzie spełniał
wszystkie nasze życzenia. Nie zabrakło ak-
centu muzycznego, niczym najlepsza or-
kiestra zagraliśmy na rurkach oraz przeko-
naliśmy się kto z nas ma dziurawe ręce. Poz-
naliśmy także możliwości wykorzystania mi-
kroskopu cyfrowego. Musimy podkreślić, że
udało nam się zaskoczyć pana prowadzące-
go, gdyż jako jedna z nielicznych grup wy-
kazaliśmy się znakomitą znajomością praw
fizyki. Na zakończenie wykonaliśmy ogrom-
ną bańkę mydlaną i spojrzeliśmy w oczy
smoka Jerrego. Przekonaliśmy się, iż nauka
może iść w parze z dobrą zabawą oraz, że nie
ma rzeczy niemożliwych i każdy z nas ma
szansę wykonać nawet najtrudniejsze zada-
nie.

Zakręcone scenariusze,
czyli pomysł na zajęcia

Gimnazjaliści na lekcjach języka polskiego
pracują między innymi metodami aktywizu-
jącymi, których głównym założeniem jest
przewaga uczenia się nad nauczaniem, a
więc większe zaangażowanie uczniów w
proces dydaktyczny. Stosowanie metod ak-
tywizujących w procesie nauczania przyno-
si wiele rezultatów. Każda z tych metod – de-
bata, burza mózgów, drzewko decyzyjne, "my-
ślowe kapelusze", metaplan, drama, – rozwija
aktywność twórczą dziecka, jego kreatywność,
otwartość, ciekawość świata. Uczeń uczy się
planować swój proces uczenia się, organizu-
je własną pracę, analizuje swe możliwości, wy-
ciąga konstruktywne wnioski, samodzielnie
dociera do różnych źródeł informacji i prze-
twarza je we właściwy sposób. Uczeń stara się

skutecznie komunikować w zespole oraz
efektywnie współdziałać w grupowej pracy.
Aktywne metody nauczania zmieniają po-
stawę ucznia z pasywnej na twórczą.

Nie tylko kreda i tablica…

Nauczyciele na co dzień wykorzystują róż-
norodne audiowizualne środki przekazu. Jed-
nym z niezwykle przydatnych narzędzi w pra-
cy dydaktycznej jest tablica interaktywna. Na
lekcjach geografii dzięki niej można uczniom
w łatwy i dostępny sposób wytłumaczyć pro-
cesy i zjawiska zachodzące w przyrodzie.
Możliwość łączenia się ze stronami interne-
towymi umożliwia wyświetlanie filmów te-
matycznych, które łatwiej trafiają do umysłów
młodych ludzi, niż fotografie czy tabele za-
warte w podręczniku.

Pedagog szkolny realizuje z uczennica-
mi klasy pierwszej zajęcia z wykorzystaniem
elementów arteterapii, w że porozumienie się
z innymi ludźmi. Taniec jest lustrem, w któ-
rym możemy zobaczyć i poznać siebie. Wy-
zwala energię i emocje, o które nawet częs-

to nie podejrzewany się. Pozwszczególności
choreoterapii i terapii przez rysunek. Na za-
jęciach gimnazjalistki mają możliwość od-
reagowania negatywnych emocji, zrelakso-
wania się i zreinterpretowania szczególnie dla
nich bolesnych zdarzeń. Choreoterapia obej-
muje taniec, ćwiczenia muzyczno – ruchowe
i improwizacje ruchowe do wybranej muzy-
ki. Ruch i rytm stają się drogą do uzyskania
harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie
siebie, swoich emocji, a takala na bycie sobą
i zaakceptowanie siebie takimi jakimi jesteś-
my. W tańcu zapominamy o nieśmiałości,
presji grupy, stajemy się sobą. Jest przywra-
caniem siebie w pełni. Na zajęciach z rysun-
ku uczennice interpretują różne emocje, sta-
rają się je przedstawić graficznie. Przy okaz-
ji omawiane są sposoby odreagowania ich w
sposób akceptowany społecznie. Poznają
również siebie i uczą się mówić o swoich ce-
chach – niektóre rzeczy łatwiej wyrazić na pa-
pierze niż opowiedzieć. Zajęcia te łączą pra-
cę z zabawą, poprawiając jakość życia.

Biblioteki szkolne przygotowują
uczniów do życia

To hasło, które przyświeca tegorocz-
nym projektom i przedsięwzięciom organi-
zowanym w bibliotekach szkolnych na całym
świecie. Nasza biblioteka idąc z duchem cza-
sów stara się realizować zadania, które
wspierają pasje uczniów, rozwijają talenty, po-
budzają do dalszego rozwoju. Biblioteka
szkolna wdraża uczniów do poszanowania
ogólnoludzkich zasad moralnych i kulturo-
wych oraz rozwija potrzeby czytelnicze i in-
formacyjne, realizując m.in. program warsz-
tatów teatralnych w ramach dodatkowych za-
jęć pozalekcyjnych. Uczniowie biorący
udział w zajęciach przygotowują się do IV
edycji Konkursu Wiedzy o Teatrze -„Teatralia
Bielskie”, organizowanego pod patronatem
Kuratorium Oświaty w Katowicach. We
wrześniu tego roku biblioteka szkolna wy-
posażona została w rzutnik multimedialny z
ekranem, stając się dzięki temu nowoczesną
pracownią interdyscyplinarną. Wykorzys-
tując encyklopedie multimedialne, wy-
świetlając prezentacje tematyczne, organizując
projekcje filmów edukacyjnych biblioteka sta-
je się oknem na współczesny, multimedial-
ny świat, w którym młody człowiek powinien
umieć sprawnie się poruszać. Biblioteka
szkolna podejmuje się różnych inicjatyw, któ-
re integrują uczniów, wspomagają w nauce
języków obcych i poznawaniu innych kultur
– projekt „The old photos talking” w ramach
e-twinningu.

mgr Barbara Grajcar
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Już po raz kolejny w Zespole Szkół Pub-
licznych w Ciścu odbyły się zimowe

warsztaty folklorystyczne z cyklu ,,Boże
Narodzenie w Beskidach”. Głównym ce-
lem spotkania było przypomnienie
uczniom zwyczajów i obrzędów związa-
nych ze świętami. Młodzież uczestniczą-
ca w warsztatach (głównie I klasa gim-
nazjum) wykonywała prace plastyczne pod
kierunkiem twórców ludowych działają-
cych na Żywiecczyźnie. Największą cie-
kawość oraz sensację wywołała praca
nad głową turonia – pod okiem pana
Bronisława Mieszczaka rzeźbiarza, ma-
larza na szkle .

Duże zainteresowanie wzbudziły tak-
że ozdoby choinkowe – pajacyki z wy-

dmuszek i bibuły oraz bombki z bibuły
prasowanej wykonywane pod kierunkiem
pani Marii Kłosowskiej-Zięby z zamiło-
wania twórcy ludowego ze zdobnictwa bi-
bułkowego. Najwięcej jednak precyzji i
dokładności wymagały choinki i anioły z

opłatków. Praca nie łatwa ale bardzo
efektowna a czuwała nad nią pani Zofia
Pawełek – instruktor zdobnictwa bibuł-
kowego i haftu. Dzieci bardzo chętnie wy-
konywały powierzone zadania. Z warsz-
tatów wyszły zachwycone z pytaniem na
ustach czy za rok też będą mogły w takich
zajęciach uczestniczyć.

Mając taką młodzież jaka jest w Ciś-
cu, śmiało można potwierdzić, że trady-
cja, zwyczaje i obrzędy związane ze
Świętami Bożego Narodzenia na pewno
nie zostaną zapomniane.

Małgorzata Golec

„Ojczyzna wolna, znowu wolna!
Tak bije serce, huczą skronie!
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów
Przyleciał, by go ująć w dłonie”.

11 listopada w gminie Węgierska Gór-
ka uroczyście obchodzono Święto Nie-
podległości. Uroczystości odbyły się w ko-
ściele pod wezwaniem Przemienienia
Pańskiego w Węgierskiej Górce. Przyby-
łych na uroczystość przywitał ks. Damian
Koryciński, który odprawił Mszę św. w in-
tencji Ojczyzny, podczas której wygłosił
okolicznościowe kazanie. We Mszy św.
uczestniczyli m.in. władze gminy, radni,

harcerze, poczty sztandarowe, oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy.

Po Mszy św. uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w
Węgierskiej Górce jak co roku przedsta-
wili program artystyczny, w którym po-
przez patriotyczną poezję i pieśni wyrazili
swoje przywiązanie do historii narodu i
wartości chrześcijańskich, które są im
bliskie. Chóralne wykonanie znanego,
ciekawie dobranego repertuaru muzycz-
nego uatrakcyjniło występ i było powodem
wzruszeń niejednego słuchacza. Podnio-
sły, patriotyczny nastrój dopełniły przy-
pięte do marynarek występujących

uczniów biało – czerwone kotyliony.
Słowno – muzyczna impresja była wyra-
zem hołdu dla tych, którzy w imię wolnej
Ojczyzny oddawali życie. Zgromadzeni
nagrodzili wykonawców programu grom-
kimi brawami. S.M

„Każda niech Polska będzie wielka…”

Święto Niepodległości w Gminie Węgierska Górka

Młodzież podtrzymuje tradycje

Produkcja mięsa na własny użytek w gospodar-
stwie regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2010 r
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produk-
cjimięsa,którezastąpiłowcześniejszeRozporządzenie
z 2007 roku.

Zgodniez tymiprzepisamiwgospodarstwiemoż-
naprowadzićubój ipozyskiwać mięsonawłasny uży-
tek z cieląt do 6 miesiąca życia, świń, owiec, kóz i dro-
biu, zajęczakóworazzwierzątdzikichutrzymywanych
w warunkach fermowych (jelenie, daniele). Nie
można natomiast przeprowadzić tym celu uboju byd-
ła powyżej szóstego miesiąca życia oraz koni nieza-
leżnie od wieku. Ponadto mięso pozyskane w gos-
podarstwie może być wykorzystane tylko na potrze-
by własne i nie może być przedmiotem sprzedaży.
Można ubić zwierzę w innym gospodarstwie, lecz w
tym przypadku pozyskane mięso musi jednak zostać
zwrócone posiadaczowi podanego uboju zwierzęcia.

W gospodarstwie, w którym ubijane są zwie-
rzęta z innego gospodarstwa muszą być spełnione
następujące warunki: *zwierzęta są poddawane ubo-
jowi niezwłocznie po przybyciu do gospodarstwa;
*nie wolno dopuścić do zanieczyszczenia mięsa po

uboju; *produktu uboczne pozyskane w wyniku
uboju, w tym materiał szczególnego ryzyka musi
być zabezpieczone przed dostępem osób postron-
nych oraz zwierząt; *powinno zostać wydzielone
pomieszczenie przeznaczone do ogłuszenia, wy-
krwawiania i wytrzewiania zwierząt; *należy
prowadzić ewidencję ubojów i przechowywać ją
przez okres 3 lat.

Obowiązkowo tego rodzaju podmiot dokonują-
cyubojówmusiobowiązkowozarejestrowaćsięuwła-
ściwego terytorialniepowiatowego lekarzaweterynarii.
Osoba dokonująca uboju musi posiadać odpowiednie
kwalifikacje. Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu
pozyskania mięsa poddaje się zwierzęta: zdrowe, nie
pochodzącezobszarupodejrzanegoowystąpieniecho-
roby zakaźnej i po okresie karencji określonego dla
leku zastosowanego w leczeniu zwierząt przed ubo-
jem.

Obowiązki rolnika jakie musi spełnić przed do-
konaniem uboju we własnym gospodarstwie:

powiadomienie na24godzinyprzeddokonaniem
uboju Powiatowego Lekarza Weterynarii

pobranie z ubitego zwierzęcia materiałów szcze-
gólnego ryzyka SRM i przesłanie go do utylizacji

wykreślenie ubitego zwierzęcia z rejestru zwie-
rząt prowadzonego przez Powiatowe BiuroAgencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

odnotowanie uboju zwierzęcia w księdze rejes-
tracji zwierząt

Mięso świń i nutrii oraz mięso strzelonych dzi-
kówpoddajesięobowiązkowo badaniupoubojowemu
na włośnie. Istnieje więc wymóg ścisłej współpracy
z powiatowym lekarzem weterynarii przy uboju
zwierząt z przeznaczeniem mięsa na użytek własny.
Powinny być przechowywane przez okres 3 lat do-
kumenty potwierdzające przesłanie materiałów szcze-
gólnego ryzyka do utylizacji oraz wyniki obowiąz-
kowych badań poubojowych. Dane w gospodarstwie
rolnika zapisane księdze rejestracji bydła powinny być
spójne z danymi w Powiatowym Inspektoracie We-
terynarii oraz Biurze PowiatowymARiMR.

Wymogi te są częścią minimalnych wymagań
wzajemnej zgodności (Cross Compliance) obowią-
zujących rolników uzyskujących dopłaty obszarowe
doużytkowanychgruntówrolnych.Nieprzestrzeganie
zasad wzajemnej zgodności może skutkować san-
kcjami w postaci obniżenia dopłat dla rolników.

Ewa Foik

Produkcja mięsa w gospodarstwach rolnych na własny użytek
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Choinki do nieba
prezentów jak trzeba
opłatkiem łamania...

Z najlepszymi życzeniami,
aby te najpiękniejsze w roku Święta upłynęły
w spokojnej atmosferze w gronie najbliższych...,
aby były pogodne i szczęśliwe, a Nowy Rok 2012
spełnił wszystkie Państwa życzenia.

Dziękując za wszystkie tegoroczne spotkania
Małgorzata Handzlik

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Oszczędzaj wodę
W związku z przedłużającą się suszą i obni-

żeniem się poziomu wód gruntowych „Beskid-
Ekosystem“ Sp. z o. o. w Cięcinie, zwraca się do
mieszkańców Gminy z prośbą o racjonalne ko-
rzystanie z wodociągu gminnego. Prosimy o wy-
korzystywanie wody wyłącznie do celów socjal-
nych oraz sprawdzenie urządzeń sanitarnych pod
względem szczelności. Prosimy o nie używanie
wody do mycia samochodów, robót budowlanych
oraz innych celów nie związanych bezpośrednio z
funkcjonowaniem gospodarstw domowych.

Ponadto prosimy o natychmiastowe zgłaszanie
Spółce zauważonych awarii czy też nieszczelności
sieci wodociągowej.

Beskid Ekosystem, Cięcina dn. 28.11.2011r.

Zimowe utrzymanie dróg
gminnych na terenie

Gminy Węgierska Górka
– sezon zimowy 2011/2012

Wykaz wykonawców odśnieżających drogi i chodniki w sezonie 2011/2012 na terenie gmi-
ny Węgierska Górka:
1.Sołectwo Węgierska Górka i sołectwo Cisiec: Beskid-Ekosystem Sp. z o. o
ul. Graniczna 1, 34-350 Cięcina, Pan Marek Maciejowski – tel.33/864-13-01, 693-539-813

2.Sołectwo Cięcina: Przecieranie Drewna – Marcin Dyrcz, Juszczyna 119; 34-382 Bystra,
Pan Marcin Dyrcz – tel.696-173-242

3. Sołectwo Żabnica: F.H.U. “WGB” Wojciech Gaweł ul. Obrońców Węgierskiej Górki 20A,
34-350 Węgierska Górka, Pan Jan Ciemała– tel.33/864-22-22, 600-280-548

Organizacja akcji zimowej:
1. Przez akcję zimową należy rozumieć zespół czynności, których wykonanie pozwala na utrzy-

manie przejezdności ulic, placów i dróg, a także umożliwi pieszym korzystanie z chod-
ników i ścieżek.

2. Do koordynacji działalności w zakresie akcji zimowej powołany jest Gminny Zespół ko-
ordynacyjny, pod przewodnictwem Zastępcy Wójta Pana Mariana Kurowskiego

3. Kierowanie bieżącymi pracami zimowego utrzymania dróg oraz kierowanie realizacją za-
dań przez Gminny Zespół Koordynacyjny powierzona została Wykonawcom, którzy wy-
grali przetarg.

4. Decyzję o uruchomieniu akcji podejmuje Wice wójt Przewodniczący Zespołu Koordyna-
cyjnego – telefon 602-752-921, 33/864-15-03 w.111.

U W A G A :
1. Odśnieżanie poszczególnych odcinków chodników będzie wykonywane przez w/w Wy-

konawców na oddzielne wyraźne polecenie przez osobę kierującą akcją zimową.
2. Zgodnie z art.5.1 pkt.4 Ustawy z dn.13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porząd-

ku w gminach (Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 z późn. zm, oraz zg.z Rozdziałem II §
2 pkt.2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Węgierska Górka,
na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek: uprzątnięcie błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z dróg i chodników o szer. co najmniej 0,8 m) położonych
wzdłuż nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej
dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

3. W razie wystąpienia klęski śniegowej standardy zimowego utrzymania dróg nie zostaną
zachowane.

4. Utrzymanie zimowe wymienione w standardach dróg gminnych dotyczy tylko ich ciągów
głównych (bez zjazdów czy dojazdów do posesji prywatnych)

5. Terminy odśnieżania uzależnione będą od warunków atmosferycznych
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia akcji odśnieżania będzie ustalany na polecenie osoby

(pracownika urzędu gminy) kierującej akcją zimową.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas odśnieżania

przez Wykonawców.

Akcja zima 2011/2012
– drogi powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że w se-
zonie zimowym 2011/2012 akcja zimowego utrzy-
mania dróg powiatowych będzie prowadzona od
dnia 1 listopada 2011 do 15 kwietnia 2012r. In-
formacji w sprawie zimowego utrzymania drogi
wojewódzkiej oraz dróg powiatowych w Gminie
Węgierska Górka można zasięgnąć pod nr tel. 664
– 433 – 352. Usługi w zakresie odśnieżania na te-
renie naszej gminy świadczy Firma DROMIL Sp.
z o. o., ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec tel.
33/861-40-57; 33/861-40-58 Fax: 33/861-40-59

Harmonogram wywozu
odpadów komunalnych
i surowców wtórnych na 2012 r.
dla Sołectw Cięcina, Cisiec i Żabnica
Miesiąc Cięcina Cisiec Żabnica
Styczeń 4, 18 12,26 5, 19
Luty 1, 15 9, 23 2, 16
Marzec 7, 21 8, 22 1, 15
Kwiecień 4, 18 12, 26 5, 19
Maj 9,23 17,31 10,24
Czerwiec 6, 20 14, 28 8,21
Lipiec 4, 18 12, 26 5, 19
Sierpień 1, 16 9, 30 2,23
Wrzesień 5, 19 13, 27 6, 20
Październik 3, 17 11, 25 4, 18
Listopad 7, 21 15,29 8,22
Grudzień 5, 19 13,28 6, 20
Przysiółki każdy 1 wtorek m-ca

Sołectwo Węgierska Górka
Miesiąc Harmonogram wywozu Harmonogram odbioru

odpadów komunalnych surowców wtórnych
w roku 2012 w roku 2012

(każdy II i IV wtorek m-ca)
Styczeń 11, 25 10, 24
Luty 8, 22 14,28
Marzec 14, 28 13,27
Kwiecień 11, 25 10,24
Maj 16, 30 15,29
Czerwiec 13,27 12,26
Lipiec 11,25 10,24
Sierpień 8,22 14,28
Wrzesień 12,26 11,25
Październik 10,24 9,23
Listopad 14, 28 13,27
Grudzień 12, 27 11, 18
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XIV Zjazd
Hufca Związku

Harcerstwa Polskiego
w Węgierskiej Górce

W dniu 15. października 2011 roku w
Ośrodku Promocji Gminy w Węgierska Górka
odbył się już XIV Zjazd Hufca ZHP Węgiers-
ka Górka. Zjazd podsumował minioną kaden-
cję komendantki oraz komendy hufca oraz
wybrał nowe władze hufca. Obrady rozpoczę-
ła dh. Dominika Matuszewska – obecna ko-
mendantka hufca Węgierska Górka, gdzie po
przywitaniu pełnomocnika Komendanta Cho-
rągwi Śląskiej druha hm. Sławomira Gajdę oraz
przedstawicielki Chorągwianej Komisji Rewi-
zyjnej druhny hm. Cecylii Słowik rozpoczęto
część roboczą zjazdu, czyli wybór wszystkich
komisji zjazdowych oraz protokolantów zjaz-
du. Po zapoznaniu wszystkich uprawnionych in-
struktorów z procedurą zjazdową oraz przeka-
zaniu przewodnictwa druhowi hm. Markowi To-
miczkowi zakończono część pierwszą.

W części oficjalnej wzięli udział zaproszeni
goście oraz przyjaciele naszego hufca, czyli Pan
Piotr Tyrlik wójt Gminy Węgierska Górka, za-
stępca wójta oraz wieloletni instruktor hufca
druh Marian Kurowski, przewodnicząca Rady
Gminy Węgierska Górka Pani Zofia Barcik,
przedstawiciel Oddziału Straży Granicznej w
Żywcu Pan Robert Hutyra oraz Pan Henryk Ko-
morowski. Wszyscy zaproszeni goście bardzo
ciepło i dobrze podsumowali współpracę z ustę-
pującą władzą oraz potrzymali chęć dalszej
współpracy z naszym hufcem. Po zakończonych
przemówieniach kadra instruktorska podzię-
kowała druhnie komendant za trzyletnią pracę
na stanowisku komendantki hufca. W imieniu
Komendanta Chorągwi Śląskiej zostały wrę-
czone Krzyże za zasługi dla Chorągwi Śląskiej
osobom, które szczególnie wspierały działalność
harcerstwa w województwie śląskim, a wśród
nich byli: Pani Irena Okuljar, Pan Wojciech Je-
leń, Pan Henryk Komorowski, Pan Sławomir
Walczak, Pan Robert Hutyra, Pan Wiesław Ma-
joch oraz instruktorzy harcerscy: dh. pwd. Ka-
tarzyna Kamińska, dh. pwd. Magdalena Jurasz,
dh. phm. Alina Miszczyk, dh. phm. Barbara Stec,
dh. phm. Anna Pawlusińska, dh. pwd. Katarzyna
Tlałka, dh. pwd. Szymon Żołna, dh. pwd. Piotr
Gawliński, dh. phm. Tomasz Tomiczek.

Podczas trwania zjazdu zostały przedstawio-
ne sprawozdania z działalności komendy hufca, ko-
misji rewizyjnej hufca oraz ocena pracy komen-
dy dokonana przez władze Chorągwi Śląskiej za
okres od 2007-2011 roku. Zjazd jednogłośnie udzie-
lił absolutorium komendantce hufca oraz całej ko-
mendzie. Po krótkiej przerwie odbył się wybór no-
wych władz hufca. Po raz drugi druhna Domini-
ka Matuszewska została wybrana komendantką
HufcaWęgierska Górka, a w skład nowej komendy
weszli druhna phm. Urszula Figura, pwd. Katarzyna
Kamińska, phm.Alina Miszczyk, phm.Anna Paw-
lusińska, phm. Marek Kamiński, hm. Marek To-
miczek oraz pwd. Szymon Żołna. Tradycyjnie
Zjazd został zakończony Harcerskim Kręgiem.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
uczestnik Zjazdu

1 % dla Zuchów i Harcerzy

Minęły już wakacje i każdy patrząc za okno my-
śli już o zimie, świętach feriach. Ale może właśnie
warto wrócić do tych ciepłych dni, gdy wokół sza-
ro i zimno. Ja chętnie wspominam lato nie, dlatego,
że był to okres leniuchowania, ale że już nasty raz
z kolei spędziłam go na obozie harcerskim. I zno-
wu muszę stwierdzić, że było warto. Dla tych wspól-
nych chwil spędzonych przy kominkach, widoku za-
myślonych twarzy oświetlonych blaskiem ogniska.
Jedziemy tam by znów odkryć na nowo setki razy
wypowiadane słowa: „bratnie słowo sobie daję…”,
poczuć smak przyjaźni, przekonać się, że świeci słoń-
ce, nawet, gdy pada deszcz.

W tym roku nasza przygoda rozpoczęła się 30
czerwca i trwała osiemnaście dni, by 17 lipca zno-
wu uściskać bliskich i z zapartym tchem opowiedzieć
im o przygodach, których świadkiem stał się po-
gorzelicki las. Zuchy, harcerze, wędrownicy, in-
struktorzy do swych skarbów dołączyli zdjęcia, nad-
morskie znaleziska, różne pamiątki. Na rękawie przy-
były kolejne sprawności i stopnie, a w śpiewnikach
pojawiły się nowe piosenki, które długo będą jesz-
cze „chodziły” za nami.

Tematem tegorocznego obozu były kultury świa-
ta. Każda drużyna, gromada, reprezentowała inną,
wybraną przez siebie kulturę. Byli radośni Hawaj-
czycy, przyjaźni Afrykanie, dzielni Samurajowie,
piękne Cyganki i mieszkanki Katalonii, ciekawi świa-
ta Wikingowie. Prezentowali swoje tradycje, zwy-

czaje i zachwycali strojami. Poznawaliśmy ich
„od kuchni” kosztując tradycyjne potrawy, ucząc się
słówek i zwrotów w poszczególnych językach. Wy-
cieczki do Kołobrzegu i Rewala, gry terenowe, zwia-
dy, sprawiły, że był to niezapomniany czas. Było coś
dla ciała: olimpiady, mecze, turnieje, zawody i du-
cha: kominki, wieczornice, sądy nad poglądem, kuź-
nice, rozmowy stolikowe. Nie mogło zabraknąć
gwizdka o poranki i zawołania oboźnego: „pobud-
ka, pobudka wstać”, apeli, technik harcerskich i bie-
gów patrolowych. Zajęcia miały na celu rozwijanie
świadomości kulturalnej dzieci i młodzieży, przy-
swajanie informacji dotyczących innych narodo-
wości, propagowanie pozytywnej postawy wobec
środowiska wśród dzieci i młodzieży, kształtowa-
nie postaw braterstwa, patriotyzmu, służby; wyra-
bianie nawyków ekologicznych; zapoznanie dzie-
ci z pięknem polskiego wybrzeża.

Wyjazd nad morze niemal 200 dzieci, młodzieży
oraz kadry był możliwy dzięki uzyskaniu dużej do-
tacji z Gminy Węgierska Górka oraz Milówka,
wsparciu i otwartemu sercu wielu osób, za co bar-
dzo serdecznie dziękujemy.

Wyjeżdżając z Pogorzelicy niejednemu kręci się
łza w oku. To miejsce ma w sobie magię. Umac-
niamy się w przekonaniu, ze łączy nas coś szcze-
gólnego i że tylko razem możemy coś osiągnąć. I
każdy z nas wie, ze wróci tu za rok, by znowu „na-
ładować akumulatory”. phm. Anna Pawlusińska

Obóz harcerski – Pogorzelica 2011

Szanowni Państwo!
W tym roku po raz kolejny rozliczając swój

podatek za rok poprzedni każdy może przezna-
czyć swój 1% na rzecz ZHP, w tym także na Hu-
fiec Węgierska Górka. „Jeden procent” to jedy-
ny podatek, o którym każdy sam może zadecy-
dować, na co go przeznaczyć: czy cały swój po-
datek oddać państwu, czy też skorzystać z moż-
liwości przekazania go na rzecz ZHP. Nie ma to
znaczenia czy się ma nadpłatę, czy niedopłatę w
podatku.

Dlaczego warto przekazać 1% na rzecz na-
szego hufca?

Hufiec Węgierska Górka jest jedną z niewielu
organizacji społecznych wychowujących dzieci
i młodzież na naszym terenie. Od ponad 80 lat nasi
instruktorzy organizują czas wolny i uczą dzieci
jak najlepiej przeżyć swoje życie.

W drużynach harcerskich i gromadach zucho-
wych organizowane są zajęcia wychowawcze po-
przez kultywowanie tradycji narodowej i regional-
nej, rozwijanie zainteresowań, formy artystyczne i
działalność rekreacyjną. Harcerstwo jest organiza-
cją promującą zdrowy, wolny od nałogów tryb ży-
cia. Uczy aktywnego i twórczego współistnienia w
grupach rówieśniczych.

Pełniąca funkcje programowo-organizacyjną
oraz kwatermistrzowską Komenda Hufca za-

bezpiecza bieżącą działalność drużyn i środowisk,
organizuje imprezy harcerskie i zuchowe, Akcję
Letnią i Zimową oraz kształcenie drużynowych
i wiele innych związanych z działalnością har-
cerską przedsięwzięć.

Jesteśmy organizacją z tradycjami i jasną wizją
naszych celów oraz przyszłości, do której zmierza-
my. Nasz hufiec obecnie skupia ponad 300 harcerzy
i instruktorów, a przez nasze szeregi w przeciągu ostat-
nich lat przewinęło się kilka tysięcy. Każda złotów-
ka przekazana dla naszego hufca będzie właściwie wy-
korzystana na działania programowe, jakimi objęte
są Państwa dzieci.

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Węgierska
Górka KRS0000273051

Pragniemy podziękować Państwu za prze-
kazany 1% podatku za rok 2010. Dzięki Państwa
zaangażowaniu i wsparciu udało nam się nazbierać
niebanalną kwotę ponad 6 000 zł. Zuchy, harce-
rze oraz instruktorzy z całego serca dziękują za
każdy grosz, który wpłynął na nasze konto. Wie-
rzymy, że nadal możemy liczyć na Państwa po-
moc i wsparcie. Państwo nic nie tracą, a dzieci i
młodzież z naszej gminy zyskują bardzo dużo.

Prosimy o wsparcie i z góry dziękujemy!
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!

Komendantka Hufca Węgierska Górka
phm. Dominika Matuszewska
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Takiego boksera jak Grzegorz Proksa jesz-
cze w Polsce nie było. Ani pod względem stylu
walki, ani stylu życia. Dzień przed walką zjada
wielki kawał sernika. To nagroda przyznawana so-
bie za ścisłą dietę podczas przygotowań. Do rin-
gu wchodzi z zawieszonym na szyi różańcem, któ-
ry własnoręcznie wykonał dla niego mistrz olim-
pijski z 1964 r. z Tokio Marian Kasprzyk. Z 26
stoczonych walk żadnej nie przegrał. W paź-
dzierniku zdobył tytuł mistrza Europy, w przy-
szłym roku powalczy o wymarzone mistrzo-
stwo świata. Na co dzień prowadzi szkółkę bo-
kserską dla dzieciaków i zasiada w radzie nad-
zorczej Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Gór-
ce. Jej mieszkańcy, górale, tak go pokochali, że
chcą mu postawić zbójnicki pomnik. Takiego bo-
ksera jak Grzegorz Proksa jeszcze w Polsce nie
było. Ani pod względem stylu walki, ani stylu ży-
cia.

Eksperci nie mają wątpliwości, że walczy jak
legenda boksu Roy Jones Junior. Hala w Neub-
randenburgu w październiku 2011r.: 26-letni
Proksa tanecznym krokiem przy dźwiękach reg-
gae wchodzi na ring i staje do walki z faworytem
gospodarzy, byłym mistrzem świata Sebastianem
Sylvestrem. Nie reaguje na gwizdy publiki,
wręcz prowokacyjnie nadstawia ucha. Wybija
gong oznaczający początek starcia, lecz Polak nie
przestaje tańczyć. Z nonszalancko opuszczony-
mi rękami, balansując ciałem, unika uderzeń ry-
wala. Zgrabnie uskakuje, ale też co chwila na Syl-
vestra spada grad ciosów. Proksa znakomicie wy-
czuwa dystans i bije tak, że Niemiec nawet nie pró-
buje się bronić. W trzeciej rundzie przeciwnik ma
już tak poobijaną twarz, że jego ekipa rzuca bia-
ły ręcznik. Walka skończona, a Polak zostaje mist-
rzem Europy. „Proksa zamienił Huragan w lek-
ki zefirek“ – komentuje niemiecka prasa. „Hu-
ragan“ to pseudonim Sylvestra. Proksę nazywa-
ją „Super G“.

– Wcale nie walczę nonszalancko, w boksie
nie ma miejsca na lekceważenie rywala. Po pro-
stu jedni wyczuwają dystans rękami, ja nogami.
Sylwester trzymał ręce wysoko, twarz za podwójną
gardą. A jak wyglądał po trzech rundach? Mu-
hammad Ali czy Roy Jones Junior walczyli i wal-
czą jak ja – mówi. I dodaje: – W moich walkach

w każdej sekundzie może być nokaut. Kibice to
uwielbiają. A ja lubię grać na ludzkich emocjach.
To właśnie przyciąga fanów przed telewizory i na
trybuny – tłumaczy. Po tym sukcesie czołowe fe-
deracje bokserskie umieściły Polaka w swoich ran-
kingach. Prestiżowy magazyn „The Ring“, zwa-
ny „biblią boksu“, aż na czwartym miejscu w wa-
dze średniej.

W boksie rozkochał się jako... sześciolatek.
Był początek lat 90., w Polsce zapanowały ante-
ny satelitarne. Z setek kanałów, jakie popłynęły
do domu Proksów, Grzesia zafascynowały wy-
łącznie gale bokserskie. Oglądał je codziennie, a
gdy musiał iść do szkoły, nagrywał i odtwarzał na
okrągło. Owijał dłonie ręcznikami i okładał się z
bratem. W końcu ojciec sprawił im prawdziwe rę-
kawice. Choć rodzice namawiali ich na kolarstwo
albo piłkę nożną, obaj zapisali się na boks do Vic-
torii Jaworzno. Ojciec postawił warunek – bez wy-
ników w szkole nie ma boksu.

Trenerzy od razu poznali się na talencie Grze-
gorza. Po dwóch latach zdobył mistrzostwo Pol-
ski juniorów i trafił do kadry. W 2004 r. jego klu-
bowy kolega zmarł na raka. Przysiągł na jego gro-
bie, że wywalczy złoty medal mistrzostw Polski
seniorów. Słowa dotrzymał. Ale na igrzyska do
Aten wysłano kogo innego. Rozczarowany prze-
szedł na zawodowstwo. Trenował w Las Vegas ra-
zem ze słynnym Floydem Mayweatherem i tam
zadebiutował na profesjonalnym ringu: w pierw-

szej rundzie znokautował Adama Capo. Od tam-
tej pory nie zna smaku porażki. Ale zdaje sobie
sprawę, że kiedyś przyjść musi, bo przegrywali
najwięksi. – Jak każdy trochę się jej boję, ale po
to tak haruję na treningach, żeby unikać jej jak
najdłużej – mówi.

Przyznaje, że miał w karierze chwile zwąt-
pienia. Dopadało go zniechęcenie po okresie dłu-
gich i żmudnych przygotowań, w trakcie których
tylko spał, jadł i trenował. Jak krucha może być
pięściarska kariera, uświadomił sobie, kiedy zła-
mał obie ręce. Wówczas postanowił, że boks nie
może być jego jedynym źródłem utrzymania.
Otworzył firmę handlującą odżywkami. Miesz-
kał już od kilku lat w Węgierskiej Górce, urokliwej
wsi przy trasie prowadzącej do Zwardonia, skąd
pochodzi jego żona Joanna (pobrali się, mając po
18 lat). Niemal od początku kariery wspierał go
miejscowy bank spółdzielczy. Postanowił zain-
teresować się bankowością. Sam się dokształcał,
przeczytał mnóstwo książek, śledził na bieżąco
światowe trendy w ekonomii. Prezes Banku
Spółdzielczego w Węgierskiej Górce Tadeusz Ju-
raszek, prywatnie wielki kibic boksu, był pod wra-
żeniem. Zarekomendował Proksę do rady nad-
zorczej. Podczas zjazdu 500 akcjonariuszy ban-
ku powiedziało „tak“. – To dla mnie wyróżnienie.
Otrzymałem kredyt zaufania. Bank to przecież in-
stytucja zaufania publicznego, a ten nasz w Wę-
gierskiej Górce jest naprawdę silny – opowiada
Proksa. Na jego walkę o mistrzostwo Europy po-
jechała do Neubrandenburga wycieczka pra-
cowników banku z prezesem na czele.

Proksa postanowił spłacić dług losowi, za-
kładając w pobliskiej wsi Cięcina szkółkę pię-
ściarską. Jego marzenie to wychowanie następ-
cy, ale nie tylko. – Martwi mnie, że nasza młodzież
staje się kaleka, coraz bardziej niepełnosprawna
ruchowo. Niektórzy chłopcy przychodzący pierw-
szy raz na zajęcia nie potrafią wykonać prostych
ćwiczeń. Nie wiem, co oni robią na wuefie – mówi.
Żywieccy górale traktują Grzegorza jak swego,
chociaż jest Ślązakiem z Mysłowic. W centralnej
części Węgierskiej Górki, w Alei Zbójników sto-
ją wielkie rzeźby sześciu słynnych zbójników Ży-
wiecczyzny, m.in. braci Klimczaków i Andrzeja
Szebesty Ondraszka. Miejscowi śmieją się, że już
wkrótce stanie tu rzeźba Proksy. Bez względu na
to, czy dostanie upragnioną szansę walki o mist-
rzostwo świata i czyją wygra, czy nie.

Dariusz Wołowski – Puls Biznesu

Zbójnik w radzie nadzorczej

Początkiem listopada 2011 uchwałą zarządu KS Halny Węgierska Gór-
ka powołano sekcję lekkoatletyki-zajmującą się głównie bieganiem. Idea
powołania sekcji zrodziła się z faktu, iż wielu mieszkańców naszej gminy
i powiatu od dawna biega i uczestniczy w wielu zawodach sportowych, ale
nigdy nie mieli oni możliwości identyfikowania się z żadnym klubem. Od
teraz nowi członkowie mogą startować jako zrzeszeni zawodnicy.

Klub jest otwarty dla wszystkich ,którzy preferują aktywną formę spę-
dzania wolnego czasu, nie tylko dla tych, którzy uczynili z biegania swój
indywidualny sposób na życie. Dzięki uczestnictwu w naszej inicjatywie
członkowie będą mogli podejmować nowe działania, wymieniać informacje
i uwagi, wspólne treningi oraz zdobywać doświadczenia. Już wkrótce ru-
szy nowa klubowa strona internetowa, na której zamieścimy kalendarz bie-
gowy na nowy sezon 2012– i tak naprawdę to tym sezonem rozpoczniemy
działalność sekcji.

A oto nasi członkowie w alfabetycznej kolejności: 1.Dyrlaga Stanisław;
2.Figura Andrzej; 3.Golec Bartłomiej; 4.Juraszek Antoni; 5.Kaleta Jan; 6.Ko-
cierz Piotr; 7.Kuśnierz Karolina; 8.Michulec Jacek; 9.Mieszczak Anna;
10.Motyka Agata; 11.Motyka Tadeusz; 12.Worek Magdalena M.W.

Biegacze gminy
łączmy się
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Karate kyokushin
Pierwszy turniej żywieckiego klubu odbył się

w 4 grudnia w hali sportowo-widowiskowej. Wę-
gierskiej Górce. Zawody w lekkim kontakcie dla
dzieci i młodzieży objął patronatem wójt gminy
Piotr Tyrlik. Nad prawidłowym przebiegiem im-
prezy czuwał Żywiecki Klub Karate Kyokushin
wraz ze współorganizatorem Ośrodkiem Promo-
cji Gminy Węgierska Górka. Wyniki przedstawiają
się następująco: I miejsce zdobyli – Szymon Kar-
koszka (kat. 1998r.), Mikołaj Piotrowski (kat.
1999r.), Kamil Kasprzyk (kat. 2000r.), Cezary
Ksiądz (kat. 2001r.), Bartek Samek (kat. 2002r.),
Miłosz Biegun (kat. 2003r.), Patryk Pawlus (kat.
2004 i 2005r.). W kat. KATA I zwyciężyli Aneta
Łozobiewicz i Konrad Szydło, natomiast w kat.
KATA II na najwyższym stopniu podium stanął
Krystian Abramczyk.

Najlepsi przy stołach
– Grand Prix
w tenisie

Czwarte Grand Prix Polski Weteranów w
tenisie stołowym tym razem w Węgierskiej
Górce! Prestiżowy turniej, w którym udział
biorą sami najlepsi w świecie tenisa stoło-
wego sportowcy, którzy ukończyli już 40 lat,
rozegrany został w dniach 10-11 grudnia br.
w hali widowiskowo-sportowej w Węgier-
skiej Górce. Grand Prix odbyły się w tym se-
zonie do tej pory w Jastrzębiu Zdroju, Gdań-
sku przy okazji Mistrzostw Europy w Teni-
sie Stołowym oraz w Nowej Rudzie. Kolej-
ne to Węgierska Górka, Luboń, Ożarowice,
Warszawa, Gniew, Nowy Targ i Radom. Or-
ganizowane są również Mistrzostwa Polski
Weteranów i Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Weteranów. Na podstawie wyników za-
wodów w Polsce tworzy się lista czołowych
zawodników, typowanych do udziału w Mist-
rzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Te
ostatnie odbędą się w 2012 roku w Sztok-
holmie. Nad zawodami Grand Prix pieczę
sprawują Polski Związek Tenisa Stołowego
oraz Rada Weteranów PZTS.

Organizatorzy grand prix w Węgierskiej
Górce: Urząd Gminy Węgierska Górka, Polski
Związek Tenisa Stołowego, Ośrodek Wczaso-
wy AZALIA, Hotel AZALIA LUX – Andrzej
PIELICHOWSKI oraz LUKS Węgierska Gór-
ka.

Powrót tenisa stołowego
do Węgierskiej Górki – są już sukcesy!

Po reaktywacji Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego sekcja tenisa stołowego od-
notowano już pierwsze sukcesy. Sceptycy okre-
ślali naszą drużynę jako dostarczyciela punktów
dla pozostałych zespołów śląskiej ligi tenisa sto-
łowego. Jakież było ich zdziwienie gdy w czasie
rozgrywanych meczów spotykali się z wysoką for-
mą naszych zawodników. W efekcie uplasowa-
liśmy się na 4 miejscu i należą się tutaj podzię-
kowania zawodnikom tj. Mateuszowi Czul. Ada-
mowi Kupczak, Markowi Lach, Januszowi Dzie-
dzic i trenerowi Tomaszowi Madej. W nowym se-
zonie naszą drużynę zasilił Michał Krętak. Po czte-
rech kolejkach LUKS Węgierska Górka pokonując
kolejno zespoły z Brennej 9:1, Tychów 10:0, Kozy
III 10:0, Haźlach 9:1, zajmuje 1 miejsce w swo-
jej grupie.

W hali sportowej naszej miejscowości pro-
wadzona jest również szkółka tenisa stołowego
do której swój akces zgłosiło już 32 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów . Duże zaintereso-
wanie tą dyscypliną sportu nabrało szczególne-
go charakteru po zatrudnieniu przez Prezesa na-
szego klubu Andrzeja Pielichowskiego trenera Se-
bastiana Górę. Jest to osoba bardzo znana jako tre-
ner i zawodnik. Zwycięzca wielu turniejów na
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Naj-
większe sukcesy osiągnął jako junior. Jako trener
wychował wielu świetnych zawodników, którzy
grają w klubach II ligowych i zajmują czołowe
miejsca na turniejach. Jako zawodnik wprowadził
wiele klubów do wyższych lig tenisa stołowego.
Przykładem jest ostatni klub w którym obecnie gra
w II lidze tj. Mirex Kozy, który wcześniej grał je-
dynie w lidze III. Zajęcia z tym trenerem któ-
remu pomaga Mirosław Matuszewski odby-
wają się w wszystkie czwartki o godz. 18.00 i
soboty o godz. 9.00. Jest możliwość gry na hali
również w poniedziałek o godz. 17.30. Sympa-
tyków tej dyscypliny sportu bez względu na wiek
serdecznie zapraszamy.

Gdy mowa o wieku należy wymienić duży
sukces jaki zdołano osiągnąć poprzez organiza-

cję w dniach 10 i 11 grudnia Ogólnopolskiego Tur-
nieju Weteranów do którego zgłosiło się ponad 100
zawodników. Rodzina tenisistów, bo tak należy
określić zawodników którzy od wielu lat spoty-
kają się na tego typu imprezach w samych kom-
plementach wypowiadała się o organizatorach a
co za tym idzie naszej gminie, gdzie z wyjątko-
wą gościnnością spotkała się w ośrodku wypo-
czynkowym Azalia prowadzonym przez Prezesa
Klubu Andrzeja Pielichowskiego oraz o samym
turnieju w przepięknej hali sportowej.

Na podkreślenie zasługuje udział w turnieju
przedstawiciela organizatora w osobie Bogusła-
wa Madeja, który godnie zaprezentował się na
swoim terenie plasując się na III miejscu. W swej
kategorii w rankingu nadal jest na pierwszym miej-
scu w Polsce.

Warto również wspomnieć o najmłodszym
członku naszego klubu 10 letnim Mateuszu Da-
dak. Ten zawodnik mimo młodego wieku osiąga
wysokie lokaty na Okręgowych Turniejach Kla-
syfikacyjnych o tytuł Mistrza Śląska w kategorii
żaków. Dwukrotnie w Łaziskach i Sosnowcu zdo-
był 4 miejsce w województwie i będzie dalej re-
prezentował nasze barwy pod czujnym okiem
wspomnianego trenera Sebastiana Góry.

Skoro mowa o organizacji turniejów należy
jeszcze dodać, że w październiku odbyły się dwa
turnieje w Węgierskiej Górce. Jeden o puchar Wój-
ta Gminy Węgierska Górka dla dzieci i młodzieży
oraz memoriał im. Mieczysława Madeja. Oba cie-
szyły się dużą frekwencją i pozytywnymi opiniami
w środowisku tenisowym.

Na koniec, a właściwie powinienem zrobić to
na początku, to szczególne podziękowania dla tych
którzy wspomagają nasze działania w populary-
zacji tej dyscypliny sportu i wspierają ją finansowo
są to: Rada Gminy Węgierska Górka i Wójt Piotr
Tyrlik, Prezes Klubu Andzrej Pielichowski, Pre-
zes Banku Tadeusz Juraszek, Żywiec Zdrój S.A.

Ze sportowym pozdrowieniem wiceprezes
LUKS Węgierska Górka mgr Mirosław Matu-
szewski.

Sukcesy UKS MASYW
9 września 2011 roku w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Piotra Tyrlika z za-

wodnikami UKS MASYW CIĘCINA, którzy zaprezentowali swoje trofea uzyskane podczas Fina-
łowej Edycji Amatorskich Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim “Family Cup”, który odbył się
w Kielcach. Podczas tych zawodów zawodnicy wywalczyli czołowe miejsca: Jakub Ficoń – I miejs-
ce w klasyfikacji Generalnej Pucharu
Polski w kategorii Młodzicy zdoby-
wając Puchar Polski, Tomasz Cygoń
– I miejsce w klasyfikacji Generalnej
Pucharu Polski w kategorii Junior
Młodszy zdobywając Puchar Polski,
Paweł Talik – I miejsce w klasyfikacji
indywidualnej – kategoria Młodzicy
zdobył tytuł amatorskiego Mistrza
Polski, Tomasz Cygoń – w klasyfika-
cji indywidualnej – kategoria Junior
Młodszy zdobył tytuł amatorskiego
Vice Mistrza Polski.

Włodarz gminy złożył serdeczne
gratulacje sportowcom życząc dal-
szych, równie wspaniałych sukcesów!
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Witold Tetłak brązowym
medalistą Mistrzostw Świata

W dniach 21-28.08.2011 roku w Karlsruhe /Niemcy/ odbyły się Mist-
rzostwa Świata w Kickboxingu L-C federacji WKA. W zawodach w naj-
cięższej kategorii wystartował mieszkaniec Ciśca – Witold Tetłak.

Mimo odniesionej wcześniej kontuzji stopy, pojechał na Mistrzostwa gdzie
z pewnością nie był faworytem a jednak wywalczył znaczący sukces. W trak-
cie zawodów wykazał się niezwykłą odpornością i pokazał twardy góralski cha-
rakter. Stoczył dobre walki pokonując zawodnika gospodarzy oraz mistrzaAn-
glii. W półfinale spotkał się z innym niemieckim kickbokserem, obrońcą tytu-
łu Mistrza Świata z ubiegłego roku. Witek przegrał walkę po kontrowersyjnej
decyzji sędziowskiej i zajął 3 miejsce. Wynik osiągnięty na Mistrzostwach Świa-
ta zdecydowanie należy uznać za wielki sukces. Zawodnik już wcześniej osiąg-
nął dobry wynik, wywalczył bowiem tytuł wicemistrza Polski w tej samej dys-
cyplinie w czerwcu bieżącego roku. Do zawodów sportowych przygotowywał
się na Bałkanach, gdzie przebywał na stypendium naukowym.

Witek to student bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej,
sportem zajmuje się od kilku lat, na co dzień trenuje w Gimnazjum w Mi-
lówce. Technikę bokserską szlifuje pod okiem Tomasza Wolnego a tech-
niki nożne doskonali dzięki pomocy senseja Andrzeja Dudki.

Zawodnikowi gratulujemy wyników jakie osiąga i życzymy dalszych
sukcesów sportowych. Klub Sportowy UKS Junior Milówka

Turniej piłki nożnej
pod hasłem
„Łączy nas piłka”

Międzynarodowy turniej piłki nożnej
Mundialito II wystartował 17 grudnia br. w
Hali Sportowej w Ciścu. Patronat honorowy
objął nad nim w tym roku mistrz Europy w
boksie Grzegorz Proksa, zapalony kibic do-
brej piłki nożnej, a patronat sportowy –
klub GKS Katowice. Łączy nas piłka – to ha-
sło będzie przyświecać drużynom, które będą
rywalizować w trakcie czterech odsłon tur-
nieju.

17 grudnia, zagrały drużyny z rocznika
2001, a już 7 stycznia przyszłego roku na bois-
ku zmierzą się zawodnicy o rok starsi. Trzecia
tura Mundialito II to 14 stycznia i mecze drużyn
złożonych z zawodników z rocznika 1998/1997,
ostatnia runda zaplanowana została na 21. Stycz-
nia i przeznaczona jest dla piłkarzy urodzonych
między 1995 a 1996 rokiem. Zapraszają orga-
nizatorzy – UKS Maksymilian Cisiec, Gmina
Węgierska Górka i Parafia św. Maksymiliana w
Ciścu. Szczegóły na stronie www.maksymi-
lian.cisiec.eu.

Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy
„Maksymilian” CISIEC; Współorganizatorzy:
Gmina Węgierska Górka, Parafia św. Maksymi-
liana Kolbe w Ciścu Patronat honorowy: Wójt
Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, Poseł na
sejm VII kadencji Jacek Falfus, Mistrz Europy w
wadze średniej w boksie Grzegorz Proksa.

Rekordowy Cross Beskidzki
Na starcie XIII Crossu Beskidzkiego, który odbył się w niedzielę 6 listopada, stanęła rekordo-

wa liczba zawodników – ponad 320! Imprezę śmiało można nazwać międzynarodową gdyż uczest-
niczyli w niej nie tylko sportowcy z Polski, ale także z Czech i Słowacji.

W ramach zawodów biegowych organizowanych przez Wójta Gminy Piotra Tyrlika oraz Ośro-
dek Promocji Gminy Węgierska Górka, odbył się także, już po raz czwarty, Rajd Nordic Walking.
Najliczniej reprezentowaną placówką oświatową z gminy była Szkoła Podstawowa im. Obrońców
Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce. Bardzo trudną technicznie trasę liczącą 18 km najszybciej
pokonał Miroslav Kluz z Czech, osiągając rezultat 1:20.54,54. Wśród Pań, które biegły 5 km pierw-
sza linię mety przekroczyła Ewa Majer z Dobczyc z czasem 32.25,30. W kategorii szkół średnich,
zwyciężyli: Natalia Raczek z Rychwałdku oraz Dawid Gałuszka z Porąbki. Gratulacje dla wszyst-
kich uczestników zawodów! Szczegółowe wyniki na: www.wegierska-gorka.opg.pl

OPG WG
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W historii Koła PTTK im. Jana Paw-
ła II w Węgierskiej Górce Oddziału Ba-
biogórskiego w Żywcu 22 październik br.
zapisał się złotymi zgłoskami. Otóż, w tym
dniu w którym Kościół wspominał po raz
pierwszy Błogosławionego Jana Pawła II –
dokonało się zdarzenie nie mające prece-
densu w historii PTTK w Polsce. Koło
PTTK otrzymało sztandarorganizacyjny,
którego patronem jest Błogosławiony Jan
Paweł II.

NaawersiewidniejesymbolPTTKizopi-
sem „Koło PTTK im. Jana Pawła II w Wę-
gierskiej Górce na rewersie zaś, Postać węd-
rującego Papieża w aureoli „Wgórach chodź
zawsze tak, aby nie gubićznaków”. Całość re-
wersu z intencją „Janie Pawle II – Patronie
Nasz, Prowadź nas” ma tło barw papieskich.
Pomysłodawcą i lokomotywą całego przed-
sięwzięcia był Prezes Koła Tadeusz Gołuch.

JakmówiTadeuszGołuch,prezeskoła,po-
mysłodawca zbiórki i ufundowania sztanda-
ru,wszystko,copodkątemturystycznymdzie-
je się na terenie gminyWęgierska Górka, po-
dyktowane jest hasłem, wpisanym w 1958
roku do pamiętnika turystki Marii Kiwerskiej,
obecnieJezierskiej,przezKarolaWojtyłę,węd-
rującego po górskich szlakach beskidzkich. Z
Marią Kiwerską spotkał się w schronisku na
Hali Lipowskiej. Tam wpisał się do jej pa-
miętnika słowami „W górach chodź zawsze
tak, a by nie gubić znaków”. Od wielu lat to-
warzyszą turystom zrzeszonym w kole pod-
czas wypraw, uroczystości i w życiu co-
dziennym. – Ta sentencja również znalazła się
na naszym sztandarze. Jest naszym sloganem,

naszym drogowskazem, naszym przewodni-
kiem po górach i życiu – mówi Tadeusz Go-
łuch.Sztandarwyhaftowanyzostałwpracowni
hafciarskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Kołozbierałonasztandarwolnedatki.–Tobyły
zarówno drobne i większe datki od osób pry-
watnych, sponsorów, organizacji i władz sa-
morządowych. Z całego serca chcę wszystkim
jak najserdeczniej podziękować – dodajeTa-
deusz Gołuch.

Uroczystość odbyła się w Kościele p.w.
Przemienienia Pańskiego wWęgierskiej Gór-
ce. Koncelebrowanej Mszy Świętej prze-
wodniczył Ks. Prałat Stanisław Bogacz, na-
tomiast homilię z pięknymi akcentami pa-
pieskimi wygłosił do ponad 150 uczestników
Mszy Ks. Kanonik Jan Goryl – Kapelan Na-
szego Oddziału PTTK.Aktu uroczystego po-
święceniadokonałKs.PrałatwasyścieKs.Ka-
pelana. Przekazania Sztandaru Prezesowi
dokonaliMałgorzataMyszka–Mikłusiak„Ży-
wiec Zdrój” S.A., Zofia Barcik – Przewod-
nicząca Rady Gminy Węgierska Górka oraz
Tadeusz Juraszek – Prezes Banku Spółdziel-
czego. Prezes po prezentacji sztandaru i wy-
głoszeniu stosownej formułki przekazał Go
StrażySztandaru,którzy to jużdokońcaMszy
Św. stali wraz z pocztem sztandarowym Od-
działu Babiogórskiego PTTK w Żywcu i Od-
działem Górali Żywieckich Związku Podha-
lan. Niezapomnianą chwilą było wysłuchanie
„Ave Maria” w wykonaniu Jolanty Szczotka
– członkini naszego Koła. Tradycyjna „Bar-
ka” wyprowadziła gości przed Kościół, gdzie
w pochodzie na czele którego szło 6 koni ze-
brani przeszli do O.W. „Azalia” Zofii i An-

drzeja Pielichowskich. Następnie prezes wrę-
czył podziękowania wszystkim, którzy wspo-
mogli wykonanie sztandaru oraz zorganizo-
wanie uroczystości. Zgromadzeni goście
mieli także możliwość złożenia okoliczno-
ściowego wpisu do kroniki Koła PTTK, któ-
re działa wWęgierskiej Górce od 1968 roku,
liczy obecnie blisko 140 członków i w swych
szeregach posiada prężnie działające sekcje
górską czy jeździecką.

Nowopoświęcony Sztandar Koła PTTK
im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce brał
udział w uroczystościach religijno-patrio-
tycznych, które odbyły się 11 listopada 2011r.
w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w
WęgierskiejGórce.WażnądatąwhistoriiKoła
będzie także dzień 9 grudnia 2011r. kiedy to
przedstawiciele władz samorządowych Gmi-
ny Węgierska Górka, Ks. Prałat Władysław
Nowobilski oraz członkowie Koła PTTK
uczestniczyli w spotkaniu z Ks. Kardynałem
Stanisławem Dziwiszem. Metropolita Kra-
kowski w PałacuArcybiskupów w Krakowie
pobłogosławił Sztandar oraz wszystkich
członków delegacji. Turystka

Uroczystość Poświęcenia
Sztandaru Koła PTTK

Śląski System
Informacji Turystycznej

W związku z pracami nad realizacją
projektu „Śląski System Informacji Tu-
rystycznej“ wdrażanego w ramach RPO
WSL 2007-2013, w dniu 29 listopada
2011r. w siedzibie Stowarzyszenia „Re-
gion Beskidy“ w Bielsku-Białej będą-
cego koordynatorem subregionalnym
projektu, odbyło się spotkanie mające na
celu przybliżenie funkcjonowania kom-
ponentu cyfrowego w ramach Śląskie-
go Systemu Informacji Turystycznej, a
w szczególności wymianę danych po-
między serwisami lokalnymi, a stroną
slaskie.travel oraz poland.travel. W
spotkaniu uczestniczyła pani Agniesz-
ka Sikorska – Dyrektor Śląskiej Orga-
nizacji Turystycznej, reprezentująca Li-
dera projektu, jak również przedstawi-
ciele wykonawcy projektu – w tym
pracownik Punktu Informacji Tury-
stycznej w Węgierskiej Górce.

Podczas spotkania omówione zostały
zagadnienia dotyczące m.in.: charakte-
rystyki komponentu cyfrowego Ślą-
skiego Systemu Informacji Turystycznej,
ogólnych zagadnień oraz rozwiązań,
które są bezpośrednio związane z po-
bieraniem i filtrowaniem danych, a tak-
że wzajemnych korzyści wynikających
ze wspólnej promocji serwisów inter-
netowych. PIT

„NASZA GAZETA – NOWINY Z GMINY” – Magazyn informacyjny Gminy Węgierska Górka
Wydawca – Wydawnictwo i Drukarnia FILMOTECHNIKA w Krakowie, ul. Pychowicka 7.

tel. 12 266 64 75, fax 12 266 53 19.
Oddział redakcji w Węgierskiej Górce: Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka, tel./fax 33 864 21 87;

PISMO ZRZESZONE W POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ (PSPL).
Redaktor naczelny: Zdzisław Sroka, Opracowanie edytorskie: Agnieszka Noga, Druk: FILMOTECHNIKA



Od stycznia 2010 do grudnia br Urząd
Gminy Węgierska Górka prowadzony był
Projekt pn.: „Lepsze gimnazja”. Projekt
realizowany był w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Prio-
rytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji w regionach, Działania 9.1. Wyrów-
nanie szans edukacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jakości usług edukacyjnych świad-
czonych w systemie oświaty, Poddziałania
9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych

O PROJEKCIE:

CELEM projektu było podniesienie ja-
kości kształcenia, nauczania, wychowania i
opieki w gimnazjach Gminy Węgierska
Górka:
� Publicznego Gimnazjum w Cięcinie im.

ks. prof. Józefa Tischnera
� Zespół Szkół w Ciścu im. Jana Pawła II
� Publiczne Gimnazjum w Węgierskiej

Górce im Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego

�Gimnazjum Publiczne nr 3 im. Adama
Chmielowskiego w Żabnicy
REALIZOWANE ZADANIAW RA-

MACH PROJEKTU:
Realizacja dodatkowych zajęć dydak-

tyczno-wyrównawczych dla uczniów wy-
kazujących problemy w nauce
�Matematyka
� Język polski
� Język angielski

� Język niemiecki
�Geografia
�Biologia
�Historia
� ICT
� Fizyka
�Chemia

Prowadzenie doradztwa i opieki psy-
chologiczno-pedagogicznej dla uczniów
� Pedagog
� Psycholog

Realizacja dodatkowych zajęć (poza-
szkolnych, pozalekcyjnych) ukierunkowa-
nych na rozwój kompetencji kluczowych.
�Matematyka
� Język polski
� Język angielski
� Język niemiecki
�Geografia
�Biologia
� ICT
� Fizyka
�Chemia
� Sztuka
� Zajęcia dziennikarsko-językowe

BENEFICJENCI:
Wsparciem zostali objęci uczniowie z 4

publicznych gimnazjów:
�Cięcina
�Cisiec
�Węgierska Górka
� Żabnica

ŁĄCZNIE ponad 800 uczniów i uczen-
nic skorzystało ze wsparcia w ramach pro-
jektu.

Realizacja projektu przyczyniła się do
bliższego poznania uczniów jak i ich rodzi-
ców z nauczycielami/opiekunami. Dzięki ma-
łym grupom nauczyciele mogli poświęcić
każdemu z uczestników projektu więcej
czasu i uwagi co przyniosło wymierne efek-
ty w postaci lepszych ocen jak i zdobyciu czo-
łowych miejsc w konkursach wewnętrznych
jak i zewnętrznych. Wszystkie sukcesy jakie
są osiągane przez Beneficjentów Projektu do-
dawane są na strony szkół biorących udział
w projekcie.

Należy zaznaczyć iż dzięki zewnętrzne-
mu współfinansowaniu Beneficjenci mieli
szansę nie tylko pogłębić wiedzę teoretycz-
ną ale także poszerzyć swoje umiejętności
praktyczne na wyjazdach edukacyjnych,
podczas których poznawali tradycję, sztukę
biorąc udział m.in. w spektaklach czy też roz-
wijali się fizycznie jeżdżąc na nartach czy pły-
wając na basenie.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych
do zapoznania się za stroną internetową Pro-
jektu, na która można znaleźć szczegółowe
informacje prowadzonych działań.

Projekt „Lepsze Gimnazja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KONTAKT:
Biuro projektu
Urząd Gminy Węgierska Górka
ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka
tel. 33 864 15 01, fax. 33 864 17 80
e-mail: wiolettaworek@gmail.com
Szczegółowe informacje
o projekcie na stronie internetowej:
www.lepszegimnazja.pl
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W listopadzie br. Bank Spółdzielczy w Węgierskiej
Górce otrzymał tytuł lidera grupy BPS (grupę tworzy 366
zrzeszonych banków spółdzielczych oraz Bank Polskiej
Spółdzielczości SA jako bank zrzeszający). To kolejne
wyróżnienie, jakie otrzymaliśmy
w tym roku. W kwietniu br. Fun-
dacja Gospodarcza „EURO
PARTNER” za zasługi wyróżniła
Bank przyznając prestiżową na-
grodę „ Lider usług finansowych”
województwa śląskiego. Nagrody
te są dla nas ogromnym
wyróżnieniem i są one dla nas
tym cenniejsze, że otrzymaliśmy
je w roku Jubileuszowym – w cz-
erwcu br. obchodziliśmy bowiem
100 – lecie powstania naszego
Banku.

Na każdy sukces składa się
wiele czynników. Tak jest też w przypadku naszego Banku.
Na pewno przyjęta strategia działania, ukierunkowana na
rozwój, nowoczesność i relacje z klientami oraz jej konsek-
wentna realizacja. Z zadowoleniem odnotowujemy dynam-
iczny wzrost niektórych pozycji bilansowych, w tym bazy
depozytowej, portfela kredytowego oraz wyniku finan-
sowego. To dla nas bowiem oznacza, że właściwie wyko-
rzystujemy – w tych trudnych czasach konkurencji na rynku
usług bankowych – swoją szansę.

Dynamiczny rozwój naszego jest też rezultatem sys-
tematycznej pracy w sferze budowania jakościowych relacji
z klientami Banku. W naszych działaniach najważniejszy jest
klient. Pracując według określonych standardów mamy za-
wsze na uwadze klienta, jego indywidualne potrzeby.
Staramy się być profesjonalni we wszystkim co robimy, a dz-
ięki zaufaniu, które wzbudzamy, tworzymy długotrwałe relac-
je z klientami. To bez wątpienia procentuje. Cieszy nas stale
wzrastająca liczba nowych klientów, w tym pozyskanych
z banków komercyjnych. Świadczy to bowiem o postrzeganiu
naszego Banku jako banku nowoczesnego oraz o naszej zdol-
ności do konkurowania na rynku usług finansowych.

Oczywiście za konkretnymi działaniami i rozwiązania-
mi stoją ludzie, którzy w codziennej pracy realizują przyjętą
strategię. Pracownicy naszego Banku są mocno zaan-
gażowani w działaniu i podejmowaniu inicjatyw. Sprzyja temu
przyjazna atmosfera pracy, pozbawiona rywalizacji. Jesteśmy
jednym zespołem, którego członkowie współpracują ze
sobą, ale także przyjmują odpowiedzialność za swoje dzi-
ałania.

Mówiąc o sukcesie naszego Banku nie sposób pominąć
roli i znaczenia Banku Zrzeszającego, tj. Banku Polskiej
Spółdzielczości SA, który poprzez kreowanie dobrego wiz-
erunku bankowości spółdzielczej, wspomaganie wszelkich
działań banków spółdzielczych zmierzających do un-

owocześniania stosowanych technologii, sprzyja rozwo-
jowi zrzeszonych z nim banków.

Uzyskanie tytułu lidera bankowości spółdzielczej wyma-
ga przede wszystkim konsekwencji w działaniu. Z perspek-

tywy kilkudziesięciu lat pracy w
Banku mam świadomość ogromu
pracy włożonej w budowę naszej
aktualnej pozycji rynkowej. Przed
nami jednak kolejne wyzwania,
m.in. dalsze umacnianie naszej
pozycji na rynku usług finan-
sowych, sprostanie za-
powiadanym zmianom przepisów
regulujących działalność banków.
Wymagać to będzie wysiłku we
wszystkich sferach działania,
niemniej dobre wyniki finan-
sowe naszego Banku, kadra pra-
cownicza o kwalifikacjach i

wiedzy pozwalającej sprostać nowym wymaganiom, stwarza-
ją dobrą perspektywę na przyszłość.

Tadeusz Juraszek
Prezes Zarządu Banku w Węgierskiej Górce

Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
Lider Bankowości Spółdzielczej


