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Czas biegnie szybko, jeszcze
pamiętamy dźwięk kolęd śpiewa-
nych podczas Świąt Bożego Naro-
dzenia, a już jesteśmy w przededniu
Świąt Wielkanocnych. Minął pierw-
szy kwartał 2015 roku, w związku z
powyższym już tradycyjnie pragnę
przekazać Państwu szereg informa-

cji o działaniach gminy.
W ostatnich dwóch numerach gazetki „Nowiny z Gminy” w sposób

zwięzły i szczegółowy pisałem o zadaniach gospodarczych zrealizowanych
w 2014 roku. W tym artykule pragnę skupić swoją i Państwa uwagę nad
problemami związanymi z budżetem Gminy jak również z inwestycjami czy
przedsięwzięciami, które pragniemy zrealizować w bieżącym roku. Piszę
„pragniemy”, gdyż część z prezentowanych zadań jest związana z uzyskaniem
wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej czy budżetu państwa.

W tym miejscu pragnę podkreślić, że program działań społeczno-gos-
podarczych w całej rozciągłości uwzględnia Państwa sugestie i postulaty
zgłaszane podczas spotkań z mieszkańcami jak również w indywidualnych
rozmowach. Po wnikliwej ocenie i dyskusji, działania te zostały również
zaakceptowane, przyjęte do realizacji przez nowo wybraną Radę Gminy Wę-
gierska Górka. Działania te w sposób znakomity wpisują się w strategię roz-
woju Gminy Węgierska Górka, w szczególności w przyjęte przez sołect-
wa Plany Rozwoju Miejscowości, a nade wszystko w konsekwentnie rea-
lizowany już od wielu lat program równomiernego rozwoju wszystkich miejs-
cowości wchodzących w skład Gminy Węgierska Górka (Cięcina, Cisiec,
Węgierska Górka, Żabnica).

W tym miejscu pragnę podkreślić, że równomierny nie znaczy taki sam,
gdyż każda miejscowość wchodząca w skład naszej pięknej gminy ma inne
priorytety, inne ukształtowanie geograficzne, społeczno-gospodarcze, czy
kulturowe. Ta wspaniała różnorodność sołectw jest naszą silną stroną, którą
chcemy w naszych działaniach wspierać, aby na przestrzeni kilku lat stwo-
rzyć jeden, samonapędzający się konglomerat, który przyniesie sukces i po-
myślność naszej Gminie i naszym mieszkańcom.

Przystępując do prezentacji stanu finansów Gminy Węgierska Górka
w oparciu o przyjęty 29.12.2014r. budżet na 2015 rok informuję, że do-
chody budżetu gminy zostały określone na poziomie 46.227.323,08 zł, wy-
datki natomiast wyniosą 47.440.983,42 zł. Uchwalony budżet przewiduje
deficyt w kwocie 1.213.660,34 zł, który zostanie pokryty pożyczkami i kre-
dytem. Budżet, który jest bardzo szczegółowym planem finansowym mie-
ści się na kilkudziesięciu stronach, jest opublikowany na stronie interne-
towej: www.bip.wegierska-gorka.pl, natomiast pokrótce przedstawię go Pań-
stwu w niniejszym artykule. I tak: Na administrację publiczną (przepraszam,
że będę się posługiwał nazewnictwem z prawa finansowego) planujemy wy-
dać kwotę 4.369.645,00zł (9,2%) – kwota ta przeznaczona będzie na utrzy-
manie Urzędu Gminy, Rady Gminy – wynagrodzenia, materiały biurowe,
energię elektryczną, cieplną, remonty, przesyłki listowe, ubezpieczenia, utrzy-
manie sołtysówek i zakupy inwestycyjne; Na Bezpieczeństwo publiczne i
ochronę przeciwpożarową przeznaczymy kwotę 460.000,00zł (1,1%) – w
ramach tego działu utrzymujemy gotowość bojową ochotniczych straży pożar-
nych, wspieramy też policję, realizujemy zadania z zakresu obrony cywil-
nej; Na Oświatę i wychowanie przeznaczymy kwotę w wysokości
22.045.487,00zł (46,5%) – jest to największa pozycja budżetu, w ramach
której utrzymujemy szkoły i przedszkola, tj. płace nauczycieli i pracowni-
ków obsługi, koszty remontów, modernizacji i inwestycji, dowóz uczniów,
doskonalenie zawodowe nauczycieli, utrzymanie stołówek szkolnych i przed-
szkolnych, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, finan-
sujemy programy unijne dla szkół; Na Różne rozliczenia i rezerwy prze-
znaczymy kwotę 510.000,00zł (1,1%) – rezerwa ta przeznaczona będzie na
nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania, zarządzania kry-
zysowego i inwestycji; Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia przeznaczona

została kwota 7.656.955,00zł (16,1%) – na pomoc dla najbardziej potrze-
bujących mieszkańców gminy w zakresie świadczeń rodzinnych i alimen-
tacyjnych, ubezpieczeń zdrowotnych, dodatków mieszkaniowych, za-
siłków stałych i celowych, usług opiekuńczych. W ramach tego działu utrzy-
mujemy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, domy pomocy społecznej,
w której przebywają nasi mieszkańcy, współfinansujemy programy unijne
w zakresie aktywizacji zawodowej; Na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska została przeznaczona kwota w wysokości 3.836.841,00 zł (8,1%)
– w ramach tej kwoty finansujemy oczyszczanie gminy ze śmieci, utrzy-
mujemy zieleń, oświetlenie ulic, uiszczamy wpłaty na rzecz Związku Mię-
dzygminnego ds. Ekologii, schroniska dla zwierząt, wspieramy Program
Ograniczenia Niskiej Emisji i zbiórkę odpadów zawierających azbest; Na
rolnictwo i łowiectwo przeznaczymy kwotę 1.329.908,00 zł (2,8%) – w ra-
mach tego działu będziemy finansować m.in. przyłącza wodociągowe i ka-
nalizacyjne, inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (świetlica w Ciścu, siłownia w Żabnicy), wpłaty na rzecz Izb Rol-
niczych czy nagrody w konkursie „Piękny Ogród”; Na wytwarzanie i za-
opatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przeznaczymy kwotę
262.290,00zł – całość tych środków zostanie wydatkowana na dopłaty do
ścieków dla gospodarstw domowych, jednak w trakcie roku budżetowego
kwota ta musi ulec podwyższeniu, aby utrzymać cenę świadczeń na ak-
ceptowalnym społecznie poziomie; Na transport i łączność przewidujemy
kwotę 3.733.500,00zł (7,9%) – w ramach tej kwoty będziemy finansować
modernizację i remonty dróg gminnych – w tym odśnieżanie, inwestycje
drogowe w zakresie dróg gminnych, rolniczych, budowę nowej wiaty przy-
stankowej i budżety rad sołeckich, dodatkowo będziemy wspierać działania
powiatu w zakresie budowy chodników dla pieszych w Cięcinie i Żabni-
cy; Na turystykę, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczy-
my kwotę w wysokości 2.370.000,00zł (5,0%) – w ramach tej kwoty pla-
nujemy rozbudowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej tj. ścieżki pie-
szo-rowerowe, trakty spacerowe, wsparcie dla obiektów zabytkowych – Koś-
ciół p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie; dotacje do Ośrodka
Promocji Gminy, bibliotek oraz klubów sportowych, placów zabaw i siłowni
zewnętrznych; Na gospodarkę mieszkaniową i działalność usługową prze-
widujemy kwotę 538.105,00 zł (1,1%) – ta kwota przeznaczona będzie na
utrzymanie obiektów komunalnych, tj. ośrodka zdrowia, domu socjalnego,
budynków świetlic, opłat notarialnych, wykupu gruntów, termomodernizację
budynku Policji.

W bieżącym roku prowadzić będziemy wiele zadań inwestycyjnych,
do których zaliczamy kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej w miejs-
cowości Cięcina i Żabnica. Zlecone zostaną prace związane z budową wia-
ty przystankowej wraz z zatoką w miejscowości Węgierska Górka. W ra-
mach środków przewidzianych na likwidację szkód powodziowych będziemy
realizować remont drogi Za Groniem w Ciścu i ul. Zieloną Boczną w Wę-
gierskiej Górce. W pozostałym zakresie budowy gminnych dróg publicz-
nych i dobudowy nowych lamp oświetleniowych toczy się ożywiona dys-
kusja. Obecnie po serii zebrań wiejskich trwają końcowe konsultacje co do
zakresu wykonywanych prac. Przy znacznym wsparciu finansowym Gmi-
ny i Firmy „Żywiec Zdrój” planujemy wykonać fragmenty chodników dla
pieszych w ciągu drogi powiatowej Cięcina – Cięcina Górna, chcemy kon-
tynuować budowę chodnika dla pieszych w Żabnicy. Kończymy realizację
jednej z największych inwestycji drogowej na terenie Węgierskiej Górki
– tj. budowę dwóch parkingów pod Urzędem Gminy oraz w obrębie Hali
sportowej i łączącą je drogą dojazdową, polegającą na pracach porządko-
wych i zamontowaniu monitoringu wizyjnego. W zakresie pozimowego re-
montu dróg wyłoniliśmy wykonawcę i przystępujemy do łatania dziur. W
ramach tzw. „schetynówki” będzie przebudowana ulica Grobla (tj. częściowo
ul. Wyzwolenia, Grobla oraz Zarębek) łącząca Węgierską Górkę z Cięciną.
Połączymy również Węgierską Górkę z Cięciną poprzez budowę ścieżki
pieszo-rowerowej od ul. Kamiennej w Węgierskiej Górce do Kościoła Prze-
mienienia Pańskiego (I etap) i od tegoż Kościoła do Kościoła Świętej Ka-
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tarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie (etap II). Inwestycja będzie wspiera-
na finansowo środkami Unii Europejskiej. W zakresie bezpieczeństwa pub-
licznego, przy współpracy z ochotniczymi strażami pożarniczymi, będziemy
kontynuować rozbudowę remizy OSP w Cięcinie (termomodernizacja) i tu-
taj uzyskamy wsparcie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Posiłkując się tym samym wsparciem fi-
nansowym, przeprowadzimy termomodernizację budynku Policji w Wę-
gierskiej Górce. Kontynuujemy w ramach środków własnych moderniza-
cję remizy OSP w Żabnicy, nie zapominając o zadaniach remontowych na
pozostałych obiektach straży pożarnej. Czynimy również starania o zakup
samochodu gaśniczego dla OSP Cięcina. W bieżącym roku planujemy wy-
konać duże inwestycje w obiektach oświatowych. Prowadzimy prace mo-
dernizacyjne na Przedszkolu nr 1 w Ciścu. Po zatwierdzeniu Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych (RIT) i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT) przystąpimy do budowy przedszkola w Cięcinie na bazie rozbudo-
wy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cięcinie. Planujemy prace związane z mo-
dernizacją Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cięcinie Górnej, gdzie zlecone zo-
stanie wykonanie klatki schodowej i ogrodzenia. Ponadto w ramach fun-
duszy PROW chcemy wykonać siłownię zewnętrzną przy Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Cięcinie. Kontynuujemy prace przy budowie placu rekrea-
cyjnego pomiędzy Przedszkolem a siłownią zewnętrzną w Żabnicy. W mie-
siącu marcu zakończy się modernizacja obiektu sportowego na potrzeby sta-
dionu lekkoatletycznego w Węgierskiej Górce. Wspólnie z Parafią Cięci-

na pracujemy nad pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych związa-
nych z utworzeniem Izby Tradycji na bazie XVI-wiecznej zagrody plebańskiej
oraz na wsparcie restauracji kolejnych ołtarzy w zabytkowym Kościele Świę-
tej Katarzyny, kierując wnioski do Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z zakresu ochrony środowiska przy
wsparciu WFOŚiGW w Katowicach przystąpimy do termomodernizacji bu-
dynku Policji i będziemy kontynuowali program modernizacji źródeł ciepła
w budynkach indywidualnych. Tak jak w poprzednich latach przy wspar-
ciu powyższego Funduszu będzie kontynuowana zbiórka odpadów zawie-
rających azbest.

Po upływie 1,5 roku od wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach nadeszła pora na krótką analizę funkcjo-
nowania nowego systemu. Gmina Węgierska Górka, jako jedna z niewie-
lu gmin podjęła próbę jednorazowego objęcia systemem gospodarowania
odpadami zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe.
Można śmiało stwierdzić, że wprowadzenie nowych zasad w Gminie prze-
biegło bez większych komplikacji. Z upływem czasu właściciele nieru-
chomości wdrożyli w swoich posesjach nowe zasady segregowania, przy-
czyniając się tym samym do sprawniejszego oczyszczenia naszej gminy. Ilo-
ść właściwie posegregowanych odpadów odbierana przez Spółkę „Beskid
Ekosystem” z przeszło 4283 podmiotów wzrasta z miesiąca na miesiąc. Szcze-
gółowy podział złożonych deklaracji z poszczególnych sołectw, na dzień
31.01.2015 roku przedstawia tabela:

Urząd Gminy Węgierska Górka przeciwko wszystkim podmiotom za-
legającym prowadzi postępowania egzekucyjne, niwelując tym samym wy-
sokość zalegających kwot. Od dnia 01.07.2013 roku obowiązują w gminie
opłaty w wysokości 7,00 zł od osoby segregującej odpady i 14,00 zł od oso-
by niesegregującej. Dotychczas kwoty te całkowicie pokrywały koszty gos-

podarowania odpadami. Jednakże w związku ze wzrostem obowiązujących
cen rynkowych jak również ze wzrostem odbieranych z terenu gminy od-
padów zbierane sumy przestały wystarczać na pokrycie wszystkich kosz-
tów. W związku z powyższym obecnie jest przeprowadzana szczegółowa
analiza, mająca na celu uszczelnienie obowiązującego systemu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, została w roku 2014 zwiększona częstotliwość odbioru odpadów organicznych oraz popiołów, co
z pewnością przyczyniło się do poprawienia funkcjonowania systemu. Gmina może również pochwalić się bardzo dobrą ściągalnością należności.
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Bardzo często mieszkańcy pytają mnie, jaka jest ta Gmina, jak żyje się
ludziom, czy radzą sobie z problemami dnia codziennego. Nie ma prostej
odpowiedzi na te pytania, ale mam nadzieję, że te kilka podstawowych da-
nych statystycznych pozwoli nam wyrobić sobie pogląd związany z
ogólną sytuacją społeczno-ekonomiczną Gminy.

Liczba mieszkańców naszej gminy wynosi 15.121 osób, z tego 7.633
to kobiety, natomiast mężczyzn jest 7.488. Poszczególne miejscowości liczą
sobie: Cisiec – 3.343 osób, Cięcina – 4.381 osób, Węgierska Górka – 4.234
osób i Żabnica 3.163 osoby. W roku 2014 związek małżeński zawarło 144
mieszkańców naszej gminy, z tego najwięcej, bo aż 36 osób pochodziło z
Węgierskiej Górki. Prowadzimy też statystyki związane z rozwodami, któ-
rych w 2014 roku było 38, z czego najczęściej rozstania następowały w Cię-
cinie – było ich aż 15. Urodziło się nam w gminie 186 dzieci, z czego w:
Ciścu 32, Cięcinie 59, Węgierskiej Górce 44 i Żabnicy 46. Zofia i Karol –
to najczęściej nadawane imiona naszym pociechom, równie popularne były:
Maja, Lena, Maria, Michał i Filip. Zmarły natomiast 142 osoby: 70 kobiet
i 72 mężczyzn.

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za-
rejestrowanych jest 829 przedsiębiorstw z terenu gminy. W roku 2014 po-
wstało 105 przedsiębiorstw, a wykreślono z ewidencji działalności gospo-
darczej 132 przedsiębiorców.

Osób bezrobotnych w gminie Węgierska Górka zarejestrowanych w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu jest 742, z czego 372 kobiet i 370
mężczyzn. Z prawem do zasiłku są 82 osoby.

Aktualnie w Urzędzie Gminy Węgierska Górka zatrudnionych jest 31
pracowników (30,25 etatu) administracyjnych i 3 pracowników obsługi. W
2014 roku praktykę zawodową odbyło w Urzędzie Gminy 12 uczniów/stu-
dentów, a 8 osób odbywało staż. W ramach prac interwencyjnych i robót
publicznych w 2014 roku zatrudnialiśmy 8 pracowników, a 15 osób wy-
konywało prace społeczno-użyteczne.

W minionym roku udało nam się wysłać w ramach „akcji LATO” na
wypoczynek letni 290 dzieci, z czego 50 dzieciom z rodzin biednych po-
kryliśmy w całości koszty pobytu.

Do szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Węgierska Górka
uczęszcza 1476 uczniów i uczą się oni w 70 oddziałach; średnia liczba dzie-
ci w oddziale to 21,08 ucznia. W przedszkolach publicznych mamy 428 dzie-
ci, a do przedszkola niepublicznego „AKUKU” uczęszcza 67 dzieci. W
szkołach i przedszkolach łącznie mamy zatrudnionych 228 nauczycieli (w
przeliczeniu na części etatu: 176,84) z czego 58,6% to nauczyciele dyplo-
mowi, 23,1% mianowani, 16,5 % kontraktowi, i 1,8% nauczyciele stażyś-
ci, ponadto 66 pracowników obsługi.

Istotnymi danymi dotyczącymi sytuacji życiowej, szczególnie dzieci
uczęszczających do szkół, są dane związane z pomocą materialną. I tak ze
stypendium szkolnego skorzystało 234 uczniów z terenu naszej Gminy, wy-
prawkę szkolną otrzymało 113 uczniów, a 242 uczniów klas pierwszych otrzy-
mało darmowe podręczniki. Z dofinansowania skorzystało 6 pracodawców,
którzy przeszkolili 8 młodocianych pracowników. W świetlicach szkolnych
żywimy 879 uczniów, co stanowi 60% ogółem uczniów w szkołach, z cze-
go dla 337 uczniów w szkołach i 69 uczniów w przedszkolach pokrywa-
my koszty żywienia.

Dowozimy 22 uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
terapeutycznych w Bielsku-Białej, Łodygowicach, Żywcu i Milówce.

Gmina wspierając rodziny udziela znaczącej pomocy, szczególnie w sy-
tuacjach trudnych. I tak z pomocy społecznej w ramach świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego skorzystało 68 rodzin. Składki na ubezpieczenie
społeczne pokrywaliśmy 99 osobom. Specjalistyczną usługę opiekuńczą spra-
wowaliśmy dla jednej osoby niepełnosprawnej. Składki na ubezpieczenia
zdrowotne pokryliśmy 61 osobom. Zasiłki stałe otrzymywały 33 osoby, okre-
sowe 76 osób. Najbardziej popularne zasiłki celowe otrzymywało 455 osób
(zakup opału, lekarstw, energii elektrycznej, odzieży, przybory szkolne). Do-
datki mieszkaniowe pobierało 36 rodzin. Opieka nad ludźmi starszymi, sa-
motnymi, chorymi sprawowana była u 11 osób, 2 mieszkańcom naszej Gmi-
ny pokrywaliśmy pobyt w domu opieki społecznej.

Nowiny z Gminy ukazują się w przededniu Świąt Wielkanocnych, co
jest wspaniałą okazją do przekazania mieszkańcom Gminy podziękowań
i świątecznych życzeń. Słowa podziękowania kieruję do mieszkańców gmi-
ny, którzy w każdym miejscu i czasie wspierają nasze działania i pracują
dla dobra całej społeczności gminy. Z satysfakcją i dumą obserwuję jak
w wyniku naszej wspólnej pracy gmina Węgierska Górka rozwija się dy-
namicznie. Wasze wsparcie, a niejednokrotnie wyrzeczenia pozwalają na
realizację wielu wspaniałych przedsięwzięć społeczno-gospodarczych.
Przed nami kolejny rok ciężkiej i odpowiedzialnej pracy i tylko od nas
samych zależy, czy zrealizujemy zadania jakie sobie postawiliśmy.
Pragnę podkreślić, że moi współpracownicy i nowo wybrani radni zro-
bią wszystko, aby ten rok był kolejnym rokiem wspaniałego, wszech-
stronnego rozwoju Gminy.

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odrodzenia się wia-
ry w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę
wszystkim mieszkańcom Gminy wszelkiej radości, pokoju, wzajemnego zro-
zumienia i życzliwości.

Piotr Tyrlik
Wójt Gminy

Wodpol Firmą 2014 roku na Śląsku
Wodpol Sp. z o.o. – dzięki zrealizowanym inwestycjom – cieszy się

w branży uznaniem i ma opinię firmy profesjonalnej, uczciwej i nieza-
wodnej. Poprzez stosowanie nowoczesnych technologii, wysokiej jakości
prowadzonych usług oraz stosowanie konkurencyjnych cen ofertowych
– firma zapewnia nie tylko ciągłość świadczenia usług budowlano-
montażowych, ale również rozwój spółki zarówno ilościowy jak i ja-
kościowy. Wodpol sp. z o.o. wypracowała już swój wizerunek wśród in-
westorów na rynku budowlanym i posiada wysokie doświadczenie w wie-
lu dziedzinach.

27 lutego 2015r. w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach odbyła się 14-ta gala konkursu „Sukces na Śląsku” – co-
roczna uroczystość wręczenia wyróżnień przyznanych firmom i me-
nedżerom. Gala odbyła się pod Honorowym Patronatem Wojewody
Śląskiego Pana Piotra Litwy. Wyróżnienia w konkursie organizo-
wanym przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów zostały wręczo-
ne w następujących kategoriach: Menedżer Roku 2014 na Śląsku, Fir-
ma Roku 2014 na Śląsku, Innowacyjna Firma Roku 2014 na Śląsku,
Firma Doradcza Roku 2014 na Śląsku, Kancelaria Prawna Roku 2014
na Śląsku, Bank Roku 2014 na Śląsku, Członek Honorowy Stowa-
rzyszenia.

Wśród wielu laureatów tytułem Firmy Roku 2014 została uhonorowana
Spółka Wodpol. W imieniu Firmy symboliczną statuetkę odebrał Pan Adam
Marszałek – Prezes Zarządu.

Zarządowi Spółki oraz wszystkim pracownikom serdecznie gra-
tulujemy i życzmy dalszej owocnej działalności!
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Spotkanie z Sekretarzem Stanu
Zbigniewem Rynasiewiczem

W dniu 11 lutego 2015 roku wraz z człon-
kiem Zarządu Powiatu Józefem Stopką i
Wójtem Gminy Milówka Robertem Piętką
spotkaliśmy się w Warszawie z Sekreta-
rzem Stanu – Panem Zbigniewem Ryna-
siewiczem.

Spotkanie to dotyczyło kontynuacji budowy
drogi S-69 tzw. “obejścia Węgierskiej Górki”, a
głównie umieszczenia tej inwestycji na liście pod-
stawowej Programu Budowy Dróg Krajowych i
Autostrad na lata 2014-2023.

Mamy nadzieję, że spotkanie to odniosło za-
mierzony przez nas skutek.

Piotr Tyrlik
Wójt Gminy

Jedna z największych inwestycji prze-
prowadzanych w gminie, jaką jest „Komple-
ksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych
celem wsparcia infrastruktury służącej roz-
wojowi gospodarczemu Gminy Węgierska
Górka” już jest na ukończeniu obecnie insta-
lowany jest wysokiej jakości system monito-
ringu wizyjnego z trzema kamerami cyfrowymi
pozwalającymi na zapis obrazu w wysokiej
rozdzielczości jak również jego dalszą ob-
róbkę. Całość projektu jest współfinansowa-
ny z Unii Europejskiej ze środków EFRR w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego
WSL 2007-2013, budżetu państwa oraz środ-
ków własnych. Dobiegają prace związane z
dwoma dużymi parkingami oraz drogą łączącą
tereny inwestycyjne.

Inwestycja ma na celu kompleksowe
uzbrojenie terenów, stanowiących własność
Gminy Węgierska Górka, zlokalizowanych w
ścisłym centrum miejscowości, z myślą o ich

dalszym zaoferowaniu zainteresowanym przed-
siębiorcom, jako miejsce prowadzenia działal-
ności gospodarczej, przede wszystkim związa-
nej ze świadczeniem usług, na rzecz turystów.
Podstawowym rezultatem jakim jest wybu-
dowana droga wewnętrzna wraz z ścieżką dla
pieszych, prowadząca od zjazdu z przebie-
gającej przez centrum miejscowości Wę-
gierska Górka drogi powiatowej, do dwóch
parkingów na 119 miejsc postojowych oraz
strefy dla autobusów. Częścią integralną jest
uzbrojenie tego terenu w kanalizację, przyłącza
wodociągowe oraz instalację elektryczną i te-
letechniczną.

W rezultacie podjętych działań inwesty-
cyjnych powstała atrakcyjna dla potencjalnych

inwestorów strefa terenów inwestycyjnych, o
łącznej powierzchni 93031,00 m2.

Jednym z elementów zagospodarowania
tego obszaru jest projekt budowy obiektu z
przeznaczeniem pod usługi ogólno-turystyczne
i sportowo-rekreacyjne oraz noclegowe i ga-
stronomiczne, jak również usługi społeczne.
Kolejnymi planowanymi przedsięwzięciami
jest wybudowanie kompleksu basenowego z
funkcjami rekreacyjnymi a w dalszej per-
spektywie pływalni oraz wielokondygnacyj-
nego parkingu. Te przedsięwzięcia wychodzą
nie tylko naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców, ale stwarzać będą kolejne możliwo-
ść dalszego dynamicznego rozwoju Gminy,
zwłaszcza w kierunku usług turystycznych.

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych
wkracza w kolejną fazę rozwoju
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Konwent Wójtów
Na zaproszenie Starosty Żywieckiego i Wójta Gminy Wę-

gierska Górka w dniu 3 marca w Hotelu „Zacisze” w Ciś-
cu odbył się kolejny Konwent Burmistrza i Wójtów Po-
wiatu Żywieckiego. Z uwagi na ważność omawianych spraw
w spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Województwa
Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Wicewojewoda Śląski Mi-
rosław Szemla wraz z Andrzejem Szczeponkiem – Zastępcą
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego. Tematykę związaną ze ”Śląskim Systemem Infor-
macji Turystycznej” zaprezentował Dyrektor Euroregionu
Beskidy Pan Marcin Filip. Prezentacji Wyższej Szkoły
Biznesu dokonała Pani Rektor Zdzisława Decko-Pikie-
wicz.

„Po kolędzie...”
– koncert kolęd

W okresie międzyświątecznym zaprosiliśmy
Państwa na koncert kolęd “Po kolędzie...”. Spot-
kanie odbyło się 27 grudnia. Rozpoczął go pięk-
ny występ Zespołu Regionalnego “Małe Cisy”.
Następnie zostały wręczone pamiątkowe dyplo-
my osobom zaangażowanym w życie społeczno-
kulturalne naszej gminy. Wieczór uświetnił wy-
stęp połączonych sił “Baczyński Band” oraz
“Hamer Band”. Dziękujemy za wspólnie spędzony
wieczór!

Kolędowanie po góralsku
– koncert Małego Haśnika
Wspaniale wypadł koncert Małego Haśnika w Żabnicy. Licznie
zgromadzona publiczność mogła podziwiać i oklaskiwać wspa-
niały kunszt małych artystów. Koncert odbył się 28 grudnia 2014
roku w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Jana Kan-
tego w Żabnicy.

Już jesteśmy po koncercie, który miał na celu promocje naszej płyty
„Na świyntego Scepona”. Było bardzo serdecznie i miło. Kierownictwo oraz
wszyscy członkowie zespołu MAŁY HAŚNIK pragniemy podziękować
Wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym koncercie. Mamy nadzieje, że
to nasze śpiewanie umiliło czas spotkań rodzinnych podczas naszych ra-
dosnych świąt Bożego Narodzenia.

Kierownik Zespołu
Grażyna Feil

Spotkanie
z Seniorami
Związek Emerytów i Rencistów w Wę-
gierskiej Górce zorganizował spotkanie z
naszymi długoletnimi członkami w dniu 29
grudnia 2014r. Spotkanie odbyło się przy
kawie i ciastku – uczestnikom wręczono
paczki ze słodyczami.

Zarząd



11 stycznia 2015r. w Gminie Węgierska Gór-
ka było głośno, kolorowo i radośnie, a to za sprawą
już 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Hufiec ZHP Węgierska Górka po raz kolej-
ny otrzymał zgodę na utworzenie sztabu, dlatego
młodzi wolontariusze – harcerze i uczniowie Gim-
nazjum w Węgierskiej Górce – zbierali pieniądze dla
podtrzymania wysokich standardów leczenia dzie-
ci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych
oraz godnej opieki medycznej seniorów.

Organizatorzy przygotowali bardzo bogaty i
ciekawy program. Już o godz. 9.00 rozpoczęła się
II edycja Rajdowej Orkiestry w Węgierskiej Gór-
ce. Wielu emocji dostarczyli znakomici kierowcy
rajdowi m.in.: Jakub Lesiak, Jakub Mrozek, Da-
mian Kostka, Damian Handzlik, Mariusz Śpiewak,
Tomasz Szwejkowski, Adrian Jurasz, Tomasz Fi-
gura, Wojciech Faber, Wojciech Janicki, Łukasz Ha-
lama, Beskid Extreme Team, Jakub Szewczyk, Uni-
test Rally Team – Sebastian Ciuła. W programie
znalazły się: możliwość przejazdu na prawym fo-
telu rajdówki, prezentacja rajdówek oraz licytacje
przedmiotów przekazanych przez zawodników pol-
skiego motorsportu.

Tradycyjnie w czasie imprezy odbyły się
Niesopusty, czyli Przegląd Grup Kolędniczych z
Gminy Węgierska Górka. Barwny korowód prze-
bierańców o godz. 14.00 wyruszył spod Urzędu
Gminy. Przy Scenie Widowiskowej poszczególne
grupy (Romanka z Małej Żabnicy, Wyrwicisy z Ciś-
ca, Baciary z Cięciny, Spod Klimowej Grapy i Prze-
bierańcy z Górnej Żabnicy) zaprezentowały swo-
je umiejętności – było to wspaniałe widowisko.

O godz. 16:00 na Hali Widowiskowo-Spor-
towej rozpoczęła się druga część imprezy, którą
poprowadzili Vice Wójt Gminy Węgierska Gór-
ka Pan Marian Kurowski oraz druhna Urszula Fi-
gura. Na scenie zaprezentowały się dzieci z
Przedszkola z Żabnicy, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Węgierskiej Gorce oraz muzycy z Ze-
społu Kabaretowego STYPA-BEND. W progra-
mie znalazło się także znakomite przedstawienie
„Serce Don Juana” pełne magii, akrobacji i mu-
zyki wykonane przez szczudlarzy z Krakowskiego
Teatru Ulicznego „Scena Kalejdoskop”. Impre-
zę zakończyło „Światełko do nieba”.

Ideą Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy jest nie tylko pomoc finansowa i za-
kup niezbędnego sprzętu, ale również nauka
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
wśród dzieci i dorosłych. Dlatego w czasie im-
prezy odbyły się również warsztaty przygoto-
wane przez Fundację K2 z Żywca, Straż Gra-
niczną, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe, Powiatową Komendę Policji w Żywcu,
klasę policyjną z Zespołu Szkół Mechanicznych
w Żywcu, a na najmłodszych czekała Baby Sfe-
ra, gdzie animatorzy przygotowali wiele atrak-
cji i zabaw.

Węgierska Górka po raz kolejny pokazała
klasę. Zebraliśmy 44 485,05 zł i 33,47 euro!

KULTURA
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23. Finał WOŚP
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Chciałabym PODZIĘKOWAĆ ludziom o wielkich sercach, bez któ-
rych ciężko byłoby zorganizować nasz mały wielki Finał.

Pierwsze słowa podziękowania kieruje do harcerzy z Hufca ZHP Wę-
gierska Górka oraz dyrekcji i pracowników Ośrodka Promocji Gminy, któ-
rzy po raz 13 podjęli się trudu utworzenia Sztabu WOŚP w Węgierskiej Gór-
ce. Dziękuje także dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz uczniom
Gimnazjum Publicznego w Węgierskiej Górce, którzy także
włączyli się w zbiórkę pieniędzy.

Szczególnie chciałam podziękować Vice Wójtowi Gmi-
ny Węgierska Górka Panu Marianowi Kurowskiemu oraz
druhnie Urszuli Figura, za podjęcie się trudu prowadzenia li-
cytacji oraz aktywne działanie w Sztabie WOŚP.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim darczyń-
com tegorocznego Finału. Cieszymy się, że tak wiele firm, in-
stytucji oraz mieszkańców włączyło się w przygotowania impre-
zy. Wielu przekazało gadżety, karnety, upominki, pączki, ciasta, kiełbaski
i wiele, wiele innych, których nie sposób wymienić. Wielkie dzięki rów-
nież dla tych którzy uczestniczyli w licytacjach. Dzięki ich ofiarności udało
nam się zebrać ponad 10 000 zł.

Dziękuje tym, którzy zapewnili bezpieczeństwo podczas imprezy:
Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cięcinie, policjantom z Ko-
misariatu Policji w Węgierskiej Górce oraz Agencji PZU Wiesława Zawada.

W czasie tegorocznego Finału miała miejsce II edycja Rajdowej Or-
kiestry. Nie odbyła by się ona bez ludzi, którzy poświecili wiele trudu i cza-
su w jej organizację – Roberta Machały, Michała Machały i Łukasza Kosa.
Dziękuję również Marcinowi Tomaszkowi za pomoc w czasie rajdów.

Chciałabym bardzo podziękować kierowcom rajdowym: Jakub Lesiak,
Jakub Mrozek, Damian Kostka, Damian Handzlik, Mariusz Śpiewak, To-
masz Szwejkowski, Adrian Jurasz, Tomasz Figura, Wojciech Faber, Woj-
ciech Janicki, Łukasz Halama, Beskid Extreme Team, Jakub Szewczyk, Uni-
test Rally Team – Sebastian Ciuła.

23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W WĘGIERSKIEJ GÓRCE WSPARLI: OSP Węgierska Górka, JAR-
MARK BIS Grzegorz i Lucyna Biegun, Sklep „DOM I STYL”, MAN-
HATTAN Maria i Andrzej Wróbel, FOLK STYL Joanna i Henryk Maryt-
niak, AUTO BŁYSK Roman Suchanek, BKTK PIEKIEŁKO Z Żabnicy
Zdzisław Kupczak, SKALNIAK Centrum ogrodniczo – kwiatowe Pawu-
la Marcin, ULTER SPORT Łukasz Halama, Video– Foto– Studio Daniel
Franek, GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA, PSS SPOŁEM Krystyna Siko-
ra, DELIKATESY CENTRUM, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Bo-

gusława i Władysław Wolny, Agnieszka i Jan Woźniak Pizzeria „PRZY-
STANEK”, STARY DWÓR Sikora Jakub i Edyta, Krzysztof Wojtaszczyk
„WC SERWIS”, Pensjonat MELAXA, Sklep PREZENCIK, Sklep IN-
STALATOR, „Karczma pod Baranią” Magdalena i Józef Kupczak, ME-
TALPOL Węgierska Górka, Hotel Zacisze, Wójt Gminy Węgierska Gór-

ka Piotr Tyrlik, Krzysztof Jamrozowicz, Beata i Tomasz Drewniak,
Agnieszka Tyrlik, Moje Foto Leszek Olejnik, Czech & Czech

Góralskie Spa, Karczma pod Niedźwiedziem, Gazownia na Zie-
lonej, FRAM Bielsko-Biała, ARKOM, Beata i Stanisław Ku-
lińscy, Mariusz Biela, Galeria elektryczna El-Skład, Sport
Mania Sklep Sportowy Żywiec, Al. car service, AKME,
Usługi budowlane ROZBUD, ART.-MARK, Sklep DOM-

LAS-OGRÓD, Brukarstwo Matuszek, Sklep LOFT 13, WRC
Magazyn Rajdowy, KFPR, Kawiarnia AGAWA Katarzyna i Ja-

rosław Czech, Rajdy 24, Sklep Zoologiczny ZOO-PORTIERNIA,
Producent art. Reklamowych ROBI, Sklep komputerowy ART-TECH, Rad-

ny Jan Jurasz, BESKID-EKOSYSTEM Ireneusz Ficoń, KGW ŻABNICA,
KG WĘGIERSKA GÓRKA, KGW CIĘCINA, KGW CISIEC DUŻY, KGW
CISIEC MAŁY.

Światełko do nieba ufundowali przyjaciele gminy – piloci z Dęblina.
Imprezę uświetniły występy: grup kolędniczych z Gminy Węgiers-

ka Górka, uczniów ze Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce, dzieci z
Przedszkola z Żabnicy, Muzyczny Zespół Kabaretowy STYPA-BEND z Wę-
gierskiej Górki, Krakowski Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop”.

Dziękujemy:
– Fundacji K2 z Żywca – za prowadzenie warsztatów z udzielanie I

pomocy przedmedycznej,
– Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu oraz uczniom z Grupy

Ratowniczej „Mechanik” działającej w klasie policyjnej Zespołu
Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu – za prowadzenie warsz-
tatów z bezpieczeństwa drogowego,

– Ratownikom z Beskidzkiej Grupy GOPR – za prowadzenie zajęć
na ściance wspinaczkowej,

– Straży Granicznej – za prezentację sprzętu i działalności SG.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy za każdą złotówkę, którą prze-
kazali na zakup sprzętu dla dzieci i seniorów.

BARDZO DZIĘKUJEMY!
Szef Sztabu WOŚP

phm. Dominika Matuszewska

Dziękujemy w imieniu dzieci i seniorów

Hej kolęda, kolęda...
Piątkowe popołudnie 16 stycznia w Ośrodku Promocji Gmi-
ny Węgierska Górka upłynęło w niezwykłej atmosferze za
sprawą Przeglądu Kolęd Polskich i Pastorałek. Przegląd ob-
fitował w talenty muzyczne i ciekawe interpretacje utworów.

Poniżej wyniki konkursu:
kat. przedszkola:
zespoły
I miejsce: Zespół “Górecka” / Dzieci z Przedszkola w Żabnicy
soliści
I miejsce: Aleksandra Goliszewska
kat. szkoły podstawowe:
zespoły
I miejsce: “Sąsiedzi zza miedzy” – zespół z Porąbki
II miejsce: Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żabnicy
III miejsce: Zespół Cisowianie
IV miejsce: Zespół Mali Cisowianie / Zespół Gitarowy
soliści

I miejsce: Krzysztof Król
II miejsce: Oliwia Murańska
III miejsce: Alan Motyka
IV miejsce: Michał Murański
kat. gimnazja/szkoły średnie:
zespoły
I miejsce: Kapela z Ciśca / Baczyński Band / Hamer Band
Wszystkim serdecznie gratulujemy! Zapraszamy za rok!
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13 stycznia pożegnaliśmy Antoniego
Wolnego – człowieka zasłużonego naszej
małej ojczyźnie. Msza Święta w intencji
zmarłego odbyła się w kościele pw.
Przemienienia Pańskiego w Cięcinie.

PODHARCMISTRZ ANTONI WOLNY
Urodził się 24 lutego 1922 r. w Rycerce Dol-

nej jako syn Karola i Julii z domu Gajer.
Szkołę Podstawową ukończył w Cięcinie 1937
r. Do Związku harcerstwa Polskiego wstąpił w
1932 r., przyrzeczenie harcerskie złożył w
1935 r. Brał udział w obozach harcerskich,
uczestniczył też w różnych ćwiczeniach dzien-
nych i nocnych.

We wrześniu 1939 r. na rozkaz dowódcy
obrony mjr. Kazimierza Czarkowskiego, został
skierowany do obsługi gołębi pocztowych. Po
likwidacji tej formy łączności jej obsługa wy-

cofała się w kierunku Żywca. Wyposażona w
broń i amunicję, w Starym Żywcu na rozstajnych
drogach, Antoni Wolny otrzymał rozkaz kiero-
wania ruchem ewakuacyjnym: żołnierzy do
Kocierza, cywilów do Porąbki. Przy wysadze-
niu mostu na Sole (w Zabłociu) harcerzy przy-
dzielono do plutonu łączności por. Mazura.
Uczestniczyli w pierwszej potyczce oraz ostrze-
liwaniu samolotu zwiadowczego nad Wadowi-
cami. Pod Tarnowem spotkał barta Rudolfa.
Walcząc za dnia, maszerując nocą na wschód,
grupa harcerzy z Węgierskiej Górki uczestniczyła
w ostatniej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim;
wtedy też nastąpił kres kampanii wrześniowej.
Harcerzom udało się uniknąć niewoli i wrócić
do domu pod koniec września.W kwietniu 1940
r. Antoni Wolny został aresztowany przez ges-
tapo, a wraz z nim bracia Kazimierz i Edward
oraz Mieczysław Sapeta i Stefan Winsz. Zwol-
niony, przed wywózką do Niemiec ukrywał się
pół roku, ale w maju 1941 r. został wywiezio-
ny do Wałbrzycha, skąd w październiku prze-
niesiono go do Kędzierzyna. Gestapo nadal in-
teresowało się jego osobą, dlatego uciekł z ro-
bót, i po różnych perypetiach dołączył do od-
działu partyzanckiego „Malinka” w obozach
Wisły przyjmując konspiracyjne pseudonimy
„Jamnik” i „Janosik”. W lipcu 1944 r. związał
się ze zgrupowaniem „Romanka”, gdzie spotkał

się z bratem Kazimierzem. W kwietniu 1945 r.
wrócił do domu, i niezwłocznie rozwiesił
ogłoszenia o naborze do drużyny harcerskiej.
Służbę w harcerstwie przerwał z powodu za-
trudnienia go w zespole Szkół Technicznych oraz
na skutek podjęcia studiów w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Katowicach. W 1982 r. prze-
szedł na emeryturę. Jest członkiem Kręgu Seniora,
we wrześniu 1989 r. otrzymał odznaczenie Rozetę
z Mieczami do Krzyża Za Zasługi dla ZHP. Zos-
tał tez awansowany do stopnia podharcmistrza.

W 2009 r. podczas obchodów 70-rocznicy
Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki po-
rucznik Antoni Wolny został uhonorowany
medalem „Pro Memoria” przyznawanym za wy-
bitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach
i czynach w walce o niepodległość Polski pod-
czas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

W 2011 r. podczas uroczystości przy For-
cie „Wędrowiec” pan Prezydent Komorowski
odznaczył za wybitne zasługi dla niepodległości
Polski i działalność społeczno-kombatancką
Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Pol-
ski Antoniego Wolnego, Konstantego Giriato-
wicza oraz Stefana Gorczakowskiego.

Źródło: 70 lat harcerskiej służby w Wę-
gierskiej Górce, Komitet Organizacyjny Jubi-
leuszu oraz Komenda Hufca ZHP w Węgierskiej
Górce, Węgierska Górka, 1996

Pożegnanie Antoniego Wolnego

Z działalności Klubu Seniora…
Im bardziej człowiek się starzeje, tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą

jest cennym darem podobnym do stanu łaski.
Te słowa przyświecają członkiniom cisieckiego Koła Seniora. Panie bardzo prężnie działają. 15 stycznia

2015r.wBibliotecewCiścuodbyłosięspotkanie„Nagóralskąnutę”.Celembyłowspólnekolędowanie.Wysłucha-
no przepięknej góralskiej muzyki granej przez pana Piotra Zemana wraz z synem Michałem. Zaś w Tłusty
Czwartek Klub Seniora zaprosił nas na ZAPUSTY czyli zwyczaje ostatkowe. Przybyli goście mieli możli-
wośćnie tylkozapoznania sięzezwyczajamiostatkowych, posłuchaniaopopularnych weselachkarnawałowych,
ale i miłego spędzenia czasu na rozmowach oraz obejrzenia niezwykłej wystawy portretów ślubnych miesz-
kańców Ciśca. W ten OSTATKOWYCZWARTEK honorowymi gośćmi byli: wójt Gminy Węgierska Gór-
ka PiotrTyrlik, proboszcz parafii Cisiec PrałatWładysław Nowobilski, dyr. Ośrodka Promocji GminyAgnieszka
Mocek, z-ca dyr. Danuta Pawlus, przew. Rady Sołeckiej Jan Łajczak, radny Jerzy Czadankiewicz oraz sołtys
Stanisław Motyka. Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę.

BAL GÓRALSKI
2015!

Po raz siedemnasty został zorganizo-
wany BAL GÓRALSKI i jak co roku za-
bawa była do rana. Zaszczycili nas swoją
obecnością Wójt Gminy Węgierska Gór-
ka Piotr Tyrlik, Proboszcz Parafii Żabni-
ca Jacek Jaskiernia oraz Dyrektor Wydziału
Turystyki, Kultury Sportu i Promocji Po-
wiatu Mirosław Dziergas jak również Ire-
neusz Ficoń oraz wiele zacnych osób, któ-
rym bardzo dziękujemy za swoją obecność.
Jak zawsze przygrywały zaproszone kapele
a po raz pierwszy prowadził bardzo umie-
jętnie i z ogromnym poczuciem humoru Ja-
cek Kowalczyk z Mesznej. Nasza zabawa
rozpoczęła się bardzo udanym występem
zespołu nagrodzonym gromkimi brawami,
nie zabrakło również wspólnego kolędo-
wania. A potem to już tylko zabawa, gry
i pyszne góralskie jadło. Goście wy-
chodząc nad ranem dziękowali za udaną
zabawę, a ja myślę że to właśnie dzięki nim
ten nasz Bal Góralski jest niepowtarzalny
i to ja wszystkim bardzo dziękuję za
przybycie. Do zobaczenia za Rok.

Kierownik Zespołu
Grażyna Feil
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Spotkania
Świąteczne
z Seniorami

Czas kolędowania rozpoczęty w kościele
katolickim przeniósł się do naszych domów, na
nasze ulice i zamieszkał w naszych sercach. Na
corocznych spotkaniach świątecznych nasi se-
niorzy mają okazję do wspólnego śpiewania ko-
lęd oraz wspominania dawniejszych świąt i cza-
sów. Dzięki staraniom ludzi dobrej woli w ciepłej
rodzinnej atmosferze zasłużeni mieszkańcy naszej
gminny mają okazje co roku wymienić się
wrażeniami i porozmawiać ze sobą przy filiżan-
ce dobrej kawy. Spektakle przygotowane przez
dzieci i młodzież specjalnie na tą okazję są wy-
razem szacunku i troski o starsze pokolenie.

28.01.2015r. w Ośrodku Promocji Gminy w Węgierskiej Górce odbyło
się coroczne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Hodow-
ców Owiec, Kóz i Producentów Zdrowej Żywności.

Przedstawione zostały sprawozdanie merytoryczne i finansowe Sto-

warzyszenia za 2014 r., które zostały zatwierdzone przez Zarząd oraz
przegłosowane przez członków Stowarzyszenia. W dalszej części spotka-
nia zabrali głos zaproszeni goście Wójt Gminy Pan Piotr Tyrlik, Józef Mi-
chałek ze Stowarzyszenia Gazdowie z Istebnej oraz Pani Agnieszka Mo-
cek Dyrektor OPG. Podziękowali członkom Stowarzyszenia za ich
społeczną i rolniczą działalność, za zaangażowanie oraz wkład ich pracy
dla dobra naszej małej ojczyzny jaką jest gmina.

Spotkanie miało na celu nie tylko wymianę doświadczeń między rol-
nikami z różnych gmin powiatu żywieckiego, też i cel szkoleniowy. Po dys-
kusji i wolnych wnioskach odbyło się szkolenie dla rolników na temat: „Wy-
mogi weterynaryjne przy produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwie-
rzęcego w ramach MLO. Żywienie owiec w okresie laktacji”. Szkolenie prze-
prowadził Pan Marcin Jakubowski specjalista produkcji zwierzęcej z Od-
działu ODR w Bielsku-Białej.

Pani Foik Ewa Prezes Stowarzyszenie i jednocześnie pracownik Po-
wiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żywcu przedstawiła temat:
Wspólna polityka rolna po 2014-2020.Propozycje działań PROW 2014-2020.
Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych.

„W Krainie Lodu”
– Integracyjny
Bal Kostiumowy
7 lutego na Hali Widowiskowo-Sporto-
wej odbył się Integracyjny Bal Kostiu-
mowy.

Dwa mroźne skrzaty zabrały dzieci na wy-
cieczkę do Krainy Lodu. To była niezapom-
niana przygoda! Najmłodsi bawili się, tańczyli
a uśmiechy nie schodziły im z twarzy. Dzieci
mogły spróbować pysznej pizzy oraz znako-
mitego tortu. Mamy nadzieję, że jeszcze długo
będą wspominać ten dzień!

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia
Hodowców Owiec, Kóz i Producentów Zdrowej Żywności
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Zespół Regionalny „Mały Haśnik”
na Beskidzkim Karnawale

W dniu 31 stycznia br. w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu odbyła
się impreza pn. „Beskidzki Karnawał” – zorganizowana przez Wydział Tu-
rystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żyw-
cu. Podczas imprezy swój dorobek artystyczny zaprezentowały gminy po-
wiatu żywieckiego. Tradycyjne powinszowania grup kolędniczych, występy
orkiestr, grup śpiewaczych, kapel i zespołów stworzyły niepowtarzalną at-
mosferę godną finału tej niezwykle cennej ze względu na ocalenie od za-
pomnienia naszej bożonarodzeniowej, beskidzkiej tradycji imprezy. Wśród
wykonawców mogliśmy podziwiać m.in.: Regionalny Zespół „Mały Haś-
nik” z Żabnicy.

Ferie, ferie... i po feriach! Zima w tym roku
zapewniła dzieciom wspaniałe warunki do
spędzania czasu na świeżym powietrzu. Aby

dodatkowo uatrakcyjnić najmłodszym ten
czas, Ośrodek Promocji Gminy Węgierska
Górka zorganizował ciekawą ofertę warsztatów.

W pierwszym tygodniu ferii dla najmłod-
szych przygotowano spotkania łączące ele-
menty zajęć plastycznych, językowych i spor-
towych, które zapewniły dzieciom znakomitą
zabawę. Drugi tydzień ferii upłynął pod hasłem
“Dzieciaki na tropie” – zajęcia prowadziły Har-
cerki z Hufca ZHP w Węgierskiej Górce. Do-
datkowo przez cały okres ferii dzieci mogły
brać udział w popołudniowych zajęciach pla-
stycznych.

Świat
w drzeworytach
Jana Wałacha

W piątek 6 lutego 2015r. w Ośrodku Promo-
cji Gminy Węgierska Górka odbył się wernisaż wy-
stawy “Świat w drzeworytach Jana Wałacha”.
Artysta w drzeworytach utrwalił typy góralskie, ar-
chitekturę, drobne scenki z życia beskidzkiej wsi
oraz liczne tematy sakralne. Wernisaż uświetnił
wspaniały koncert kapeli WAŁASI oraz wykład Mi-
chała Kawuloka. Wystawę można było zwiedzać
do końca lutego. Serdecznie zachęcamy do od-
wiedzenia Galerii Jana Wałacha w Istebnej na An-
dziołówce 293, prowadzonej przez córkę artysty –
Barbarę Wałach.

„Dzieciaki na tropie” – ferie
w gminie Węgierska Górka
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Koncert Ostatkowy – wieczór z Artystami Piwnicy Pod Baranami
Każdy koncert w wykonaniu artystów ka-
baretu Piwnica Pod Baranami jest wiel-
kim wydarzeniem artystycznym. I tak też
było w Węgierskiej Górce: niepowta-
rzalna atmosfera, surrealistyczny hu-
mor, liryka, wspaniałe pieśni kompozy-
torów „piwnicznych”. Na Koncert Ostat-
kowy zaprosiliśmy Państwa w niedzielę
15 lutego.

W wieczorze udział wzięli: Beata
Czernecka, Piotr „KUBA” Kubowicz,
Marek Michalak – gościnnie, Michał
Półtorak – skrzypce, Paweł Pierzchała –
fortepian.

Pragniemy podziękować w imieniu naszym,
a w szczególności naszego synka, Krystianka or-
ganizatorom VI Koncertu Charytatywnego, a w
szczególności Dyrektor OPG Węgierska Górka
– Agnieszce Mocek, Wójtowi Gminy Węgiers-

ka Górka – Piotrowi Tyrlik oraz zespołom, któ-
re uświetniły koncert swoimi występami. Bardzo
dziękujemy darczyńcom i wspaniałym wolon-
tariuszom oraz osobom, które wzięły udział w tym
niesamowitym wydarzeniu. Poprzez licytacje,

zbiórki do puszek, a przede wszystkim dzięki hoj-
ności zgromadzonych uczestników koncertu
udało się zgromadzić 5864,00 zł, które zostaną
przeznaczone na rehabilitacje i leczenie Krys-
tianka.

Oto lista osób i firm, które wspomogły naszą
akcję charytatywną:

Zespół PIERSI, Zespół ENEJ, Zespół BAJM,
Justyna Steczkowska, Góralskie SPA Czech
&Czech Węgierska Górka, TŻM Kowalstwo-
Ślusarstwo Żywiec, Kuźnia Rondo Milówka, JL
Kuźnia na Bagnach Tomasz Bydliński, „FUR-
TEX” Łukasz Kosiec, Cukiernia „ALICJA”
Żywiec, ORIFLAME Żywiec, „FIZJO PLUS”
Węgierska Górka, „ANDUR” Żywiec, Radny
Węgierska Górka Jan Jurasz., Magdalena Worek,
Szkoła Specjalna w Żywcu, Koniakowskie Ser-
wetki, Cleo Soutache, Radio Eska, Żywiec Info,
Kompania Zbójnicka, Sabina Klekociuk-Dzie-
dzic, Agnieszka Tyrlik, Agnieszka Rumel, Iwo-
na Lejawa, Sandra Podgórzec, Barbara Kind, Ka-
mil Sarapata, Żaneta Sobańska, Marzanna Ju-
szyńska, Mirosław Bujok, Aleksandra Sarapata,
Katarzyna Krawiec i dzieci z Przedszkola nr 6 w
Żywcu, rodzina Cygoń, rodzina Krawiec, Mag-
dalena Klimek Renata Jambor, Danuta Tracz, Jo-
anna Mazelon, Sabina Goc, Edyta Mróz, Kata-
rzyna Ranosz, Katarzyna Walczak, Gabriela
Kolonko, Katarzyna Śleziak, Marcela Chmura
oraz wszystkim tym, którzy z poświęceniem i na
wiele sposobów przyczynili się do zorganizo-
wania koncertu.

„SERCE AFRYKI” –
Spotkanie z Panem
Zbigniewem Jurą

W piątkowe popołudnie 27 lutego w Ośrod-
ku Promocji Gminy Węgierska Górka odbyło się
Spotkanie pt. "SERCE AFRYKI" z Panem Zbig-
niewem Jurą. Podczas spotkania zostały zapre-
zentowane slajdy z Tanzanii z Misji Katolickiej:
Budowy Sanktuarium Matki Bożej Różańco-
wej. Prezentacji towarzyszyła bardzo ciekawa pre-
lekcja.

Żywcem na pomoc – Koncert
Charytatywny dla Krystianka
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Gminna Biblioteka Publiczna w Węgier-
skiej Górce jest takim miejscem, gdzie można
przyjść i wypożyczyć interesującą książkę dla sie-
bie. Książek jest wiele z różnych dziedzin wie-
dzy i z pewnością każdy znajdzie coś odpo-
wiedniego dla siebie. Jedno z głównych zadań na-
szej biblioteki to obsługa czytelników. Przejawiała
się ona przede wszystkim przez wypożyczanie
książek, udostępnianie materiałów bibliotecznych
na miejscu w Czytelni czy wypożyczaniu czaso-
pism.

Tak też Gminną Bibliotekę Publiczną w
Węgierskiej Górce w 2014 roku odwiedziły
1267 osoby, które wypożyczyły na zewnątrz 25
161 woluminów. Największą popularnością cie-
szyły się zbiory Wypożyczalni dla dorosłych, a

następnie księgozbiór Oddziału dla dzieci i
młodzieży. Łącznie czytelnicy wypożyczyli z li-
teratury pięknej 18 430 tomów. Mniejsze zain-
teresowanie wykazali względem literatury fa-
chowej, bo wypożyczono na zewnątrz 2930 po-
zycji popularno-naukowych. Prócz udostępnień
precyzyjnych biblioteka oferowała czytelnikom
szeroki wybór czasopism nieoprawnych, które
były wypożyczane na zewnątrz 1919 razy. Ze
zbiorów Czytelni skorzystało łącznie 420 osób,
którym udzielono 430informacji najczęściej rze-
czowych i bibliograficznych. Biblioteka udzie-
lała drogą mailową, ustną, telefoniczną 773
razy różnego rodzaju informacji na temat kon-
kretnych pozycji książkowych, materiałów i
zbiorów poza książkowych, regionalnych i in-

nych. Utrzymuje się zainteresowanie zasobami
Internetu. Odnotowano w 2014 roku 850 osób ko-
rzystających bezpłatnie z Internetu. Najwięcej
użytkowników rekrutowało się spośród dzieci i
młodzieży. Najczęściej korzystano z poczty
elektronicznej, edytorów tekstu, poszukiwania
pracy czy rozrywki, zdecydowana mniejszość w
celach edukacyjnych.

Nasz księgozbiór powiększył się o 584 po-
zycje książkowe. Ze środków samorządowych za-
kupiono 310 książek, a z dotacji MKiDN 180 po-
zycji. Od czytelników i sympatyków naszej Bib-
lioteki w ramach darów otrzymaliśmy 94 książki.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Cieszymy się, że w dobie komputerów, tab-
letów i nowych technologii są wśród nas miłoś-
nicy książek. Warto przy tej okazji zwrócić uwa-
gę na coraz bogatszą i interesującą ofertę GBP w
Węgierskiej Górce. Mamy naprawdę dobrze za-
opatrzoną Bibliotekę, nowości ukazują się w niej
na bieżąco o czym zapewniają nas odwiedzający.
Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do
odwiedzenia naszej Biblioteki, bo tam książki cze-
kają na półce i tęsknią za czytelnikami.

Biblioteka w liczbach
Czytanie dla jednych to podstawowa umiejętność niezbędna do funkcjonowania we
współczesnym świecie, dla innych przyjemność i sposób na długie jesienno-zimowe wie-
czory. Jeszcze dla innych coś bez czego nie wyobrażają sobie życia. Właśnie dzięki umie-
jętności czytania otwiera się przed nimi świat wiedzy, emocji i wyobraźni.

Zima tego roku dostarczyła nam wiele radości
– była śnieżna i słoneczna. Wolne chwile można
było spędzać jak kto lubi. Dla domatorów pozostał

ciepły kąt, dla aktywniejszych – przygoda z zi-
mowymi sportami, a popołudniami spacer do
Świetlicy i Biblioteki. Tam czekały przeróżne za-

jęcia. Graliśmy, tańczyliśmy, poznawaliśmy
różne techniki plastyczne.

Trafił się okres karnawału, dlatego stroiliśmy
się w zabawne kapelusze. Tuż przed tłustym
czwartkiem nie można było zapomnieć o na-
prawdę przepysznych faworkach. W inne po-
południa oglądaliśmy ciekawe bajki i filmy,
leżąc wygodnie i zajadając słodycze. Ostatnia so-
bota ferii pokryła się ze Świętem Walentego. Z tej
okazji dzieci wykonały, prosto z serca, piękne wa-
lentynki z bibuły, dedykowane dla ukochanych.
Zaprosiliśmy także przedszkolaki, aby obejrzały
wystawę fotografii portretów ślubnych –
małżeństw zawieranych często w czasie karna-
wału. Żeby nie odbiegać od tematu wraz z Panią
Przedszkolanką przedstawiłyśmy inscenizację
związaną z pracą fotografa – była to scenka “Jak
żyrafa przyszła do fotografa”, na podstawie
wiersza L.J Kerna.

W przerwach były “tańce – przebierańce”. To
już wszystkie wydarzenia jakie miały miejsce w
Świetlicy i Bibliotece w Ciścu. Pora wracać do
codzienności, chociaż te ferie mogłyby trwać
troszkę dłużej.

Ferie, ferie i po feriach
To idealny czas na aktywny wypoczynek – jak go spędzimy, zależy w główniej mierze
od nas samych.

Śniegowe bałwanki...
czyli wizyta Przedszkolaków
w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Węgierskiej Górce już od wielu lat
regularnie współpracuje z Przedszkolem. Jedno ze spotkań z grupą przed-
szkolną poświęcone było zimie oraz sportom zimowym, które bardzo lu-
bią dzieci. Przedszkolaki wysłuchały opowiadania Anny Onichimowskiej
o zimie oraz śpiewały piosenki o zimowej tematyce. Następnie własno-
ręcznie wykonały śniegowe bałwanki, które można było obejrzeć w bib-
liotece w Węgierskiej Górce.
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Jak co roku w filii biblioteki w Żabnicy zor-
ganizowane zostały ferie dla dzieci. W tym roku
po raz pierwszy w nowym budynku biblioteki z

przestronną świetlicą i zapleczem sanitarnym. Te-
goroczne ferie przebiegały pod hasłem “Karna-
wałowe szaleństwa”. Dzieci przygotowywały

się na bal, wykonując na zajęciach plastycznych
maski, kapelusze,opaski, czapki i okulary, same
też wykonały dekoracje i przystroiły nimi świet-
licę. Bal wypadł wspaniale, dzieci bawiły się przy
muzyce, były też gry, zabawy i konkursy a na ko-
niec słodki poczęstunek. Na pewno ten bal na
długo pozostanie w ich pamięci. Podczas ferii nie
zabrakło też zajęć literackich, jak na bibliotekę
przystało, po których dzieci tworzyły piękne pra-
ce plastyczne, były też zabawy ruchowe i gry plan-
szowe, dzieci korzystały z dostępnego w biblio-
tece internetu oraz czasopism w czytelni. W tłusty
czwartek natomiast poznały proces pieczenia
ciasteczek karnawałowych: własnoręcznie wałko-
wały ciasto i wykrawały foremkami a po upie-
czeniu przekładały słodkim nadzieniem. Naj-
większą frajdą był jednak proces końcowy czy-
li degustacja ciastek, o czym świadczyły uś-
miechnięte buzie dzieci. Tak atrakcyjne dwa ty-
godnie ferii na pewno na długo pozostaną w pa-
mięci ich uczestników. To tyle w małym skrócie
o feriach, świetlica w Żabnicy zaprasza zainte-
resowanych na zajęcia fitness, które odbywają się
we wtorki i piątki – grupa młodsza, fitness senior
w środy, szczegóły na plakatach w bibliotece.

mgr Joanna Kanik

Hasło to, wielokrotnie powtarzane stało się
mottem przewodnim działalności Biblioteki i
Świetlicy w Cięcinie. Nuda nigdy nie dotknie
mających pasję, pomysł na wypełnienie wolne-
go od nauki i pracy czasu. Nuda nie grozi tym, któ-
rzy pragną się rozwijać, chcą się uczyć nowych
rzeczy.

Za nami już pierwsze miesiące nowego 2015
roku. Świetlica w Cięcinie rozpoczęła ten rok
warsztatami plastycznymi „Zimowe krajob-
razy” adresowanymi do wszystkich dzieci, któ-
re lubią malować farbami, wyklejać bibułą i mają
pomysły na własne zimowe krajobrazy. W stycz-
niu ogłoszeni zostali również zwycięzcy konkursu
plastycznego pt. „Najpiękniejsza kartka
świąteczna”. I Miejsce zajęły: Karolina Biegun
i Daria Juraszek; II Miejsce: Zofia Sobel; III
Miejsce: Paulina Madejczyk.

W działalności świetlicy Cięcinie ważnym
wydarzeniem była organizacja „Biblioferii 2015”.
Wiele ciekawych, twórczych i pełnych dobrej za-

bawy chwil wydarzyło się w ciągu tych dwóch ty-
godni. Każdy dzień ferii przeznaczony był na inny
rodzaj zabawy. I tak wtorek był dniem plastycz-
nym, środa – kulinarnym, czwartek to był dzień
zabaw i gier ruchowych, następnie sobota była
przeznaczona na naukę tańca zumby. Poza tym w
ferie ogłoszony był „Dzień Zwierząt”, kiedy to
dzieci przyprowadziły do świetlicy swoich pupili
czyli psy, koty, chomiki, króliki, świnki morskie.
Był również „Dzień Zabawek”, w czasie które-
go uczestnicy przynieśli swoje ulubione zabaw-
ki, a następnie malowali ich portrety.

W miesiącu marcu odbyły się warsztaty
„Decoupagu” zorganizowane z myślą o gim-
nazjalistach z Cięciny. Organizacja ich możliwa
była dzięki uprzejmości firmy Żywiec Zdrój, któ-
ra zasponsorowała wszystkie materiały potrzeb-
ne do tych zajęć.

Również przed świętami w prowadzenie za-
jęć dla dzieci włączyło się Koło Gospodyń Wiej-
skich z Cięciny z panią Bożenką Biegun na cze-
le. Prowadziły one zajęcia pt. „Kolorowe Pi-
sanki”.

Karnawałowe szaleństwa

Z nami nuda się nie uda!
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Z nowym rokiem szkolnym 2014/15 została
podjęta decyzja, że w Publicznym Przedszkolu w
Węgierskiej Górce głównym kierunkiem pracy
przedszkola będzie: regionalizm. Tak więc we
wszystkich grupach wiekowych promujemy wartości
naszej „Małej Ojczyzny”. Zapoznajemy najmłod-
szych jej mieszkańców z tradycjami, obrzędami i
zwyczajami charakterystycznymi dla Górali Żywiec-
kich. Węgierska Górka to piękna i malowniczo
położona miejscowość w Beskidach, jest świetną
bazą wypadową na różne szlaki górskie i rowero-
we, dlatego też zachęcamy dzieci do podjęcia ak-

tywności turystycznej. Wcelu „zaszczepienia” w nich
zamiłowania do gór wykorzystaliśmy różnorodne
materiały w postaci, map, folderów, widokówek ,
książeczek GOT PTTK, dzienniku kolekcjonera
,własnego zbioru znaczków turystycznych oraz
zakładek „Znaczka Turystycznego”. Dzięki na-
wiązanej współpracy ze Znaczkiem Turystycznym
rozbudzanie wśród przedszkolaków zamiłowania do
gór oraz zachęcanie do rozwijania nowej pasji w
postaci kolekcjonowania znaczków turystycznych
stało się dużo łatwiejsze i ciekawsze. Dzieci bardzo
cieszyły się z otrzymanych zakładek, map, drew-

nianych znaczków oraz wyjątkowych ciasteczek
„Znaczka Turystycznego”. Z zaciekawieniem
oglądały różne znaczki turystyczne dopytując, któ-
re z nich można zdobyć na pobliskich szlakach gór-
skich. Zainteresowania nie brakowała, dlatego też
pragniemy podziękować całej Ekipie Znaczka Tu-
rystycznego wraz z Panem Zbigniewem Roman-
kiewiczem na czele , którzy propagują ideę Znacz-
ka Turystycznego i podejmują codziennie starania
by ZT powiększał grono przyjaciół. Pragniemy się
podzielić także miłymi słowami , które zostały skie-
rowane do nas przez Ekipę Znaczka Turystyczne-
go i zamieszczone na jego głównej stronie: „ Jest to
dla nas ogromna radość i wyróżnienie, że Znaczek
Turystyczny może być narzędziem propagacji tu-
rystyki regionalnej i nie tylko wśród tak młodych tu-
rystów. Takie wiadomości na długo pozostaną w na-
szej pamięci. Utwierdza nas to w przekonaniu, że
to co robimy warte jest dalszej naszej pracy, że jest
radością dzieci a przez to i naszą. Bardzo dzięku-
jemy dzieciom i ich nauczycielom (…) za zaan-
gażowanie i podzielenie się swoja pasją. Młodym
„kolekcjonerom” gratulujemy dotychczasowej ko-
lekcji ZT, a nauczycielom dziękujemy za wspaniałe
propagowanie wśród swoich wychowanków pięk-
na Ojczyzny poprzez przekazanie idei w tak prak-
tyczny sposób. (…) wyrażamy z całego serca nasze
podziękowania.” Drodzy rodzice, kolekcjonowanie
znaczków jest piękną pasją, pomóżcie Waszym po-
ciechom w ich zdobywaniu. Wspólne wędrowanie
szlakami górskimi niesie ze sobą wiele dobrego: po-
zwala poczuć wartość bycia razem , pogłębia wię-
zi i relacje, wzbogaca o nowe doświadczenia a prze-
de wszystkim pozwala na bezpośrednie obcowanie
z przyrodą. To wszystko razem budzi w dziecku sza-
cunek, a nade wszystko integruje i scala rodzinę.War-
to „zarazić” swoje pociechy kolekcjonowaniem
znaczków. Jak mawia stare przysłowie „ Ruch to
zdrowie”, jednak kto nie spróbuje, ten tego nie za-
zna.

Anna Kucharczyk

Publiczne Przedszkole w Węgierskiej Górce

„Znaczek turystyczny
– integruje, edukuje, wzbogaca”

Publiczne Przedszkole nr 2 w Ciścu

Dzień Babci i Dziadka
W dniu 21 stycznia Przedszkolaki w otoczeniu swoich najbliższych
świętowały Dzień Babci i Dziadka. Najmłodsi zaprezentowali
prześliczne jasełka, a na zakończenie zatańczyły krakowiaka
pełnego dziecięcej pasji.

Publiczne Przedszkole nr 1 w Cięcinie

Jasełka Bożonarodzeniowe
29 stycznia w Oddziale Przedszkolnym w Cięcinie odbyły się Jasełka

Bożonarodzeniowe przygotowane przez przedszkolaków. Dzieci w pięk-
nych strojach i z dużym zaangażowaniem przedstawiły historię narodzin
Dzieciątka Jezus oprawioną kolędami i pastorałkami. Zgodnie z tradycją
byli Trzej Królowie, Maryja, Józef, Pastuszkowie, Dzieci i Aniołki. Pięk-
na scenografia sprawiła, że rodzice, dziadkowie i rodzeństwo z zaintere-
sowaniem słuchali dzieci, które wprowadziły wszystkich w szczególny
świąteczny nastrój. mgr Izabela Pastor
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Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. prof . Jerzego Buzka w Węgierskie j Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce
wobec projektu MEN pod hasłem „Rok Szkoły Zawodowców”

W październiku 2014r. Ministerstwo Edukacji
Narodowej przedstawiło program, którego celem
jest odnowa szkolnictwa ukierunkowanego na
kształcenie w określonych zawodach, by młod-
zież po ukończeniu szkoły technicznej i ZSZ
mogła odnaleźć się na rynku pracy.

Proponowane działania obejmują m.in. takie
obszary jak:

· współpraca z pracodawcami,
· wspieranie i promowanie szkół pro-

wadzących kształcenie zawodowe.

Zgodnie z założeniami tego programu szkoły
zawodowe zostaną doposażone w bazę tech-
niczną i dydaktyczną (od 2015r.), by kształcenie
było bardziej efektywne.

Nasza szkoła, dążąc do poprawy jakości
kształcenia, prowadzi szereg działań, dzięki któ-
rym wzbogaca ofertę edukacyjną i bazę dydak-
tyczną szkoły. Poszukuje środków finansowych
i włącza się w inicjatywy służące rozwojowi pla-

cówki. W ten sposób wychodzi naprzeciw
założeniom programu MEN „Rok Szkoły Za-
wodowców”.

W zeszłym roku szkoła rozpoczęła realizację
projektu „Mój wybór, mój zawód, moja kariera”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX, Działanie 9.2. Liderem Projektu jest
Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Dzięki projektowi odbywają się m.in.:
· zajęcia przygotowujące do egzaminów za-

wodowych,
· kurs tworzenia stron WWW (dla informa-

tyków),
· kurs spawania (dla mechaników),
· staże (dla najlepszych uczniów) – staż, dzię-

ki któremu uczeń poznaje specyfikę pracy za-
wodowej i otrzymuje gratyfikację finansową.

Udział w tym projekcie pozwolił szkole na za-
kup sprzętu komputerowego w kwocie 30 tys.
złotych i stworzenie kolejnej (czwartej) pracow-
ni komputerowej opartej na systemie operacyjnym

Windows 8.1 oraz oprogramowaniu biurowym pa-
kietu Office 2013. Pracownia ta spełnia najnow-
sze standardy sprzętowe i programowe.

Dużą rolę w doposażeniu i rozwoju szkoły od-
grywa obecnie Firma METALPOL. Współpraca
szkoły z zakładem odbywa się na kilku płasz-
czyznach. Ufundował on stypendium dla najlep-
szego absolwenta szkoły (wypłacane jest ono przez
kolejne lata studiów), uczniowie mogą odbywać
w zakładzie praktyki zawodowe, a w tym roku
szkolnym dzięki Firmie utworzono w szkole
pracownię mechaniczną, dokonując zakupu
oprzyrządowania ślusarskiego na kwotę 50 tys.
złotych (pracownia w całości sfinansowana
przez METALPOL).

Te inicjatywy podejmowane przez szkołę sta-
nowią elementy programu strategicznego szkoły,
służącego rozwojowi placówki. Konsekwentnie
dąży się do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej,
by jedyna szkoła średnia z terenu gminy Wę-
gierska Górka służyła środowisku i przyciągała
młodzież z okolicznych miejscowości.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie rea-
lizowany jest Program Funduszu Oświatowego
„Moje miasto bez elektrośmieci”. W ramach tej
ogólnopolskiej akcji w klasie III przeprowadzo-
no zajęcia edukacyjne – „Każdy uczeń wie, co zro-
bić z ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elek-
troniczny)”. Uczniowie z pomocą EkoDrużyny do-
wiedzieli się, czym są elektrośmieci i jak należy
z nimi postępować, żeby zadbać o środowisko. W
Polsce od 2005 roku obowiązuje Ustawa o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Nakłada ona obowiązek oszczędzania surowców
i energii oraz każe odzyskiwać z ZSEE wszyst-
ko to, co może być ponownie użyte. Mając na celu
wspólną troskę o czystość środowiska w dniach
26-27 stycznia 2015 roku w Szkole Podstawowej
nr 2 w Cięcinie, odbyła się zbiórka ZSEE.
Uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy zebrali
860 kg elektrośmieci, które dwa dni później zos-
tały odebrane przez firmę „ARGO-FILM”– Ope-
ratora ElektroEko zajmującego się recyklingiem.
Za zgromadzony sprzęt w ramach Funduszu Oś-
wiatowego szkoła otrzymała kupony, które w prze-
liczeniu na punkty można wymienić na pomoce
szkolne. Im więcej punktów zgromadzi szkoła w
trakcie roku szkolnego, tym więcej pomocy dy-
daktycznych będzie można uzyskać. Zachęcamy
zatem do zrobienia porządków na strychu i przy-
niesienia elektrośmieci do szkoły w dniu następnej
zbiórki.

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu nr 2 w Cięcinie

Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE
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SZKOŁA PODSTAWOWA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE
im. Obrońców Węgierskie j Górki

Koncert kolęd
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień,

w którym gasną wszelkie spory… Choć dzień ten był niestety już za nami,
jednak ciągle trwał okres Bożego Narodzenia. W domach, w kościołach śpie-
wano pieśni nazywane kolędami (słowo „kolęda” dawniej oznaczało ob-
darowywanie kogoś na Boże Narodzenie lub na Nowy Rok), więc ucznio-
wie naszej szkoły chcieli kogoś obdarować, ale pragnęli również sami być
obdarowani, zatem zaprosili do wspólnego kolędowania seniorów z Wę-
gierskiej Górki.

Pomysł koncertu „kantyczek”, czyli kolęd zapomnianych, rzadko śpie-
wanych i mało znanych zrodził się już we wrześniu. Scenariusz opracowała
pani Małgorzata Sobel, słowa łączące kolędy przygotowała pani Anita Skrzy-
pek, całość uświetniła prezentacja multimedialna.

Uczniowie z chóru szkolnego, który działa w Szkole Podstawowej w
Węgierskiej Górce wystąpili pewnego piątkowego popołudnia ze słowem
i muzyką wraz z seniorami oraz zaproszonymi gośćmi. Uroczystość swoją
obecnością uświetnili przedstawiciele organu prowadzącego – Wójt Gmi-
ny pan Piotr Tyrlik, Zastępca Wójta Gminy pan Marian Kurowski, Prze-
wodniczący Rady Gminy pan Wojciech Sobel, Wiceprzewodniczący Rady
Gminy pan Stanisław Ferster, Radni Gminy Węgierska Górka – pani Anna
Kalinowska, pan Antoni Jarco, Ksiądz Proboszcz Stanisław Bogacz, Kie-

rownik GOPS pani Magdalena Ganczarska oraz Kierownik GZEAS pani
Teresa Haczewska. Wszyscy goście ochoczo włączyli się w kolędowanie,
czym właśnie uczniów obdarowali. Zrobiła się miła, tajemnicza, świątecz-
na atmosfera. Wspomnienia wzięły górę i potoczyła się niejedna łza wzru-
szenia. Wszak Święta Bożego Narodzenia i ten czas po nich następujący,
to takie magiczne chwile…

W piękny zimowy dzień 19.12.2014r. w naszej
szkole odbyły się „Jasełka”, w których wystąpili
uczniowie z kółka teatralnego, kółka tanecznego oraz
ze świetlicy. Program ten był przygotowaniem
społeczności szkolnej do przeżywania nad-
chodzących Świąt Bożego Narodzenia . Scenariusz
„Jasełek” został opracowany przez nauczycielki pa-
nią Barbarę Duc i panią Bożenę Hazuka. Oprawę
choreograficzną opracowała B. Hazuka. W przy-
gotowaniach pomagała pani Ewa Domagała, a
pracy było dużo. Opracowanie poszczególnych scen,
a szczególnie układów tanecznych nie było łatwe.
Uczniowie potrafili sprostać temu zadaniu. Z wiel-
kim zaangażowaniem ćwiczyli i osiągnęli wielki suk-
ces. Pokazali, że mimo wielu obowiązków związa-
nych z nauką, warto pielęgnować tradycję bożona-
rodzeniową. Jasełkom sprzyjała magiczna atmosfera,
którą tworzyły kolędy, pastorałki świąteczne oraz
przepiękna muzyka. Młodzi aktorzy stanęli na wy-
sokości zadania, doskonale wczuwając się w role
aniołów, pasterzy, trzech króli i świętej rodziny.

Gośćmi honorowymi uroczystości byli pan v-
ce wójt Marian Kurowski, sekretarz gminy, a zara-
zem przewodnicząca Rady Rodziców pani Sabina
Tomiczek i v-ce przewodnicząca pani Anna Ma-
zurkiewicz, przewodniczący Rady Gminy pan
Wojciech Sobel, przewodniczący Komisji Oświa-
ty pan Leon Figura i członkowie komisji paniAnna
Kalinowska, pan Jan Jurasz, kierownik GOPS pani
Magdalena Ganczarska i rodzice. Po zakończonym
występie głos zabrała pani dyrektor Irena Lach, któ-

ra wyraziła swoją wdzięczność za wzruszające chwi-
le. Następnie zabrali głos poszczególni goście,
którzy nie szczędzili słów uznania i wspólnie
stwierdzili, że czuli się jak w prawdziwym teatrze,
gratulowali dzieciom wspaniałego występu.

Program artystyczny „Jasełka” zaprezentowa-
liśmy również podczas 23. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Licznie zgromadzeni rodzi-
ce mogli podziwiać swoje pociechy w różnych for-
mach artystycznych. Mali artyści z przejęciem od-
twarzali swoje role, a widownia ze wzruszenia na-
gradzała ich gromkimi brawami. Artyści zagrali w
pełni charytatywnie i stworzyli atmosferę świetnej
zabawy.

W dniu 16.01.2015r . o godz. 16.00 w sali au-
dytoryjnej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka. Na wstępie pani dyrektor przywitała
wszystkich gości ciepłymi słowami i złożyła ser-
deczne życzenia babciom i dziadkom, którzy licz-
nie przybyli ,aby podziwiać występ swoich wnucząt.
Program artystyczny utwierdził przybyłych gości w
tym, że ich wnuczęta nie tylko osiągają wspaniałe
wyniki w nauce, ale również posiadają zdolności ak-
torskie, taneczne oraz muzyczne. Po zakończonym
występie dziadkowie zostali obdarowani upomin-
kami przygotowanymi przez dzieci, oraz zaproszeni
do wspólnego słodkiego poczęstunku. Pani dyrek-
tor nie kryła wzruszenia, widząc tak licznie przy-
byłych miłych gości. Podziękowała również ro-
dzicom za pomoc w przygotowaniu tak udanej uro-
czystości. Międzypokoleniowe spotkanie przy-
niosła wszystkim dużo radości.

Bożena Hazuka
kierownik świetlicy

Ważne wydarzenia z życia Szkoły
Podstawowej w Węgierskiej Górce
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Już po raz dziesiąty, można nawet pokusić
się o wyrażenie jubileuszowy, nauczyciele
wychowania fizycznego zorganizowali „ Mist-
rzostwa Szkoły w Narciarstwie Zjazdowym”.
W tym roku zawody odbyły się 30 stycznia na
stoku narciarskim „Za Groniem” w Ciścu,
przy bardzo sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych i jak co roku wspaniałej atmosferze.
Rywalizację w mistrzostwach podjęło 37
uczniów naszej szkoły w dwóch kategoriach
wiekowych.

Po przybyciu na miejsce i przygotowaniu się
do zawodów, każde dziecko otrzymało karnet i ru-
szyło na stok pod baczną opieką nauczycieli. Po
około godzinnej jeździe rozpoczęto rywalizacje
w Mistrzostwach na bardzo dobrze przygotowa-
nym slalomie. Zawody profesjonalnie obsługiwała
ASR Słowik-Ski. Każdy uczestnik zawodów po
zakończeniu rywalizacji mógł napić się gorącej
herbaty oraz posilić się pyszną kiełbasą z ognis-
ka ufundowaną i przygotowaną przez Radę Ro-
dziców naszej szkoły. Po posiłku dzieci ponow-

nie udały się na stok by korzystać ze wspaniałych
warunków do jazdy.

Po przybyciu na miejsce Pani dyrektor Ireny
Lach wraz z przewodniczącą Rady Rodziców Sa-
biną Tomiczek zostały odczytane wyniki. Naj-
lepszym zostały wręczone puchary oraz dyplomy,
pozostali otrzymali pamiątkowe medale oraz
drobne nagrody rzeczowe.

Wimieniu całej Społeczności Szkolnej serdecznie
dziękujemy Radzie Rodziców,Agencji sportowo Rek-
reacyjnej Słowik-Ski oraz zakładowi fotograficzne-
mu Moje Foto– Leszek Olejnik, za okazaną pomoc
w przeprowadzeniu X Mistrzostw Szkoły w nar-
ciarstwie zjazdowym.

Łukasz Maślanka

X Mistrzostwa Szkoły

Ferie w Zakopanym
W drugim tygodniu ferii uczniowie Szkoły Podstawowej im. Obrońców

Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce mieli okazje wyjazdu do Zakopane-
go. 39 dzieci i 13 rodziców w tłusty czwartek w godzinach rannych wyruszyło
na wycieczkę. Po przyjeździe wjechaliśmy kolejką krzesełkową na Buforowy
Wierch podziwiając roztaczające się widoki na panoramę Tatr od Hawrania po
Osobistą, by następnie „wierchem” pomaszerować na Gubałówkę. Pogoda nam
dopisała świeciło słońce a śnieg skrzypiał pod nogami. Po zjeździe z Gubałówki
udaliśmy się na Krupówki – reprezentacyjną ulicę w samym centrum miasta
i oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty w MC Donaldzie. Humory wszyst-
kim dopisywały.By tradycji stała się zadość organizatorzy zadbali również o
to by każdy uczestnik w tłusty czwartek mógł skonsumować świeżutkie pączki
z konfitura różaną. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek
nie zje ani jednego pączka, to dalszej części roku nie będzie mu się wiodło. Z
uśmiechem na ustach, zadowoleni wszyscy wrócili do Węgierskiej Górki.

Organizator SKKT mgr Bożena Majdak
Podziękowania opiekunom wycieczki: Pani Urszuli Kusa i Panu Marcinowi Wolnemu, że w swo-
im wolnym czasie poświecili swój wolny czas, by umilić ferie dzieciom.

Sukcesy najmłodszych uczniów
ze Szkoły Podstawowej
w Węgierskiej Górce

Niezwykle radosny był dla nas finał przedświątecznych konkursów or-
ganizowanych przez Wydział Kultury Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz
Muzeum Miejskie w Żywcu w ramach cyklu imprez pod hasłem „Boże Na-
rodzenie w Beskidach”. Mottem tegorocznego konkursu literackiego o tematyce
bożonarodzeniowej, adresowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu żywieckiego, był fragment wier-
sza ks. Jana Twardowskiego „Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia”.
Celem konkursu było zainspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości lite-
rackiej, podzielenie się osobistymi przemyśleniami i nadziejami związany-
mi ze Świętami Bożego Narodzenia oraz zastanowienie się, czy i na ile na-
rodzenie Bożego Dzieciątka może zmienić nasze otoczenie, naszą rodzinę i
nas samych. Na konkurs wpłynęło 155 prac napisanych prozą, gwarą i wier-
szem. Wśród nagrodzonych znalazły się prace najmłodszych naszych
uczniów . W kategorii szkoły podstawowe kl. I-III nagrodę otrzymała Ane-
ta Hyla kl. IIIa, Anna Pawlus kl. IIIb, Barbara Krzus kl. IIIb oraz Franciszek
Smolicki kl. IIIa.

Kolejnym konkursem, w którym docenione zostały uczennice z młodszych
klas był konkurs plastyczny . Celem konkursu było rozwijanie i poszerzanie
wśród dzieci i młodzieży zainteresowań plastycznych oraz zachowanie tradycji
bożonarodzeniowych. W kategorii szkoły podstawowe kl. I-III zwyciężyła Wik-
toria Tirak kl. IIb, a drugie miejsce zajęła Marysia Talik kl. IIa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
B. Duc
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Na zajęciach plastycznych w celu rozwijania
zainteresowań stosowane są takie działania aby
dały wychowankom radość tworzenia, odkry-
wania, poznawania, działania. Udział w konkur-
sach daje uczniom możliwość sprawdzenia swo-
ich umiejętności a także jest doskonałym bodź-
cem , który uczy ich rywalizacji. Taką możliwo-
ść miały uczennice naszej szkoły – Zuzanna Ku-
biesa i Julia Bogdał, które pokonując rywali za-
jęły I i II miejsce w I Międzynarodowym Fes-
tiwalu Twórczości „KALEJDOSKOP TA-
LENTÓW. JESIEŃ 2014” w kategorii malar-
stwo – 12-13 lat.

Dziewczyny wcześniej przygotowały prace
plastyczne, które prezentowane były na wystawie,
a w trakcie trwania Festiwalu musiały wykazać
się inwencją twórcza i namalować studium natury
na formacie A-2 w czasie 3 godzin. Spisały się na
szóstkę i zostały laureatkami. Miały także możli-
wość nawiązania kontaktów z młodzieżą nie
tylko z Polski, ale także Ukrainy i Rosji.

W Powiatowym konkursie plastycznym
pt. „Boże Narodzenie w Beskidach” zorgani-

zowanym w grudniu 2014 r. w Miejskim Cen-
trum Kultury w Żywcu nasi uczniowie odnie-
śli kolejny sukces. Na158 uczestników z tere-

nu całego powiatu żywieckiego zajęli czołowe
miejsca . W kategorii kl. IV-VI laureatami
zostały uczennice klasy VI: Julia Bogdał – I
miejsce, Zuzanna Kubiesa – I miejsce, Kinga
Wolny – II miejsce, Pola Kubiesa – II miejs-
ce z klasy IV.

Sukces uczniów

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

NOWY ROK, NOWE WYZWANIA…

Rok 2015 przywitaliśmy z wielką radością, jednak zaraz po przerwie
świątecznej, wypoczęci i z wielką werwą wróciliśmy do swoich obowiązków.
Pracy było co nie miara w związku ze zbliżającym się końcem pierwsze-
go semestru. Jednak, jak wiadomo, szkoła to nie tylko nauka i stopnie! W
szkole w Żabnicy dzieje się wiele ciekawych rzeczy, którymi bardzo chęt-
nie dzielimy się na łamach kolejnego wydania naszej lokalnej gazety.

W ciągu całego roku szkolnego nasi uczniowie biorą udział w wielu kon-
kursach przedmiotowych zarówno wewnątrz jak i zewnątrzszkolnych i świet-
nie sobie w nich radzą sądząc po lokatach, jakie w nich zajmują. Na bieżąco
śledzimy poczynania uczniów Szkoły Podstawowej w Żabnicy w różno-
rodnych konkursach a oto niektóre z nich.

KONKURS PIĘKNEGO PISANIA

W tegorocznej edycji konkursu pięknego pisania udział wzięło 32 uczniów.
Zostali oni wybrani przez wychowawców poszczególnych klas 1 -3.

Zadanie konkursowe dla uczniów klas 2 -3 polegało na przepisaniu frag-
mentu wiersza Juliana Tuwima. Pierwszoklasiści mieli nieco inne zadanie
niż ich starsi koledzy. Przepisywali oni krótkie zdania, gdyż musiały być
one dostosowane do poznanego przez pierwszaków zakresu liter. Dzieci mu-
siały się wykazać nie tylko umiejętnością pięknego pisania, ale także pra-
widłowo rozmieścić tekst na stronie. Oceniane była również poprawność
łączenia liter.

Zgodnie z werdyktem jury, w skład którego wchodziły: mgr Sabina Gaw-
lińska i mgr Maria Figura tytuł MISTRZA PIĘKNEGO PISANIA otrzymali:
Filip Gołek kl.3, Wojciech Kupczak kl.1a, Gabriela Pater kl.3, Kacper Paw-
lus kl.2b, Ewelina Wojtyła kl.2a, Tomasz Żyrek kl.1b.GRATULUJEMY!!!

KONKURSY RELIGIJNE

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w czterech konkursach religijnych:

Konkurs Wiedzy Biblijnej, którego tematem w tym roku była Ewan-
gelia wg. Świętego Marka. W konkursie tym udział wzięły: Karolina Cho-
waniec (VI), Aneta Sołtysek (VI), Marysia Gołek (VI), Ania Kupczak (VI),
Kinga Hareża (Vb), Ola Gluza (Vb) oraz Agnieszka Pękala (VI). Z tej gru-
py do II etapu– rejonowego, który odbył się jak co roku w Żywcu Zabłociu
– dostały się trzy osoby z największą ilością punktów; a były to: Mary-
sia Gołek, Karolina Chowaniec i Aneta Sołtysek. Niestety zabrakło kil-
ku punktów, aby wejść do finału. Jednak zarówno dziewczyny jak i wszys-
cy inni uczestnicy konkursów biblijnych są wygrani, ponieważ sięgając
po Pismo Święte i czytając je lepiej poznają naukę naszego Pana – Jezusa
Chrystusa, za co z całego serca bardzo im dziękujemy.

XVIII Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Biblijny Jonasz,
który przeznaczony jest dla uczniów klas III-IV oraz V-VI. W tym kon-
kursie z kolei tematem były dzieje Mojżesza, a udział w nim wzięli: Dag-
mara Chowaniec (IVa), Oliwia Bednarz (IVa), Oliwia Żyrek (IVa), Oty-
lia Kreczkowska (IVa), Hubert Jędrzejek (IVa), Mateusz Pochopień (IVa),
Julia Kupczak (IVb), Julia Marszałek (IVb), Anna Stasica (Va) oraz Ka-
rol Wolny (Va). Do drugiego etapu (rejonowego ) zakwalifikowali się
uczniowie, którzy uzyskali minimum 15 punktów i byli to: Hubert Jędrzejek,
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Otylia Kreczkowska, Oliwia Bednarz, Oliwia Żyrek oraz Dagmara Cho-
waniec. Etap rejonowy jak co roku odbył się w Cięcinie w Publicznym
Gimnazjum im. Księdza Profesora Józefa Tischnera. Do finału, który od-
będzie się 13.04.2015r. w Bielsku – Białej, dostał się Hubert Jędrzejek z
kl. IVa. Wszystkim uczestnikom również z serca dziękujemy za udział ,
zaangażowanie i chęć poznawania dziejów Mojżesza: a Hubertowi bar-
dzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia oraz światła Ducha
Świętego w finale.

Konkurs Kolęd i Pastorałek – to trzeci konkurs pozaszkolny tym ra-
zem organizowany przez GOK w Węgierskiej Górce. Konkurs odbył się
16.01.2015r. w dwóch kategoriach : soliści oraz zespoły. Uczestnicy mie-
li za zadanie przygotować kolędę i pastorałkę z akompaniamentem. Z na-
szej szkoły pojechała liczna i mocna czternastoosobowa grupa, która śpie-
wając „ Jezusa narodzonego” i „ Gore gwiazda” wyśpiewała sobie II miejs-
ce. Uczniowie nie tylko pięknie zaśpiewali, ale rozpoczęli i zakończyli
występ kolędowaniem i życzeniami. Dla uczestników oczywiście serdeczne
podziękowania i gratulacje!

Konkurs szopek bożonarodzeniowych to ostatni konkurs religijny
przeprowadzony w naszej szkole w I semestrze. Uczniowie klas III– VI
mieli samodzielnie wykonać szopki w formie rysunku lub makiety. Oce-
niana była estetyka wykonania, dobór i wykorzystanie materiałów,
wkład pracy oraz ogólne wrażenie artystyczne. Spośród prac– makiet przy-
znano:

I miejsce : Dagmarze Chowaniec z kl. IVa, II miejsce: Dominikowi
Gruszce z kl. IVa,

III miejsce : Mateuszowi Pochopień z kl.IVa, wyróżnienie : Oliwia
Wojtyła z kl. III

Ponadto za prace plastyczne przyznano dwa pierwsze miejsca dla : Mi-
chała Motyki z kl. III oraz Mai Goliszewskiej i Szymona Golca również z
kl. III.

Uczestnikom oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy,
a pozostałych zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłym roku.

POWIATOWY KONKURS LITERACKI „BOŻE NARODZENIE PO BESKIDZKU”

Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w konkursie literackim,
w którym nagrody zdobyli Hubert Jędrzejek z kl. IVa oraz Ewelina Woj-
tyła z kl. IIa. Zwycięzcom gratulujemy wspaniałych osiągnięć i życzymy
dalszych sukcesów.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Kolejnym konkursem, w którym Szkoła Podstawowa w Żabnicy była
godnie reprezentowana jest Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka
Polskiego. Nasza Uczennica Maria Gołek z kl. VI wygrała etap szkolny i
wzięła udział w etapie rejonowym. Gratulujemy!

Wiele konkursów jest w trakcie trwania i trudno jest je opisywać nie
znając jeszcze ich wyników. Tym uczniom naszej szkoły, którzy chętnie i
z wielkim zaangażowaniem biorą udział w różnych konkursach gratuluje-
my i dziękujemy!

OŁÓWEK DLA AFRYKI

W lutym włączyliśmy się do akcji zainicjowanej przez Fundację Po-
mocy Humanitarnej RedemptorisMissio “Ołówek dla Afryki”. Zachęciły
nas do tego Siostry Karmelitanki Misjonarki mieszkające w Trzebini koło
Żywca. To właśnie za ich pośrednictwem można było przekazać zebrane
przybory dla afrykańskich dzieci. Uczniowie naszej szkoły zbierali ołówki,
kredki, kredy i gumki do mazania. Akcja spotkała się z dużym odzewem,
co bardzo dobrze świadczy o społeczności szkolnej. Przy okazji akcji ucznio-
wie też mieli możliwość poznania potrzeb afrykańskich dzieci, dla których
nawet te drobne przedmioty mają ogromne znaczenie. W szkole akcję ko-
ordynowały: mgr Magdalena Śleziak – katechetka i mgr Maria Figura – opie-
kun Samorządu Uczniowskiego, a w zbiórce pomagali im uczniowie klas
starszych.

Odbyło się również kilka imprez okolicznościowych.

DLA BABCI I DZIADKA WYŚPIEWAMY
DZIŚ SWOJE ŻYCZENIA ...

Dzień 22 stycznia 2015 roku był w naszej szkole bardzo uroczysty. Już
od samego rana czuć było podniosłą atmosferę. Wszyscy czekali na za-
proszonych gości -Babcie i Dziadków.

Z sal dobiegały dźwięki ćwiczonych wierszyków, kolęd i pastorałek,
po korytarzu na przerwach spacerowały odświętnie ubrane dzieci, a wy-
chowawczynie klas 1 -3 udzielały uczniom ostatnich rad przed występem.
Gdy sala gimnastyczna szczelnie wypełniła się gośćmi, rozpoczęła się aka-
demia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na początku Pani Dyrektor mgr Ja-
nina Bednarz powitała wszystkich zebranych i złożyła życzenia wszystkim
świętującym. Opisała również emocje z jakimi dzieci czekały na swoje Bab-
cie i Dziadków.

Występ uczniów miał w tym roku charakter koncertu połączonego z
życzeniami. Każda klasa przygotowała swój repertuar słowno-muzycz-
ny. Były więc wiersze, kolędy, pastorałki i tradycyjne wiynszowanie, a
więc i poważnie i wesoło i ... z przytupem. By jeszcze pełniej wyrazić swo-
je gorące uczucia, wszystkie dzieci wręczyły Babciom i Dziadkom sa-
modzielnie wykonane laurki i upominki. Znalazły się wśród nich trady-
cyjne kartki z serduszkami, barwne motylki niosące życzenia a nawet gu-
zikowe drzewka szczęścia. O przygotowanie części artystycznej zadbały
wraz z dziećmi wychowawczynie klas 1 -3 panie: mgr M. Figura, mgr E.
Gałuszka, mgr K. Gałuszka -Włoch, mgr M. Jędrkiewicz i mgr G. Mo-
tyka. Słodki poczęstunek dla gości i dzieci przygotowały natomiast mamy
uczniów. Czas świętowania w tak uroczystej atmosferze umilali wszyst-
kim uczniowie poszczególnych klas, grający na różnych instrumentach.
Słuchać więc można było koncertów skrzypcowych, dźwięków trąbki czy
wesołej heligonki. Przy dźwiękach tej ostatniej nogi same rwały się do
tańca, więc dzieci skorzystały z okazji i świetnie się bawiły na parkiecie.
Życząc wszystkim Babciom i Dziadkom zdrowia, sił i pogody ducha, wy-
pada tylko pogratulować wspaniałych wnucząt, które zawsze o nich pa-
miętają i bardzo kochają.

W PODSKOKACH NA FERIE – DRUGA EDYCJA

W ostatnim tygodniu stycznia uczniowie klas I -III starali się “do-
skoczyć do ferii” na skakankach. Była to już druga edycja tej skocznej
zabawy. Zadanie różniło się tylko tym, że nie liczono poskoków a ważny
był dystans pokonany przez każdego skaczącego. Emocje były ogrom-
ne nie tylko wśród skaczących, ale i wśród kibicujących. Głośny doping
“niósł” wszystkich uczestników zabawy. Każdy pokonany odcinek sali
gimnastycznej przybliżał dzieci do ferii, więc chętnych do skakania było
mnóstwo. Wszyscy bawili się wspaniale i coraz bardziej dało się odczuć,
że ferie są tuż, tuż...Po oddaniu ostatnich skoków nastąpiło podliczenie
długości wspólnie pokonanego dystansu. W zadaniu tym jak i podczas
całej zabawy pomagały dzieciom wychowawczynie klas I -III panie: M.
Figura, E. Gałuszka, K. Gałuszka -Włoch, M. Jędrkiewicz i G. Motyka.
Jak się okazało “doskoczenie do ferii” wymagało pokonania blisko 500
metrów.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

Uczniowie klas 1 – 3 aktywnie włączyli się w obchody Międzynaro-
dowego Dnia Kubusia Puchatka. Dzień ten w tym roku przypadał w nie-
dzielę 18 stycznia, wiec zabawę z Kubusiem w szkole urządziliśmy w po-
niedziałek. Dzieci ubrały się w misiowe kolory: żółty i czerwony. Niektó-
rzy przynieśli ze sobą pluszaki. Były więc duże Kubusie ale też i całkiem
maleńki, który mieścił się w dłoni. Dzieci w tym dniu układały też tema-
tyczne puzzle, kolorowały kolorowanki a w ramach realizowanej w szko-
le akcji “Poczytaj Bratkowi” starsza koleżanka czytała młodszym bajkę o
Kubusiu Puchatku.

W ramach działalności Samorządu Uczniowskiego został zorganizo-
wany bal karnawałowy dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Młodsze dzie-
ci jak co roku przebrały się w piękne kostiumy księżniczek, piratów i in-
nych ciekawych postaci. Zabawa była udana a dzieci szczęśliwe.
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BIWAK NARCIARSKI NA HALI BORACZEJ
W dniach 30.01.– 01.02.2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w

Żabnicy brali udział w biwaku narciarskim organizowanym w ramach pro-
jektu „ W Beskidach biegam na nartach”. Projekt ten realizowany jest przez
stowarzyszenie Cięcina.eu. Biwak miał miejsce na Hali Boraczej w Żab-
nicy. Celem imprezy było między innymi: popularyzowanie idei narciar-
stwa biegowego i turystyki narciarskiej, propagowanie zdrowego trybu życia,
aktywnego wypoczynku i rekreacji, połączenie rekreacji i zabawy ze spor-
tową rywalizacją, promowanie tras narciarskich na Hali Boraczej oraz udzie-
lanie pierwszej pomocy i zachowanie bezpieczeństwa w górach. W czasie
pobytu uczniowie Szkoły Podstawowej z Żabnicy w głównej mierze uczy-
li się biegać na nartach po specjalnie przygotowanych ratrakiem trasach na
hali Boraczej, uczestniczyli w różnych zabawach sportowo – rekreacyjnych
przygotowanych przez opiekunów i instruktorów. Ciekawym punktem po-
bytu było szkolenie GOPR w dużej mierze poświęcone zachowaniu się w
górach a także udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowa-

dzone przez Ratownika GOPR Michała Juraszka. Każdy z uczestników otrzy-
mał pamiątkową broszurę dotyczącą narciarstwa biegowego, bezpieczeń-
stwa w czasie zimy a także zawierającą dekalog narciarski fis. Opiekę wy-
chowawczą i instruktorską na biwaku sprawowali mgr Wojciech Jeleń i mgr
Dariusz Gluza.

Szkoła Podstawowa w Żabnicy działa prężnie. Chętnie podejmujemy
nowe wyzwania, które są początkiem ciekawych przygód, nowych znajo-
mości oraz pozwalają nam poszerzać horyzonty. Zbliża się czas Świąt Wiel-
kanocnych. Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spo-
kojnych, radosnych świąt, ciepłych chwil spędzonych w gronie naj-
bliższych. Aby te święta wniosły do Waszych serc wiosenną radość, pogodę
ducha, spokój, ciepło i nadzieję.

Opracował zespół nauczycieli Szkoły Podstawowej w Żabnicy:
mgr Cecylia Bochenek, mgr Magdalena Krestian,

mgr Maria Figura, mgr Magdalena Śleziak, mgr Dariusz Gluza

PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Adama Chmie lowskiego W ŻABNICY

KRĘCIMY FILMY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Uczniowie Naszego gimnazjum wzięli udział w ogólnopolskim kon-
kursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Książki
naszych marzeń”. Zadanie w ramach konkursu było dosyć trudne, ale rów-
nież bardzo kreatywne. Uczniowie w 120 minutowym filmie mieli ukazać
dlaczego to właśnie ich szkoła powinna dostać książki o których przeczy-
taniu marzą. Na liście znalazło się 50 tytułów, które wytypowali sami gim-
nazjaliści. Głównym celem konkursu organizowanego przez MEN było po-
pularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zachęta do podej-
mowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem
książek wśród uczniów.

Uczniowie w mistrzowskim składzie tj. Kacper Motyka, Seweryn Jar-
co, Robert Orzeł i Mateusz Kubień wcielili się w ciekawe role: dyrektora
szkoły, ucznia pragnącego czytać nowości wydawnicze, robotnika, który
już zapomniał jak wielką przyjemność sprawia czytanie książek. Stworzyli
120 minutowy film do którego samodzielnie napisali scenariusz. Reżyse-
rią zajął się Kacper Motyka, montażem Seweryn Jarco i również Kacper
Motyka. Wszystko odbyło się w ramach innowacji pedagogicznej „Film bawi,
uczy i wychowuje” której koordynatorem jest pani Ewelina Banaś.

ROZWIJAMY ZDOLNOŚCI AKTORSKIE

Tegoroczne jasełka, prezentowane najpierw społeczności szkolnej, a na-
stępnie szanownym seniorom z naszej miejscowości, niosły przesłanie, że
Jezus rodzi się w sercach każdego z nas, bez względu na wykonywany za-

wód, rolę pełnioną w społeczeństwie i każdy, przy odrobinie dobrej woli
odnajdzie go w swoim sercu. Przedstawienie „Wigilijna ulica”, przygo-
towane przez młodzież, pod kierunkiem pani Anny Grygny i pani Barba-
ry Grajcar, uświadomiło nam, że w ferworze naszych codziennych obo-
wiązków często zapominamy o tym, co najważniejsze: o miłości i wza-
jemnym szacunku. A przecież ta Maleńka Miłość przychodzi na świat, aby
sprawić byśmy nie byli niemymi przechodniami, byśmy umieli odkryć w
drugim człowieku obecność Chrystusa i wraz z Nim narodzili się na nowo.
Uczniowie apelowali do swoich rówieśników, że „Bóg przychodzi we właś-
ciwym czasie, choć czas w Jego rozumieniu nie jest tym, który odmierzają
nasze ziemskie, często śpieszące lub spóźniające zegarki”.

NAUKOWE PODRÓŻE

29 stycznia uczniowie naszego gimnazjum odwiedzili Beskidzkie Cen-
trum Nauki NAUKOTECHNIKA w Świnnej.

W trakcie tej niezwykłej wyprawy uczniowie zwiedzili wystawę inte-
raktywną, której celem jest nauka przez zabawę. Można tam, na poszcze-
gólnych stanowiskach, samodzielnie wykonać eksperymenty fizyczne, roz-
wiązać łamigłówkę logiczną czy doświadczyć iluzji optycznych takich jak
Smok Jerry, który potrafi kręcić głową chociaż się nie rusza. Następnie obej-
rzeli pokaz bardzo efektownych doświadczeń kriogenicznych w tempera-
turze – 200 stopniach Celsjusza – białe opary, wybuchy, wbijanie gwoździ
bananem, zmianę róży w szkoło, kontakt naszej skóry z ciekłym azotem.
Z kolei turbo-próżnia to demonstracja zachowania ciał stałych, cieczy i ga-
zów w warunkach obniżonego ciśnienia. Można nawet w domu zadziwić
wszystkich wykorzystując trochę inaczej zwykły odkurzacz. Uczniowie z
zainteresowaniem wysłuchali także interesujących opowieści o numizma-
tach i wielu postanowiło przetrząsnąć stare szuflady w nadziei na znalezienie
starej aluminiowej złotówki wartej 2 000 złotych. Polecamy – nie daleko
i bardzo ciekawie.

W RYTMIE KOLĘD I PIEŚNI ZIMOWYCH

Choć święta Bożego Narodzenia już dawno za nami, to ich magia trwała
w naszej szkole do ostatnich styczniowych dni. Już po raz szósty, pod kie-
runkiem pani Marzeny Murańskiej, pani Barbary Grajcar oraz pani Anny
Pająk, zorganizowaliśmy Międzyszkolny przegląd kolęd i pieśni zimowych
w języku angielskim, niemieckim oraz polskim, w tym roku po raz pierw-
szy pod honorowym patronatem Wójta Gminy Węgierska Górka.

W konkursie wzięło udział 19 uczestników, w tym 12 solistów oraz 7
zespołów.

Jury w składzie:
– przewodniczący: Pan Leon Figura
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– Pani Małgorzata Golec
– Pani Mirosława Biegun
przyznało następujące nagrody:
W kategorii solista:
I miejsce: Alicja Golec /Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tisch-

nera w Cięcinie/
II miejsce: Łucja Strzałka /Publiczne Gimnazjum im. Adama Chmie-

lowskiego w Żabnicy/
Dominika Kubień /Publiczne Gimnazjum im. Adama Chmielowskie-

go w Żabnicy/
Karolina Kubień /Publiczne Gimnazjum im. Adama Chmielowskiego

w Żabnicy/
III miejsce: Weronika Żyrek /Publiczne Gimnazjum im. Adama

Chmielowskiego w Żabnicy/
W kategorii zespół:
I miejsce: Dominika Kubień /Publiczne Gimnazjum im. Adama

Chmielowskiego w Żabnicy/

II miejsce: Angelika Moc i Martyna Chowaniec /Publiczne Gimnazjum
im. Adama Chmielowskiego w Żabnicy/

III miejsce: Kamila Kuś i Agata Sarna /Publiczne Gimnazjum im. Ada-
ma

Chmielowskiego w Żabnicy/
Nagroda Wójta Gminy Węgierska Górka została przyznana Karolinie

Kubień z Publicznego Gimnazjum im. Adama Chmielowskiego w Żabni-
cy. Pragniemy podziękować wszystkim dostojnym gościom, którzy przy-
jęli nasze zaproszenie i zaszczycili nas swoją obecnością, na czele z Wój-
tem Gminy Węgierska Górka, panem Piotrem Tyrlikiem. Dziękujemy rów-
nież wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Szczególnie gorące po-
dziękowania kierujemy w stronę anonimowego darczyńcy, człowieka
wielkiego serca, który wyciągnął pomocną dłoń i wsparł finansowo nasz
konkurs.

Po raz kolejny, dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizatorek, w ten
magiczny wieczór nasza szkoła rozbrzmiewała czarownymi melodiami ko-
lęd i pastorałek, które ogrzały nasze serca.

Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce

Za nami, przed nami...
15.12.2014 – I MIEJSCE W KONKURSIE NA MAŁĄ FORMĘ TEATRALNĄ
O TEMATYCE PROFILAKTYCZNEJ PROFORMA 2014 W MYSŁOWICACH

To niewątpliwie jeden z największych sukcesów naszego gimnazjum
w pierwszym półroczu, a może nawet w ostatnim pięcioleciu ;) Przyniósł
tyle satysfakcji, tyle radości i dobrej energii, ile żaden inny. A to dlatego,
że nasza ekipa „Chłopcy z placu”, która do tej pory niewiele miała wspól-
nego z teatrem pokonała w rywalizacji mocne zespoły z całego Śląska. Swo-
im dziewięciominutowym spektaklem wycisnęli łzy wzruszenia z oczu człon-
ków jury. Nawet pani Uli poleciała łezka z oka, chociaż widziała to setki
razy na próbach. A sam przewodniczący jury, publicznie wyraził naszym
aktorom słowa uznania.

No cóż, jak się chce, to się da…

16.12.2014 – „ŚWIĘTA PACHNĄCE POMARAŃCZĄ”

Dzień po naszym wielkim sukcesie stanęliśmy na scenie auli Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce. Bazując
na naszej artystycznej przyjaźni z Hamer Bandem zdecydowaliśmy wspól-
nie stworzyć świąteczne widowisko. Sięgając pamięcią do lat 80 i 90 – tych
zmontowaliśmy kilka scenek z Bożym Narodzeniem i muzyką w tle. Pod-
czas wieczornych prób mieliśmy niezłą zabawę, szczególnie, że większo-
ść Hamer Bandu to nasi ukochani absolwenci.

18.12.2014 – ZAKOŃCZENIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
„STOP CYBERPRZEMOCY”

Nasze gimnazjum było organizatorem Powiatowego Konkursu Pla-
stycznego „Stop cyberprzemocy”. Nadesłano kilkanaście prac, z których
jury najwyżej oceniło rysunek Weroniki Lenickiej ze Zwardonia.

27.12.2014 – WYSTĘP W OŚRODKU PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
PODCZAS SPOTKANIA „PO KOLĘDZIE” WSPÓLNIE Z ZESPOŁEM HAMERBAND

Spotkanie zgromadziło wszystkich działaczy społecznych z terenu na-
szej gminy. Było sposobnością, by podziękować im za całoroczną pracę.
Tym milej było nam występować na scenie przed tak szacowną publicznością.
Atmosfera świąt i roznoszący się „zapach pomarańczy” sprawiły, że był to
bardzo sympatyczny wieczór.

09.01.2015 – 11.01.2015 23 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy sprawia, że w młodych ludziach
zapala się chęć zrobienia czegoś ważnego, chęć pomocy innym, chęć
działania. Zawsze możemy liczyć na naszych wolontariuszy. Tego roku po-
nad trzydziestu uczniów naszej szkoły i jeszcze kilkunastu naszych absol-
wentów stanęło na wysokości zadania. Przygotowali ciasta, zorganizowa-
li w szkole apel, stawili się rano w sobotę w Ośrodku Promocji Gminy, by
przygotować dekoracje, stoiska z gadżetami i gastronomią oraz sklepik. A
w niedzielę od wczesnych godzin porannych kwestowali z puszkami. Po
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raz kolejny udało się pobić rekord sztabu, który wyniósł 44485,05 zł. Dzię-
kuję Wam wszystkim moi kochani i Wam rodzice, że budujecie w swoich
dzieciach otwartość na potrzeby drugiego człowieka, że wspieracie, w tym
przekonaniu również nas.

16.01.2015 – PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
W OPG WĘGIERSKA GÓRKA I MIEJSCE

Po raz pierwszy w OPG odbył się tego typu Przegląd. Nie mogliśmy
pozwolić, by nas tam zabrakło. Zespół Baczyński Band zaśpiewał żeglarską
kolędę „Kołysanka” oraz „Wigilijna Noc”. I otrzymał I miejsce.

29.01.2015 – „LISTY NIGDY NIE WYSŁANE”
CZYLI WYWIADÓWKA INACZEJ

Wywiadówki zazwyczaj kojarzą się uczniom z czymś nieprzyjemnym,
z resztą nie tylko uczniom, ale pewnie niektórym rodzicom również. Od kil-
ku lat próbujemy przełamać ten stereotyp nudnego spotkania bazującego na
ocenianiu. W ramach tak zwanej pedagogizacji rodziców przygotowujemy
różnego rodzaju widowiska. W tym roku zorganizowaliśmy koncert „Listy
nigdy nie wysłane”. Najpierw napisaliśmy teksty, ułożyliśmy do nich melo-
die, a potem zaangażowaliśmy ekipę młodych ludzi kochających muzykę. W
tej ekipie, oprócz gimnazjalistów, znalazł się również pan dyrektor Piotr Bryś,
który nie tylko akompaniował na gitarze basowej, ale był również głównym
akustykiem. Niektórzy rodzice pewnie dziwili się, że ich pociechy w środ-
ku zimy wybierały się na 18.00 do szkoły i spędzały tam prawie dwie godziny
na próbie. Myślę jednak, że każdy kto zobaczył ten pełen ładunku emocjo-
nalnego spektakl, zrozumiał, że było warto. Każda sekwencja dotykała in-
nego problemu współczesnych rodzin. Była piosenka dla matki, która zbyt
wiele pracuje, dla ojca alkoholika, dla taty, który ze względu na swoją pra-
cę rzadko bywa w domu, była piosenka dla rodziców, którzy stale się awan-
turują. I wreszcie zaduma nad tym, jak szczęśliwe są dzieci, którym los dał
spokojny, ciepły dom. Jedna kilkuminutowa piosenka, wykonana przez ko-
goś, kto jeszcze kilka miesięcy wcześniej nie odważyłby się wziąć mikrofonu
do ręki, dała więcej do myślenia niż długi wykład z pedagogiki.

30.01.2015 – HURA! HURA! HURA! HURA! HURA!
HURAAAAAAAA! JEDZIEMY DO KINA!

Połączone siły naszych trzech zespołów artystycznych, to znaczy Szkol-
nej Grupy Teatralnej „Maska”, Zespołu „Baczyński Band” i Grupy
„Chłopcy z placu…” pojechali w piątek 30 stycznia do kina na film Carte
Blanche. Wyjazd ten jest podziękowaniem za włożoną pracę i czas w przy-
gotowanie wielu imprez i występów podczas pierwszego półrocza. Dzię-
kujemy wszystkim przyjaciołom, którzy wsparli finansowo nasze działania
i dzięki którym ten wyjazd był możliwy.

Polecamy się na przyszłość!
W PARU SŁOWACH…

· Nasza uczennica Wiktoria Pawlus zakwalifikowała się do etapu woje-
wódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Gratulujemy
sukcesu!

· Nasi chłopcy wygrali zawody gminne w piłce siatkowej. Tak trzymać!
· Pan prezydent Bronisław Komorowski, przez ręce Nadleśniczego Mariana

Knapka, przekazał uczniom i nauczycielom naszego gimnazjum życzenia
i książkę z własnoręczną dedykacją prezydenta i jego małżonki. WOW!

SNUJEMY PLANY… CZYLI CO TEJ WIOSNY CHCIELIBYŚMY ZROBIĆ

· Warsztaty z zasad prowadzenia Debaty Oksfordzkiej prowadzone przez
członków Żywieckiej Fundacji Rozwoju;

· Gimnazjaliści z Madagaskaru – próby do widowiska organizowanego w
ramach spotkań z wolontariuszami Projektu M3;

· Pokaz samoobrony w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki z Bielska Białej;

· Warsztaty Teatralne prowadzone przez nasze absolwentki z Grupy 4a dla
zainteresowanych sztuką pierwszo– i drugoklasistów.

· Konferencja Prawie – Naukowa przygotowana przez samorząd szkolny
oraz uczniów z Grupy „Chłopcy z placu…”;

· i inne.
UFF!

Z e s p ó ł S z k ó ł P u b l i c z n y c h w C i ś c u

Szkolne Mistrzostwa
w Narciarstwie Zjazdowym

Po raz pierwszy nauczyciele z Zespołu Szkół Publicznych w Ciś-
cu Marek Płowucha, Małgorzata Marchewka oraz Barbara Kudełka zor-
ganizowali Szkolne Mistrzostwa w Narciarstwie Zjazdowym. Zawody
zostały przeprowadzone dnia 19.02.2015 roku na pięknym stoku „Za
Groniem” w Ciścu. Brało w nich udział 30 zawodników w trzech ka-
tegoriach wiekowych. Zawodnicy po krótkiej rozgrzewce przystąpili
do ostrej rywalizacji. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zos-
tali:

Klasa 1-3 dziewczynki – Plata Karolina
Klasy 1-3 chłopcy – Śleziak Mateusz
Klasy 4-6 dziewczyny – Zawada Patrycja
Klasy4-6 chłopcy – Berek Karol
Gimnazjum dziewczyny – Sygut Katarzyna
Gimnazjum chłopcy – Zawada Mateusz
Najlepszy czas zjazdu uzyskała Patrycja Zawada.
Po zawodach czekała na uczestników ciepła herbata i pieczona na ognis-

ku kiełbasa. Gdy brzuchy były już pełne, pani dyrektor mgr Beata Popie-
larz wręczyła puchary, nagrody i upominki dla każdego uczestnika zawo-
dów. Po części oficjalnej wszyscy chętnie wrócili na stok, by dalej korzystać
z doskonale przygotowanej trasy zjazdowej, cieszyć się wspaniałymi wi-
dokami i korzystać z pięknej pogody.

W imieniu społeczności uczniowskiej oraz organizatorów, serdecznie
dziękujemy za okazaną pomoc w przeprowadzeniu zawodów Agencji Spor-
towo Rekreacyjnej Słowik Ski, Dyrekcji Szkoły, Radzie Rodziców, ks. Pro-
boszczowi Władysławowi Nowobilskiemu i Państwu Jolancie i Andrzejo-
wi Zawadom. Ślemy podziękowania za ufundowane puchary, nagrody
książkowe oraz słodkie upominki.

mgr Barbara Kudełka, mgr Marek Płowucha
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FERIE + KARNAWAŁ
= ŚWIETNA ZABAWA!!!
Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno młodsi , jak

i starsi uczniowie czekają z niecierpliwością, aby się zaba-
wić! Świetną ku temu okazją jest niewątpliwie zabawa kar-
nawałowa, która w naszej szkole odbyła się 4 lutego 2015
roku.

Tego dnia jadalnia szkolna zamieniła się w salę balową. Przyozdobiły
ją niebiesko – białe bibułki, serpentyny, balony i gwiazdki. Zjawiskowy wy-
gląd sali wprowadził dzieci z najmłodszej grupy wiekowej w wesoły na-
strój i zachęcił do wspólnej zabawy, do której uroczyście zaprosili prowadzący
imprezę wychowawcy świetlicy szkolnej oraz opiekunowie Samorządu Szkol-
nego.

W tańcu wirowały księżniczki, Pippi Pończoszanki i wróżki. Towa-
rzyszyli im rycerze, policjanci, Batmani, piłkarze i wiele innych ciekawych
postaci. Bawili się wyśmienicie przy współczesnych przebojach dyskote-
kowych oraz piosenkach dla dzieci. Nie brakowało również zabaw
kołowych, pociągów i innych atrakcji prowadzonych przez panie: Lucynę
Hankus, Lucynę Fijak, Barbarę Pydych i Monikę Moc. Koloryt barw i po-

mysłowość strojów zachwycała każdego dorosłego obserwatora. W prze-
rwach, na dzieci czekały smakołyki i zimne napoje.

W czasie balu przeprowadzono konkurs tańca w parach na gazecie oraz
konkurs na najciekawszy strój karnawałowy. Zwycięzcy nagrodzeni zos-
tali nagrodami rzeczowymi oraz słodyczami. Tegoroczna zabawa dla najmłod-
szych uczniów należała do udanych. Wszyscy byli zmęczeni tańcami, ale
zadowoleni i radośni.

Świetlica szkolna oraz Samorząd Uczniowski ZSP Cisiec

Festiwal Piosenki Harcerskiej
Każdego roku w dniu 22 lutego skauci na całym

świecie obchodzą święto przyjaźni tzw. Dzień
Myśli Braterskiej. Wybór daty padł na dzień 22 lu-
tego – rocznicę urodzin założycieli skautingu Ro-
berta Baden-Powella, Naczelnego Skauta Świata i
jego żony Olave Baden-Powell Naczelnej Skautki
Świata.

Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom
na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są
dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, na-
rodowości, czy wieku. W ten dzień harcerze myślą
o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki,
organizują różne ciekawe przedsięwzięcia.

W tym roku harcerze z Hufca ZHPWęgierska
Górka zorganizowali z tej okazji Festiwal Piosen-
ki Harcerskiej. Impreza dzięki uprzejmości pani dy-
rektor – Ireny Lach odbyła się na auli szkolnej w Wę-

gierskiej Górce, a wzięło w niej udział ponad 100
harcerzy z terenu gminy Węgierska Górka, Milówka
i Ujsoły. Ogromna ilość rozśpiewanych i pełnych po-
zytywnej energii młodych ludzi wręcz zarażała goś-
ci uśmiechem i wprawiała w dobry nastrój. Wśród
gości byli pan Piotr Tyrlik Wójt Gminy Węgierska
Górka, pan Wojciech Sobel Przewodniczący Rady
Gminy oraz druhna Kasia i druh Marian Kurowscy.

Siedem drużyn harcerskich prezentowało swo-
je umiejętności wokalne, muzyczne i taneczne w
dwóch piosenkach – zgodnie z ideą DMB – o te-
matyce braterstwa i kulturach świata. Harcerze w
swoich występach przedstawiali kulturę różnych pań-
stw obuAmeryk,Azji,Afryki oraz Europy. Było ko-
lorowo i bardzo wesoło.

Poziom występów był bardzo wysoki i jury miało
duży problem aby wybrać ten najlepszy. Tytuł naj-

lepszej drużyny festiwalu, I miejsce oraz nagrodę
ufundowaną przez pana Krzysztofa Jamrozowicza
otrzymała Drużyna Harcerska SZWADRON z
Węgierskiej Górki. II miejsce zajęła DH ZOŚKI
z Ujsół, natomiast III DH CIENIE z Węgierskiej
Górki. Pozostałe drużyny otrzymały wyróżnienia.

Gorące podziękowania kierujemy dla druha Luc-
ka Kupczaka, dh Mariana Kurowskiego, dh Marka
„Busoli” Duraja oraz dh Krzysztofa Jamrozowicza
– członków Hufcowej Rady Przyjaciół Harcerstwa
za ufundowanie nagród. Dziękujemy również Nad-
leśnictwu Ujsoły za ufundowanie nagród oraz Pie-
karni z Ujsół za przekazanie drożdżówek dla
uczestników festiwalu.

Niewątpliwie impreza udała się na 102, a Ci co
nie byli niech żałują, bo naprawdę warto było spot-
kać się z harcerzami!
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Zuchowy
karnawał

Jak co roku w czasie zimy wszystkie zuchy z na-
szego hufca przyjechały na tematyczny biwak,
podczas którego miały możliwość na międzygro-
madową integrację. Od 27 lutego do 1 marca Szkoła
Podstawowa w Cięcinie zamieniła się w gorącąAf-
rykę. Zabawom i pląsom nie było końca! W piątek
zuchy miały okazję dowiedzieć się co nieco oAfryce,
ponieważ zajęcia prowadził sam Król Lew. Na do-
branoc obejrzeliśmy bajkę Madagaskar 3 i udaliśmy
się do śpiworów, aby nabrać sił na pełną wrażeń so-
botę. W sobotę dzieci były uczestnikami warsztatów
plastycznych, robiły m.in. afrykańskie grzechotki oraz
naszyjniki. Po pysznym obiedzie nadszedł czas na
ostatnie próby i wielki festiwal! Wszystkie groma-
dy bardzo dobrze przygotowały się do wykonania pio-

senki zuchowej, oraz dowolnej związanej zAfryką.
Ogromne brawa dla kadry, która z pewnością
włożyła wiele starań, aby nauczyć zuchy choreografii
oraz piosenek. Wieczorem odbyło się polowanie na
Gnu! Zuchy wzięły udział w grze sprawnościowej,
gdzie wykazały się odwagą oraz sprytem.Wniedzielę
wszyscy bardzo zmęczeni, ale zadowoleni rozje-
chaliśmy się do domów.

Bardzo dziękujemy sponsorom: Apteka Verti-
go, Komplexpol i Nadleśnictwo Węgierska Górka
oraz Panu Markowi Durajowi Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej w Cięcinie za współpracę oraz udo-
stępnienie nam budynku. Imprezę uważamy za bar-
dzo udaną!

Czuj!
dh. Aleksandra Zyzak

Każdy gest zmierzający w stronę człowieka,
każde słowo które przynosi nadzieję jest dobrem ukie-
runkowanym, jest samym w sobie zaczynem bra-
terstwa, a nawet tej szeroko pojętej miłości człowie-
ka do człowieka.Tak samo ma się z pamięcią ludzką,
pamięcią o drugim człowieku, o jego dobru, które
spłynęło na poszczególnego człowieka, a może i na
całą rzeszę. Myślę, że okazją ku temu aby przyjrzeć
się i zanalizować powyższe stwierdzenia jest
zbliżająca się 20 rocznica pontyfikatu na Stolicę Piot-
rową Ojca Świętego Jana Pawła II.

Ojciec Święty niemalże w każdym geście oka-
zuje swoje przywiązanie do krzyża Chrystusowego,
do jego uświęcającej mocy. Kiedy widzę Papieża
wspartego, a właściwie przytulonego do pastorału,
którego zwieńczeniem jest krzyż z bardzo ekspre-
syjnie rzeźbionym korpusem Chrystusa, nasuwa mi
się myśl o niezwykłej miłości jaką obdarowuje On
krzyż. Papież zna i odczuwa wartość miłości do
krzyża, On wie , że z drzewa krzyża spłynęły zdro-
je odkupienia. Odkupieńcza moc krzyża jest źródłem
wszystkich dóbr spływających z serca papieskiego
na każdego z ludzi, który miał okazję spotkać się z
Nim bezpośrednio lub tylko za pośrednictwem
środków audiowizualnych. Każdy gest papieski

jest znakiem pokoju, znakiem krzyża, który dotyka
każde otwarte serce, każdą drobinkę człowieczeń-
stwa, która tkwi w nawet „innym człowieku”.
Szczególnym gestem papieskim jest dotyk główek
dzieci, które tak bardzo do Niego się garną, a cza-
sami wręcz wciskane są w Jego dłonie przez osoby
trzecie. Papież jak najlepszy Ojciec nie szczędzi
błogosławieństw, ucałowań czy nawet jakże swoj-
sko wyglądających przygarnięć do serca. Kocha On
dzieci, młodzież, a szczególnie ludzi, których dotknęła
choroba czy przeróżne nieszczęścia, co widzimy nie
raz na ekranach telewizji. Wielki humanizm Papieża
jest dla ludzi dobrem niezwykłym, bo oto Ten, któ-
ry odbiera akty swoistego uwielbienia i szacunku „ugi-
na” się przed drugim człowiekiem, przyklęka przed
nieszczęściem bliźniego i nieraz wydaje mi się, że
najchętniej sam by chciał całkowicie utożsamić się
z nieszczęściem jego. Te jakże nieraz wymowne ge-
sty są odpowiedzią, której udziela Bogu, bo Bóg i jego
zapytuje o największe przykazanie czyli o miłość z
której będziemy wszyscy przede wszystkim sądze-
ni. Krzyż Chrystusa w dłoniach Papieża ma jeszcze
i inną wymowę. Testament w bólu i cierpieniu prze-
kazany z drzewa krzyża, a skierowany do Matki „Oto
syn Twój” i do Jana „Oto matka Twoja” staje się

przekazem, którego wykonawcą i dziedzicem jest Oj-
ciec Święty. W swym zawołaniu papieskim ”Totus
Tuus” wyraża Swoje największe zaufanie, swą
bezgraniczną miłość do Matki Jezusa – Maryi.
Jego zaangażowanie w dzieło maryjne jest odpo-
wiedzią miłości na miłość, świętości na świętość. Jako
pokorny uczeń Chrystusa podejmuje i druga część
przesłania testamentalnego i angażuje całe swoje jes-
testwo w przekazywanie wartości jakie otrzymuje z
Ofiary Krzyża. Wydaje się, że słowa Chrystusa „Jeś-
li kto chce pójść za mną niech się zaprze samego
siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naś-
laduje” (Mk 8,34) w sposób sugestywny odnoszą się
do Ojca Świętego.

Papież widziany w pozycji na klęczkach przed
krzyżem, przed relikwiami świętymi czy przed wi-
zerunkiem Matki Najświętszej uzmysławia nam, że
najlepszą i najbardziej godną postawą względem
świętości jest pokora, uniżenie i modlitwa serca.Węd-
rując po ścieżkach gór nieraz myślałem, że i tymi
samymi dróżkami chodził Ten, który wyniesiony do
godności papieskiej nigdy nie zapomniał o górach
i góralach, nie zapomniał smaku deszczu, potu, mro-
zu czy uniesień na widok pięknego krajobrazu gór.
Nigdy nie zapomniał swych współwędrowców , z
którymi odbył dziesiątki „dniówek” na nartach, set-
ki „tur” po szlakach turystycznych, z którymi prze-
dyskutował różnorakie problemy etyczne, moralne
czy takie codzienne. Towarzyszami jego wędrówek
po górach byli nie tylko duchowni, lecz i świeccy,
którzy z całym bagażem problemów wchodzili w krąg
jego „spojrzenia na człowieka”, ale także otrzymy-
wali pomoc duchową, a i nieraz materialną.

Środowisko akademickie– krakowskie, które sta-
nowiło trzon jego wypraw w góry czy nad jeziora,
wydało wielu bardzo „pięknych przez człowie-
czeństwo” ludzi, którym kierunek dążenia do świę-
tości wyznaczał krzyż Chrystusa, a wskazywał ro-
zum i znakomite odczytywanie znaków boskich naj-

WĘDRÓWKA W STRONĘ KRZYŻA
Wspomnienie z roku 1998 roku
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pierw przez księdza, a później biskup i kardynał –
Karola Wojtyłę.

Jednym z takich ludzi był Jerzy Ciesielski, któ-
ry będąc człowiekiem o niezwyczajnej świadomości
Boga konsekwentnie dążył do swojej świętości
pod bacznym okiem „Wujka” – obecnego Papieża.
Ich drogi nigdy się nie rozeszły, choć Jerzy Ciesiel-
ski – Sługa Boży powołany został na Sąd Boży, jego
postawa, charyzmat i świętość jest przykładem
chrześcijanina XX wieku.

Papież dalej dąży drogą do świętości i jestem pe-
wien, że te dwie Postacie, a może i trzy: Ojciec Świę-
ty, Sługa Boży Jerzy Ciesielski i brat Marcin – Ma-
rian Wójtowicz, które na Hali Lipowskiej w lutym
1958 roku spotkali się w atmosferze przyjaźni i kon-
templacji piękna, kiedyś spotkają się jeszcze raz na
perci, która wiedzie na szczytTronu BogaWiecznego.

W kontekście wyżej opisanych wydarzeń prag-
nę wszystkich tych, którym osoba Ojca Świętego,
Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, Brata Marcina
jest nie tylko miła, ale i przykładem do naśladowa-
nia poinformować, że moim zamiarem i grupy
przyjaciół jest odtworzenie tras wycieczek pie-
szych i narciarskich, miejsc gdzie sprawowana była
Eucharystia, gdzie spotkanie ich serc z sercem gór
wydało plon obfity w postaci Sług Bożych, księży,
biskupów i kardynałów.

W miejscach, gdzie sprawowano Msze Święte
naszym zamiarem jest umiejscowienie krzyżyka i tab-
licy okolicznościowej, która jednoznacznie określi
nasz stosunek do Papieża i jego współbraci wędró-
wek po Beskidach. Upamiętnienie krzyżem miejs-
ca, gdzie sprawowane były Msze Święte, gdzie ce-
lebransem był ksiądz, później biskup i kardynał – Ka-
rol Wojtyła, a posługę ministrancką z niezwykłą gor-
liwością spełniał Jerzy Ciesielski – jest zadaniem na-
szej chrześcijańskiej powinności. Winni jesteśmy –
my turyści chodzący ścieżkami na których wydep-

tane zostało piętno świętości przez Ojca Świętego i
Jerzego Ciesielskiego pamiętać o nich, nie tylko wpat-
rując się w krzyż, ale i w modlitwach. Pamięć ludz-
ka jest zawodna dlatego niech apel o odtworzenie tych
miejsc w Beskidach, gdzie przebywali Ojciec Świę-
ty, Jerzy Ciesielski i inni jego towarzysze wędrówek,
nie będzie bez odzewu.

Pamiętać musimy o nich, aby przyszłe pokole-
nia, które przyjdą po nas zawsze na widok krzyża w
górach odpowiedziały znakiem krzyża, aby pamięć
o turystach: Karolu Wojtyle, Jerzym Ciesielskim czy
Marianie Wójtowiczu nigdy nie zaginęła w Beski-
dzie Żywieckim.

Dzisiaj z perspektywy czasu można z całą od-
powiedzialnością stwierdzić, ze nasza pamięć o Pa-
pieżu – Turyście w Beskidach nie zaginęła i nie za-
ginie dopóki będą tacy kapelani jak ksiądz Jan Go-
ryl i ksiądz Władysław Nowobilski. Tacy turyści
z Oddziału Babiogórskiego w Żywcu, którzy
wędrowali już po raz ósmy po „Tropach Święte-
go” i tacy jak my z Koła PTTK, którego patronem
jest Ów Święty Turysta – wędrujący już po raz pięt-
nasty. W naszym gronie była i taka wąska grupa
członków naszego Koła, którzy już od 1988 roku
wychodzili na Halę Lipowską, by wyznakować
szlak papieski, ozdabiać tablicami okolicznościo-
wymi upamiętniającymi Jana Pawła II i sługę
Bożego Jerzego Ciesielskiego. Osoby te starały się
o to by powstała Kaplica na Hali Lipowskiej i by
jej wnętrze było co raz bardziej ubogacane. To są
okruchy pamięci , to jest ten „znak”, którego nie
zgubiliśmy po drodze jaką musimy przemierzać by
dotknąć Absolutu.

Wiem dzisiaj, że moje i moich przyjaciół za-
angażowanie nie poszło w niwecz – realizując wy-
znaczone cele, realizowaliśmy się w imię przyjaź-
ni i dobra jakim jest bliźni, któremu można patrzeć
prosto w oczy.

Wszystkim uczestnikom sobotniej eskapady w
57 rocznicę pobytu księdza Karola Wojtyły z kur-
santami obozu narciarskiego na Hali Lipowskiej w
lutym 1958 roku, dedykuję utwór, który „szedł i
kształtował swój szmer” po Drodze Światła 7 lute-
go 2015 roku.

Pamięci Świętego Jana Pawła II

BIAŁY ŚLAD

Uczyłeś nas drogi po znakach
I wędrówki ku granicom bieli nieskalanej,
Gdzie w pomrukach halnego słuchaliśmy
Przykazań o wolność i wiary w człowieka.

Dziś,
Idąc Twoim Świętym Tropem
Ku górze zimowych eskapad,

Błogosławimy spokój wyiskrzonych jodeł,
Cichość świerczków skulonych jak mniszki

Zatopione w porannych nieszporach.
Tak odmawia pacierze poranne

Odwieczny las na Lipowskiej Hali.
I tak w wędrującej modlitwie natchnień

Sięgającej srebrnego łuku Tatr
Na horyzoncie wypełnia się czas ewangelicznej

prośby.
„ZOSTAŃ Z NAMI BO MA SIĘ KU

WIECZOROWI”.
Pozostań z nami w bieli śniegów Beskidów

Bielszy od Bieli – Święty Pielgrzymie.

Prezes Koła PTTK
im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce

Tadeusz Gołuch

V Zawody Furmanów – Zima 2015
25 stycznia już po raz piąty odbyły się Za-

wody Furmanów. Mimo dotkliwego zimna i
opadów śniegu do rywalizacji stanęło dwa-

dzieścia jeden zespołów. Impreza miała cha-
rakter międzynarodowy – na starcie pojawiły
się ekipy nie tylko z Polski, ale i Słowacji oraz

Czech. Licznie dopingujący uczestnicy im-
prezy mogli podziwiać współpracę człowie-
ka z koniem w trzech konkurencjach: siła
uciągu, konkurencja dokładności i zręcznoś-
ci powożenia.

Impreza ta miała na celu popularyzację i
promocję konia ogólnoużytkowego (koń po-
ciągowy, koń furmański i inne) oraz propa-
gowanie kultury i zwyczajów górali Beskidu
Żywieckiego. Celem zawodów było pokaza-
nie, jak ważna i trudna jest praca zani-
kającego zawodu furmana.

Wyniki poszczególnych konkurencji: siła
uciągu: I miejsce: Michał Raczkiewicz z ko-
niem Gaston, II miejsce: Kazimierz Kubica z
koniem Bruno, III miejsce: Antoni Zasszak z
koniem Kasztan; dokładność: I miejsce: Piotr
Kubica, II miejsce: Kazimierz Kubica i
Wiesław Wawrzak, III miejsce: Michał Racz-
kiewicz; sprawność: I miejsce: Marian Fizek,
II miejsce: Michał Raczkiewicz, III miejsce:
Kazimierz Kubica i Wiesław Wawrzak.

Zapraszamy za rok!
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Pora podsumować wyniki naszych tenisistów
po pierwszej rundzie. Zawodnicy II ligi nadal po-
zostają niepokonani i pierwszą rundę zakończy-
li na czele tabeli, którą przedstawiam poniżej.

Klasyfikacja II Liga Mężczyzn –
Tabela po XIV seriach

W ostatnim meczu wysoko pokonaliśmy
drużynę z Rudy Śląskiej, bo aż 10:0 podobnie jak
w poprzedniej kolejce Lędziny 8 do 2 Korfantów
10:0 i Lisów 9:1. Wysokie lokaty zajęli nasi te-

nisiści w rankingu indywidualnym w którym skla-
syfikowano 103 zawodników. Drugie miejsce zaj-
muje Dawid Kurowski, Adrian Myszewski jest
piąty, Sebastian Baran dziewiąty, a Bogusław Ma-
dej czterdziesty. Z takiej formy naszych zawod-
ników można się cieszyć i patrzeć optymistycz-
nie na rozgrywki drugiej rundy. Dobrą formę za-
prezentowali również młodzi adepci tenisa
stołowego występujący w rozgrywkach ligi okrę-
gowej, zdobywając po pierwszej rundzie drugie
miejsce co przedstawia poniższa tabela.

Klasyfikacja Liga Okręgowa
– Grupa I – Tabela po XI seriach

W rankingu indywidualnym w którym skla-
syfikowano 65 zawodników , Krystian Motyka
uplasował się na trzecim miejscu, Mateusz Da-
dak na czwartym, Jakub Tomiczek na piątym, a
Marcin Madej na ósmym miejscu. Bardzo dobre
lokaty uzyskali na ostatnich turniejach Sebastian

Baran, który był trzeci w 75–tych Indywidualnych
Mistrzostwach Śląska Seniorów. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że nasz zawodnik jest juniorem (16
lat) i wygrał z wyżej sklasyfikowanymi seniora-
mi. Nasz młodzik Mateusz Dadak również ma wy-
soką formę i wygrał III Wojewódzki Turniej Kla-
syfikacyjny.

Od trzech lat, dzięki dyrektorowi schronisk
młodzieżowych Panu Krzysztofowi Jamrozo-
wicz, który skontaktował nas z podobnym schro-
niskiem w miejscowości Rytro, w okresie zimo-
wym i letnim organizujemy tam obozy sportowe
dla dzieci i młodzieży naszego klubu. Tegorocz-
ne ferie zimowe również tam spędziliśmy, a do-
datkowo transport uczestników zapewnił Pan Jam-
rozowicz.

Na koniec warto dokonać krótkiego podsu-
mowania 4 Grand Prix Polski Weteranów. Bea-
ta Barska i Alina Zborowska w kategorii kobiet,
a także Artur Szołtysek, Paweł Małkus, Henryk
Prusiński, Marian Woźniak, Ryszard Banaszkie-
wicz oraz Zdzisław Orzechowski w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych mężczyzn – oto
zwycięzcy 4. Grand Prix Polski Weteranów w te-
nisie stołowym, rozgrywanego w Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Węgierskiej Górce.

Godnie zaprezentowali się również zawod-
nicy LUKS Węgierska Górka. Adrian Myszew-
ski był w swej kategorii drugi , a Bogusław Ma-
dej trzeci. Wszystkich sympatyków tej dyscypliny
sportu zapraszamy na mecze drugiej rundy oraz
treningi w naszej hali sportowej w poniedziałek
19.00, środa i piątek 17.30.

Ze sportowym pozdrowieniem
Mirosław Matuszewski

Sukcesy tenisistów stołowych
LUKS Węgierska Górka c.d.



Zmagania
o Puchar Proboszcza
w parafii Cisiec
Na stoku pod Baranią Cisiecką 15 lutego w niedzielę odbył się
Puchar Proboszcza Parafii Cisiec w Narciarstwie Alpejskim. Naj-
pierw odprawiona została Najświętsza Ofiara, po czym nastąpił
honorowy przejazd z flagami. W zawodach wzięło udział ponad
osiemdziesięciu zawodników.

SPORT

30 NOWINY Z GMINY

Białe szaleństwo...
czyli Zawody w Narciarstwie
Alpejskim o Puchar Wójta Gminy
Węgierska Górka
W sobotę 21 lutego miłośnicy narciarstwa alpejskiego mogli spotkać się na “Wyciągu
Za Groniem” w Ciścu i spróbować swoich sił w Zawodach o Puchar Wójta Gminy Wę-
gierska Górka. Pogoda nam sprzyjała. Na starcie stanęło aż stu dwudziestu dwóch za-
wodników. Najlepszy czas wśród wszystkich startujących osiągnął Piotr Zawada.

Bieg Gazdy Już po raz dziewiąty zaprosiliśmy miłośników narciarstwa klasycznego na
Bieg Gazdy. Zawody odbyły się w sobotę 28 lutego w Żabnicy na Hali Bora-
czej w okolicy Schroniska PTTK. Zawodnicy rywalizowali ze sobą na dystansach:
200m, 2 km, 3 km, 6 km i 9 km. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy!

Wybory w UKS CISIEC
„MAKSYMILIAN”

W dniu 21 lutego 2015r. odbyły się wybory do zarządu Klubu Spor-
towego UKS Cisiec „Maksymilian”:

Prezes:
Mariusz Wojtyła, Zastępca: Jacek Kąkol, Członkowie: Grzegorz Maj-

dak, Przemysław Jarco, Wojciech Duraj, Henryk Barabasz, Maciej Figura.
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Wojciech Kubiesa, Członkowie: Wojciech Śleziak,

Andrzej Śleziak.
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Niektórzy już zapomnieli o takim czasie jak
ferie. Czas wolny od zeszytów, sprawdzianów i
zadań. Dzieci i młodzież wraz z ks. Dariuszem z
Parafii św. Maksymiliana w Ciścu postanowiła ten
czas wykorzystać dla ducha i ciała. W tych dniach
wolnych od nauki udali się do ośrodka rekolek-
cyjnego „Nazaret” w Bystrej Krakowskiej, by tam
zregenerować swoje siły duchowe i fizyczne.

Tematem, który nam przyświecał, były słowa
programu przygotowującego nas na Światowe Dni
Młodzieży, które odbędą się w Krakowie 2016 r.
– SERCE NIE ŚMIETNIK. Często w dzisiejszym
świecie słyszy się, że ludzie robią „coś” auto-
matycznie, z przyzwyczajenia i wiedzą, co jest dla
nich najlepsze. Jednak często ludzie - z każdej stro-
ny zagłuszani, „zaśmiecani” różnego rodzaju
propagandą - zaprzestają samodzielnego myśle-
nia, a przede wszystkim szukania tego, co war-
tościowe w życiu codziennym. Często nie widzą
tego, co prawdziwe i dobre, zapominają o Panu
Bogu, który przechodzi blisko wszystkich ludz-
kich spraw i nikogo nie omija. Dlatego wspólnie
chcieliśmy zajrzeć w głąb naszego serca, by od-
naleźć swoje prawdziwe „ja” – zobaczyć siebie
i wszystkie wydarzenia swojego życia tak, jak wi-
dzi to Jezus, a więc ogarnąć je najpiękniejszym,

najczystszym spojrzeniem – aby nauczyć się z
Nim świadomie wybierać i realizować wartości
oraz ideały życiowe prawdziwego chrześcijani-
na. Stawka jest duża: jeśli tak się nie stanie, w na-
szym życiu zapanuje chaos, a nasze serce stanie
się „śmietnikiem świata”.

W planie dnia najważniejsze miejsce zaj-
mowała Eucharystia i wieczorna adoracja Najś-
więtszego Sakramentu. Młodzi chrześcijanie sta-
rali się pogłębić swoją wiarę, zrozumieć godno-
ść, którą ich obdarzył dobry Bóg. Nie zabrakło
także czasu na wspólną zabawę na śniegu i na kon-
kurs na najpiękniejszego „bałwana”. Znalazł się
też czas na turniej o Puchar Moderatora w „piłka-
rzyki” i grę logistyczną dla wszystkich uczestni-
ków. Puchar za I miejsce w „piłkarzyki” zdoby-
li: Wojciech Węglarz i Alan Motyka, za II miejs-
ce Kacper Wróbel i Jan Grzegorzek, a nagrodę za
III miejsce zdobył Kamil Kosibór i Kacper Talik.

Czas minął, wspomnienia pozostają i rodzą
się marzenia związane z kolejnym wyjazdem.

Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas
dla drugiego człowieka: animatorom i opiekunom.
Gratuluję odwagi tym, którzy odeszli od kom-
puterów, telewizora i spędzili tern czas po prostu
inaczej. Dziękuję za czas modlitwy, wspólnej za-
bawy i czas budowania wspólnoty.

Ks. Dariusz

Niesamowita historia związana z wybo-
rem… Kraków miasto kompozytorów, akademi-
ków i ludzi mających niepowtarzalny talent mu-
zyczny... a wśród nich prawnik, który muzykiem
jest z zamiłowania. I to właśnie ON dzięki upo-
rowi, ciężkiej pracy odnosi sukces. W jednym z
wywiadów, Jakub Blycharz podkreślił: "Praca nad
hymnem okazała się przełomem w moim życiu.

Zrozumiałem, że muzyka, która wcześniej była je-
dynie moim hobby, jest czymś więcej i wymaga
mojego większego zaangażowania. Z tego powodu
zrezygnowałem z dotychczasowej pracy, by po-
święcić się swojej pasji”. Pieśń „Błogosławieni
miłosierni” autorstwa Jakuba Blycharza była
jedną z 94 propozycji nadesłanych do Komitetu
Organizacyjnego ŚDM. Tekst hymnu został za-
czerpnięty z Pisma Świętego a jego refrenem są
słowa jednego z błogosławieństw, które jest
hasłem Światowych Dni Młodzieży 2016:
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosier-
dzia dostąpią”

TEKST HYMNU
1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc; Pomoc od Pana,
wszak Bogiem On Miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Refren:
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

[BRIDGE]
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

Katarzyna Tomiczek

Autor Hymnu Światowych Dni Młodzieży
Kraków 2016 – Jakub Blycharz pochodzi
z Węgierskiej Górki

„Serce nie śmietnik”
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Z GENEZY I HISTORII TOWARZYSTWA
GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ”

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół (jego pierw-
sze gniazdo) zostało założone 7 lutego 1867 r. we
Lwowie1, na wzór czeskiego „Sokoła” utworzone-
go przez Mirosława Tyrsza w 1862 r. Działało ono
aktywnie również po odzyskaniu niepodległości i
w całym okresie międzywojennym. Lwowski „So-
kół” nazywany był „Sokołem Macierzą” przez
pierwsze 17 lat działał jako jedyny na ziemiach pol-
skich. Jego kolejne gniazda powstawały pierwotnie
w Galicji2, gdyż to właśnie w tym zaborze Polacy
posiadali największą swobodę działania3. W 1892
r. powstała jednolita organizacja pod nazwą „Związek
Sokolstwa Polskiego”, którego siedzibą był Lwów.
„Sokół” propagował sport, gimnastykę oraz zdro-
wy styl życia. Dążono do podnoszenia sprawności
fizycznej polskiej młodzieży, popularyzowano
sporty letnie oraz zimowe, a także wyrabianie
tężyzny fizycznej i sił moralnych. Przez cały okres
działalności prowadzono też kursy dla kandydatów
na nauczycieli gimnastyki, zwanej wówczas ćwi-
czeniami cielesnymi. Towarzystwo hołdowało
ideom olimpijskim zaczerpniętym ze starożytnych
ideałów wychowawczych. Mottem była sentencja:
„W zdrowym ciele zdrowy duch”.

STRUKTURA T.G. „SOKÓŁ”
Podstawową jednostką organizacyjną było

gniazdo. Najczęściej liczyło od kilkudziesięciu do
kilkuset członków, z czego tylko część regularnie
ćwiczyła. W większych miastach było po kilkanaście
gniazd i wtedy oznaczano je numerami. Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół” podzielone było na okrę-
gi. Jednostką nadrzędną nad gniazdem był “okręg”.
Okręgi były oznaczone numerami rzymskimi.
Przed pierwszą wojną światową w ramach okręgów
zaczęły pojawiać się mniejsze jednostki administ-
racyjne w postaci dzielnic. Dzielnica była więc pod-
stawową komórką sokolstwa.

„Sokół” w Węgierskiej Górce należał do
Gniazda Okręgu VI. Żywieckiego.

Tab. nr 1. Gniazda Okręgów Sokolich Dziel-
nicy Krakowskiej

Nazwa i nr okręgu Ilość gniazd w roku
1924 1926

I. Krakowski 21 20
II. Sosnowiecki 12 16
III. Tarnowski 16 13
IV. Nowosądecki 8 5
V. Jasielski 10 5
VI. Żywiecki 17 18
VII. Rzeszowski 5 5

Źródło: Protokół z posiedzenia Zjazdu Dele-
gatów Dzielnicy krakowskiej w dniu 29 III 1925 r.
w Krakowie [w:] Wiadomości Sokole Okręgu III.
Dzielnicy Krakowskiej, R. 1:1925, nr 4, s. 30; Spra-
wozdanie Dzielnicy krakowskiej za rok 1926 z działu

gimnastycznego, [w:] Wiadomości Sokole Okręgu
III. Dzielnicy Krakowskiej, R. 3:1927, nr 6, s. 59.

DEKALOG SOKOLSTWA POLSKIEGO
1. Nie będziesz miał innych ojczyzn, jak tylko Pol-

skę jedną i nie-rozdzielną.
2. Nie pozwolisz brać nadaremno imienia ojczyz-

ny swojej na pokrycie wstecznictwa, służalstwa
i despotyzmu.

3. Będziesz pamiętał o wszystkich rocznicach na-
rodowych, święcić je będziesz w gnieździe two-
im i drugich do święcenia pobudzać będziesz.

4. Czcij i kochaj ojczyznę twoją, abyś sam na miłość
i cześć zasłużył.

5. Nie zabijaj ducha narodu twego.
6. Nie kochaj obcej mowy, nie przedkładaj jej nad

polską.
7. Nie okradaj narodu twego z chwały i marzenia.
8. Nie przekręcaj i nie poniewieraj dziejów ojczy-

stych.
9. Nie pożądaj łaski wrogów twojej ojczyzny.
10. Ani godności, ani orderów, ani tytułów, które

twych wrogów są.

POŚWIECENIE SZTANDARU SOKOLEGO
W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

Szczegółową relację z uroczystości poświęce-
nia sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół” w Węgierskiej Górce w dniu 7 sierpnia 1927
r. przedstawił w formie relacji druh G. Holoubek,
która ukazała się drukiem w „Wiadomościach So-
kolich Okręgu III. Dzielnicy Krakowskiej” w arty-
kule p.t.: „Sprawozdanie z poświęcenia sztandaru
sokolego w Węgierskiej Górce”:

„Piękną i podniosłą uroczystość obchodził
„Sokół” w Węgierskiej Górce w dniu 7 sierpnia 1927
r. W tym dniu odbyło się poświęcenie sztandaru tam-
tejszego Gniazda przy udziale delegatów nieomal
z całego VI Okręgu Dzielnicy. Zjazd był bardzo licz-
ny, jak również udział innych bratnich organizacji.
Wszystkimi pociągami porannymi zjeżdżały się de-
legacje aa uroczystość, zaś kilka Gniazd zamiast ko-
leją przybyło samochodami. O godzinie 9:30 przed
południem uformował się przed dworcem kolejo-
wym uroczysty pochód, który zdążał przez miej-
scowość Cięciny do kościoła parafialnego w Wę-
gierskiej Górce na nabożeństwo oraz poświęcenie
sztandaru. U wejścia do miejscowości Cięciny
ustawiono olbrzymią bramę tryumfalną, ozdobioną
zielenią i flagami narodowymi, gdzie pochód za-
trzymano, by wysłuchać powitanie Sokolstwa przez
przezacnego Naczelnika tejże gminy. W pod-
niosłych słowach, pełnych trafnych wskazań dla So-
kolstwa, oraz życzeń pomyślnego rozwoju tejże miej-
scowej organizacji, ruszył pochód do kościoła.

Po odprawionym przez miejscowego księdza
proboszcza nabożeństwie nastąpiło przed koś-
ciołem poświęcenie sztandaru. Po tym akcie uda-
no się znowu w uroczystym pochodzie na boisko
kolonii wakacyjnej, gdzie nastąpił dalszy ciąg

uroczystości, a mianowicie uroczyste ślubowanie
prezesa Gniazda w Węgierskiej Górce druha
Szpeidla Karola i chorążego, na nowo poświęco-
ny sztandar i wręczenie tegoż sztandaru przez pre-
zesa Gniazda chorążemu. Po odebraniu sztandaru
pierwsze przemówienie wygłosił p. naczelnik gmi-
ny, składając w serdecznych słowach życzenia
całemu Sokolstwu polskiemu. Na zakończenie
uroczystości imieniem obywatelstwa przemówił p.
major Wojciech Musiał, dowódca P. K. U. z
Pszczyny, będący chwilowo na wywczasach w Wę-
gierskiej Górce. Piękne to przemówienie wywarło
niezatarte wrażenie na słuchaczach, to też nagro-
dzono je hucznymi oklaskami.

Z kolei odbyła się ceremonia wbijania gwoź-
dzi pamiątkowych w drzewiec sztandaru. Po wspól-
nym obiedzie, który podano w pawilonie kolonii let-
niej, rozpoczęły się o godz. 3 po południu ćwicze-
nia tak druhów, jak i druhiń poszczególnych Gniazd
z Okręgu, przeplatane także ćwiczeniami młodzieży
z kolonii wakacyjnej T. Popisy trwały bez przerwy
do godz, 5 po południu, Zaznaczyć wreszcie należy,
że cała uroczystość, dzięki odstąpieniu uroczego
osiedla wakacyjnego przez Zarząd kolonii, wypadła
wspaniale i podniośle.

Ogółem w uroczystym pochodzie brało udział
druhów w stroju uroczystym 128, druhiń w stroju
uroczystym 60, młodzieży sokolej 48, oddział ko-
larzy z Żywca 21, sztandarów sokolich 4, Razem so-
kolstwa 261 osób.

Nadto 3 drużyny Ochotniczej Straży pożarnej
w liczbie 62, dalej oddział skautów 20 i dwie or-
kiestry w liczbie 31 osób; razem więc w pochodzie
374 osoby.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością także
delegowany przez p. dowódcę załogi wojskowej w
Żywcu oficer instrukcyjny przysposobienia woj-
skowego p. Leopold Moser.

Przebieg uroczystości utrzymany był w nastroju
poważnym i pełnej godności.

Komendę sprawował naczelnik Okręgu druh,
Bałut wraz z prezesem Okręgu druhem Dr Kwi-
cińskim.

Wrażenia, jakie stamtąd odwiozłem, rokują
wspaniały rozwój Gniazdu w Węgierskiej Górce i
to dzięki sprężystemu Zarządowi z dzielnym jego
prezesem druhem Szpeidlem na czele.

G. Holoubek”4

Prezentowany tekst jest małym przyczynkiem
do lokalnej historii Węgierskiej Górki, w której jak
się okazuje prężnia działało Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokół” mające swój sztandar.

Paweł Glugla

1 Kolebką sokolstwa polskiego był Lwów, gdzie w roku 1867 powstało
pierwsze towarzystwo gimnastyczne. Dwa lata później przyjęło ono
oficjalną nazwę „Sokół”. Organizację nazywano też popularnie
sokolstwem (bądź ruchem sokolim), a towarzystwa sokole
- gniazdami.

2 Na przełomie XIX i XX w. „Sokół” rozprzestrzenił się w całej Galicji
i stał się ważną instytucją społeczną. W ostatnich latach przed
pierwszą wojną światową organizacja ta, obok Towarzystwa Szkoły
Ludowej i kółek rolniczych, zaliczana była do największych, najbardziej
popularnych i zasobnych stowarzyszeń zaboru austriackiego.
W lwowskim Związku Sokolim było wtedy zrzeszonych 247
towarzystw, które liczyły ogółem prawie 30 tysięcy członków.

3 m.in. tak powstało w Jaworznie.
4 G. Holoubek, Sprawozdanie z poświęcenia sztandaru sokolego w

Węgierskiej Górce, w: „Wiadomości Sokole Okręgu III. Dzielnicy
Krakowskiej”, R. 3:1925, s. 115-116.

Poświęcenie sztandaru T. G. „Sokół”
w Węgierskiej Górce w 1927 roku
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W roku sprawozdawczym druhowie OSP
Węgierska Górka interweniowali 72 razy.
Strażacy gasili 22 pożary, 47 razy interweniowali
przy usuwaniu miejscowych zagrożeń (powalo-
ne drzewa, podtopienia, plamy olejów) oraz
otrzymali 3 alarmy fałszywe. Na szczególną
uwagę zasługuje kilka z interwencji.

W dniu 7.03.2014r. o godz. 12:51 doszło do
pożaru budynku mieszkalnego w Węgierskiej Gór-
ce, gdzie całkowitemu spaleniu uległ dach bu-
dynku. Uratowano część mieszkalną. Kolejny po-
ważny pożar miał miejsce niespełna tydzień pó-
źniej również w Węgierskiej Górce - około go-
dziny 12:20 zapalił się dach na budynku miesz-
kalnym, który uległ całkowitemu spaleniu. Akcja
była utrudniona, ponieważ pożar miał miejsce w
pobliżu lasu, w którym panowała susza. Silny
wiatr spowodował pożar trzech arów poszycia leś-
nego. 15 marca o godzinie 23:55 doszło do
pożaru budynku letniskowego w miejscowości Ci-
siec, w którym jedna osoba została poszkodowana.
Mężczyzna doznał oparzenia twarzy oraz ręki
(oparzenia pierwszego i trzeciego stopnia).
Strażacy udzielili poszkodowanemu na miejscu
zdarzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy i
przekazali przybyłemu na miejsce Zespołowi Ra-
townictwa Medycznego.

7 maja o 9:10 strażacy zostali wezwani do wy-
padku, w którym poszkodowanych było 5 osób,
w tym 2-letnie dziecko. Osoby poszkodowane po
opatrzeniu ran na miejscu zdarzenia, zostały
przetransportowane do Szpitala Powiatowego
w Żywcu na dalsze leczenie i obserwację. Zda-
rzenie miało miejsce w Węgierskiej Górce na
DK69. W miesiącu maj druhowie z OSP Wę-
gierska Górka interweniowali kilkukrotnie w
działaniach przeciwpowodziowych, które miały
miejsce 15/16 maja. Były to zalane piwnice, po-

walone drzewa oraz podmyte mosty i brzegi rze-
ki. 31 lipca kolejny raz nad naszą miejscowością
miały miejsce obfite opady deszczu. Strażacy in-
terweniowali 11 razy, najtrudniejsza sytuacja
miała miejsce w zakładzie firmy Metalpol, gdzie
w bezpośrednim zagrożeniu znalazły sie po-
mieszczenia, w których znajdowały sie urządze-
nia do zasilania pieców odlewniczych. Po kilku-
godzinnej akcji udało sie ustabilizować sytuację,
a tym samym nie doprowadzić do ewakuacji
zakładu. W dniu 30.11.2014r. o godz. 7:05 do-
szło do kolejnego w tym roku pożaru budynku.
Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pożarem ob-
jęte było całe poddasze. Mieszkańcy ewakuowali

się samodzielnie przed przybyciem służb ratun-
kowych. Całkowitemu spaleniu uległ dach bu-
dynku oraz część jednego pokoju. Zdarzenie to
miało miejsce w Żabnicy – Płone. Kilka dni pó-
źniej o godzinie 1:00 w Ciścu całkowitemu spa-
leniu uległa suszarnia (ok. 5x10m) wraz z garażem
(ok. 3x2m) o konstrukcji metalowej wykorzy-
stywanym jako pomieszczenie socjalne.

Druhowie również gościli wiele grup dzieci
w swojej remizie. Grupy przyjechały do
Strażaków: z Cięciny, z Warszawy, dwie z Cze-
chowic-Dziedzic oraz dwie z Krakowa, w sumie
około 200 osób. Podczas spotkania przedstawione
zostały podstawy alarmowania jednostki OSP oraz
zaprezentowany został sprzęt znajdujący się na
wyposażeniu. Była okazja założyć na siebie
mundur strażacki, zapoznać sie ze sprzętem
znajdującym się na oddziale bojowym jednostki.
Największe zainteresowanie wśród odwie-
dzających zrobił samochód gaśniczy oraz zajęcia
praktyczne, podczas których można było usiąść
w kabinie załogi czy polać wodą. Po zakończe-
niu wizyty młodzież oraz dzieci były nagradza-
ne drobnymi upominkami w postaci odblasków,
breloków, kredek.

W dniu 21.10.2014r. naszą jednostkę od-
wiedziła grupa z Gimnazjum Publicznego w
Węgierskiej Górce im. Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego, z którą w ramach zajęć z “Edukacji
dla Bezpieczeństwa” nasi druhowie przeprowa-
dzili zajęcia z zakresu funkcjonowania jednostek
ochrony przeciwpożarowej.

W nocy z 11 na 12 października nasza jed-
nostka na prośbę Hufca Węgierska Górka zor-
ganizowała jeden z dziesięciu punktów spraw-

Sprawozdanie z działalności
OSP Węgierska Górka za rok 2014



OSP

34 NOWINY Z GMINY

„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, os. XX-lecia II RP 12, 34-350 Węgierska Górka tel. 33 864 21 87
Redaktor naczelny: Zdzisław Sroka. Opracowanie edytorskie: Agnieszka Mocek, Agnieszka Tyrlik

adres mailowy wegierska-gorka@opg.pl
Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej (PSPL).

nościowych w ramach gry nocnej “Waligóra”.
Drużyny składające się z 4 bądź 5 osób wyko-
nywały różne zadania w wyznaczonych punktach
na obszarze całej gminy.

W dniu 9 maja 2014 w leśnictwie Zielona
(Nadleśnictwo Węgierska Górka) odbyły się
ćwiczenia 16 Kompanii Gaśniczej OSP. W ćwi-
czeniach udział wzięły: KP PSP Żywiec, jedno-
stki ochotniczych straży pożarnych z powiatu
żywieckiego, policja, służby leśne. Celem ćwiczeń
było praktyczne sprawdzenie prowadzenia akcji
ratowniczo–gaśniczej na terenie leśnym – górskim.
Zostały przećwiczone procedury alarmowania
kompanii gaśniczej, czas osiągnięcia gotowości
bojowej przez kompanię, sprawdzono koordynację
i współdziałanie służb uczestniczących w
działaniach ratowniczych.

24 października 2014 r. o godz. 15.30 na te-
renie zakładu Metalpol w Węgierskiej Górce od-
były się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Węgierska Górka. Ćwi-
czenia były podzielone na dwa etapy. Pierwsza
część polegała na zapoznaniu się strażaków z za-
grożeniami, które mogą wystąpić na terenie

zakładu oraz szczegółowo omówiono, jak i w ja-
kim zakresie należy postępować, gdy dane za-
grożenie wystąpi. Po zapoznaniu się z obiektem
jednostki OSP przystąpiły do drugiej części ćwi-
czeń.

Na wskutek wybuchu butli z gazem znaj-
dującej się na jednej z hal produkcyjnych zapa-
leniu uległy dwa zbiorniki z olejem napędowym
oraz zniszczona została instalacja elektryczna, któ-
ra zasilała suwnicę. W pomieszczeniu wypadko-
wi uległ operator suwnicy oraz dwóch pracow-
ników, z czego jeden z nich w wyniku wybuchu
gazu został przygnieciony metalową konstrukcją.
Po przybyciu na miejsce jednostek OSP działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz na wstępnym rozpoznaniu sytua-
cji z jednoczesnym podjęciem działań ratowniczo-
gaśniczych. W pierwszej fazie wprowadzono
dwa prądy gaśnicze piany ciężkiej na palące się
paliwo i przystąpiono do ewakuacji osób po-
szkodowanych. Po dotarciu kolejnych jedno-
stek wprowadzono następne dwa prądy gaśnicze
oraz przy użyciu poduszek wysokociśnienio-
wych niskiego podnoszenia uniesiono konstruk-

cję i ewakuowano trzecią osobą, która po udzie-
leniu KPP została przekazana Zespołowi Ra-
townictwa Medycznego. Dużym utrudnieniem
podczas akcji okazała się wysoka temperatura oraz
duże zadymienie, dlatego większość działań pro-
wadzona była przez strażaków w sprzęcie ochro-
ny dróg oddechowych.

Strażacy uczestniczyli w uroczystościach -
Zmartwychwstanie Pańskie, 3 maja: Gminny
Dzień Strażaka, 31 maja: Powiatowy Dzień
Strażaka, uroczysta procesja Bożego Ciała, 19 paź-
dziernika: poświęcenie nowego samochodu w Ciś-
cu oraz 11 listopada: Narodowe Święto Niepo-
dległości.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za
okazane wsparcie podczas corocznej akcji roz-
prowadzania kalendarzy. Dziękujemy również
wszystkim, z którymi mieliśmy przyjemność w
ubiegłym roku współpracować (jednostki OSP,
PSP, firmy, osoby prywatne). Życzymy sobie oraz
Wam, aby nowy rok był jeszcze bezpieczniejszy
i spokojniejszy od minionego. Całą działalność
naszej jednostki można śledzić na naszej stronie,
na która zapraszamy: www.strazwg.pl






