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Szanowni Państwo! Z wielką
przyjemnością kieruję do Was ko-
lejny numer naszej lokalnej gazetki
„Nowiny z Gminy”. W gazetce tej
już tradycyjnie, pragnę opowiedzieć
Państwu, co na przestrzeni minio-
nego okresu zostało zrobione na te-
renie naszej gminy oraz jakie ini-

cjatywny i przedsięwzięcia zostały zrealizowane. „Nowiny z Gminy” uka-
zują się 3-4 razy w roku i zdobyły już wierne grono czytelników. Bardzo
często pytacie mnie, kiedy ukaże się kolejny numer gazetki. Świadczy to
o wielkim zapotrzebowaniu na tego typu medium, jak również potwierdza
fakt, że „Nowiny” na trwałe wpisały się w system informacyjny naszej gmi-
ny i obok stron internetowych, obwieszczeń czy plakatów są podstawowym
źródłem lokalnych informacji. Cieszy mnie również fakt, że do redagowania
tej gazetki włączają się coraz szersze grupy osób, mieszkańców oraz sto-
warzyszeń czy instytucji. Dzięki temu gazetka wydawana jest w sposób pro-
fesjonalny, a artykuły zawierają konkretne treści.

W kolejnym „Raporcie Wójta”, pragnę zaprezentować – myślę, że in-
teresujące informacje związane z okresem wakacyjnym. Ciekawie przed-
stawia się kalendarz imprez kulturowych na Lato 2015. Szeroki jest rów-
nież zakres prac w placówkach oświatowych, które pragniemy zrealizować
w okresie przerwy wakacyjnej. W tym numerze gazetki dyrektorzy po-
szczególnych szkół prezentują osiągnięcia naszych placówek oświatowych,
a w szczególności uczniów, którzy reprezentując szkoły w konkursach przed-
miotowych, osiągnęli wspaniałe sukcesy. Gratulujemy im tych osiągnięć.
Świadczy to o wysokim poziomie procesu dydaktycznego w naszych szko-
łach, co zawdzięczamy ogromnej pracy nauczycieli i zaangażowaniu
uczniów i rodziców. Zawsze interesującym dla Państwa tematem, są in-
formacje o inwestycjach, jakie prowadzimy obecnie na terenie gminy Wę-
gierska Górka oraz o planach związanych z pracami, których możemy spo-
dziewać się w najbliższym czasie.

Czas letniego wypoczynku w gminie Węgierska Górka zapowiada się
bardzo ciekawie i atrakcyjnie. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą sko-
rzystać z bogatej oferty imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.
Różnorodność imprez stwarza doskonałe warunki, by każdy znalazł dla sie-
bie coś interesującego. W kalendarium imprez na Lato 2015 możemy od-
notować następujące wydarzenia:
– 13 czerwca 2015: XI Bieg na Jedną Milę – Jest to bieg górski na dys-

tansie 1,6 km. Trasa wiedzie trudną technicznie drogą z Cięciny (Pole Bi-
wakowe) do przysiółka Ficońka. Zakończenie zawodów odbywa się w prze-
pięknej górskiej scenerii.

– 19 czerwca 2015: Rozwiń skrzydła – pokaż nam swój talent! – Kon-
kurs talentów kierowany do osób w każdym wieku, które posiadają róż-
norakie zdolności (muzyczne, artystyczne, sportowe, taneczne, kabare-
towe, teatralne, iluzjonistyczne itp.) Ideą konkursu jest odkrycie talentów
oraz pokazanie ich szerszej publiczności.

– 27 czerwca 2015: Z kulturą na trawie – Impreza plenerowa nawiązują-
ca do tradycji Nocy Świętojańskiej. Wśród atrakcji znajdą się: wspólne ogni-
sko sobótkowe oraz zabawa na świeżym powietrzu z zespołem Shellky.

– lipiec/sierpień 2015: Wakacyjne wycieczki rodzinne – Program wa-
kacyjny dla turystów indywidualnych, którzy chcą aktywnie spędzać czas
w górskich plenerach pod okiem przewodników.

– lipiec/sierpień 2015: IX Warsztaty Artystyczne – Przygoda ze sztu-
ką – Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży, obejmują wiele ciekawych
zagadnień, w tym: malowanie akwarelami oraz na szkle, bibułkarstwo,
origami płaskie i przestrzenne itp.

– 18 lipca 2015: XXIII Puchar Wójta w Piłce Nożnej – Festyn na Powi-
tanie Lata – Turniej skierowany zarówno do juniorów, jak i seniorów zrze-
szonych w klubach sportowych z terenu gminy, połączony z festynem wi-
tającym lato.

– 18 lipca 2015: Turniej Siatkówki Plażowej – Turniej dla amatorów i mi-
łośników piłki plażowej.

– 26 lipca 2015: FOLKDAY – Święto Folkloru w gminie Węgierska Gór-
ka. W ramach tej imprezy odbędzie się XI Międzynarodowy Konkurs
Heligonistów – konkurs mający na celu zachowanie i popularyzację gry
na heligonce oraz przybliżenie tradycyjnych utworów muzycznych gó-
rali żywieckich, wypoczywającym w gminie Węgierska Górka turystom.
FOLKDAY będzie obfitował w wiele atrakcji: warsztaty regionalne, kier-
masz rękodzieła, występy kapel oraz zespołów regionalnych.

– 31 lipca – 2 sierpnia 2015: XXII DNI WĘGIERSKIEJ GÓRKI – Im-
preza – jedna z największych w powiecie żywieckim – ciesząca się du-
żym zainteresowaniem. Stanowi uatrakcyjnienie oferty wypoczynkowej
zarówno dla mieszkańców, jak i dla przebywających w naszej gminie tu-
rystów. Podczas święta naszej gminy zaplanowano wiele atrakcji,
wśród nich: V Beskidzki Zlot Fiata 126p, Święto Małego Piłkarza, Kon-
cert Laureatów Konkursu „Rozwiń skrzydła...”, wieczór kabaretowy z Je-
rzym Kryszakiem, pokaz sztucznych ogni, międzynarodowe zawody węd-
karskie oraz promocja kuchni regionalnej. W czasie tegorocznej impre-
zy wystąpią: zespół Enej oraz Grzegorz Hyży.

– 15 sierpnia 2015: X Święto Konia Turystycznego – W programie m.in.:
prezentacja koni i jeźdźców, konkurs wiedzy, zawody sprawnościowe na
koniach i pokaz powożenia. Impreza o charakterze rodzinnego pikniku
ma na celu zachęcanie do uprawiania jazdy konnej oraz promocję
„Transbeskidzkiego Szlaku Konnego”, który prowadzi przez teren gmi-
ny Węgierska Górka.

– 15 sierpnia 2015: VIII Wierchowe Granie – Impreza ma za zadanie przed-
stawić charakterystyczne dla naszego terenu formy muzykowania, śpie-
wu oraz zaprezentować unikatowe instrumenty, pieśni pasterskie, zwy-
czaje i tradycje góralskie, chroniąc je tym samym od zapomnienia.

– 30 sierpnia 2015: Dożynki w Żabnicy – Ludowe święto połączone z ob-
rzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych.

– wrzesień 2015: 72. rocznica Pamięci Pomordowanych oraz 76. rocz-
nica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki – Wydarzenie kultural-
ne o charakterze patriotycznym, upamiętniające heroizm walczących w
pierwszych dniach września 1939r. żołnierzy Polskiego Korpusu Ochro-
ny Pogranicza. W tych dniach lokalna społeczność czci pamięć obrońców
i bohaterów podniosłą uroczystością wpisaną w ogólnopolskie obchody
1 września – wybuchu II wojny światowej.

– 6 września 2015: XV Bieg na szczyt Rysianki – Zawody w biegach gór-
skich adresowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Im-
preza, której celem jest zdobycie Hali Rysianki (1324 m n.p.m.), kończy
cykl „Złotej 50-tki”.

– 26 września 2015: XIII „Łossod – Redyk Jesienny” – Impreza na za-
kończenie lata, związana z zakończeniem wypasu owiec na halach. W trak-
cie Łossodu uczestnicy mogą poznać tradycje związane ze spędem owiec
z hal, posmakować tradycyjnych potraw z baraniny oraz mleka owcze-
go i koziego. Oprawę muzyczną zapewniają zespoły regionalne.

Zapraszam do udziału w powyższych imprezach. Jednak to nie wszyst-
ko – zapraszam serdecznie dzieci, młodzież oraz dorosłych do aktywne-
go uczestnictwa w przygotowanych przez Ośrodek Promocji Gminy Wę-
gierska Górka oraz filię Biblioteki warsztatach. Będzie możliwość sko-
rzystania z zajęć plastycznych, dyskusyjnych, literacko-artystycznych, spor-
towych oraz wielu innych. Wśród bogatej oferty zajęć wyróżnić należy
m.in. naukę gry na gitarze i skrzypcach, codzienne zajęcia artystyczne wy-
korzystujące różne techniki plastyczne, naukę tańca ludowego dla przed-
szkolaków, zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ponadto za-
chęcam dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach sportowych or-
ganizowanych na Hali Sportowej m.in.: piłki siatkowej, piłki ręcznej oraz
tenisa stołowego. Dla pań przygotowane zostały różnorodne zajęcia fit-
ness, w tym fitness senior. Przy Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Gór-
ka działają także zespoły folklorystyczne Małe Cisy z Ciśca, Mały Haś-
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nik z Żabnicy oraz zespół Górecka. Serdecznie zapraszam wszystkich za-
interesowanych folklorem, śpiewem i tańcem góralskim na spotkania ze-
społów. Polecam również zajęcia w gromadach zuchowych i drużynach
harcerskich, w klubach sportowych, kołach gospodyń wiejskich oraz or-
ganizacjach turystycznych. Instruktorzy z Hufca ZHP Węgierska Górka
zapraszają wszystkie dzieci z naszej gminy w wieku 5-10 lat na ciekawe
spotkania do „Dziupli”. Spotkania będą się odbywać od 3 do 28 sierpnia
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00. Organizowane będą
zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe, projekcje bajek, konkursy i za-
bawy.

Gmina wspiera organizacje pozarządowe aktywnie działające na jej te-
renie w zakresie sportu, turystyki oraz ochrony zdrowia. Organizacjom tym
w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie zostały udzielone dotacje. W
zakresie sportu i turystyki organizacje te prowadzą rozgrywki, zawody i za-
jęcia sportowe, zrzeszając liczne grono dzieci i dorosłych. Dotacje takie otrzy-
mał LKS Metal WG Skałka Żabnica – 36000 zł, LKS Świt Cięcina – 34000
zł, UKS MAKSYILIAN Cisiec – 34000 zł, UKS MASYW Cięcina – 6500
zł, LUKS Węgierska Górka – 16500 zł, TS METAL – 8000 zł, KS FUT-
SAL – 2000 zł, UKS HALNIACZEK – 2500 zł, KS HALNY – 4000 zł. W
zakresie wypoczynku letniego Gmina Węgierska Górka zadbała o naj-
młodszych mieszkańców gminy, gdzie w okresie od 27 czerwca 2015 r. do
31 sierpnia 2015 r. zapewniony zostanie wypoczynek czy też zajęcia dla oko-
ło 300 dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Będą to wyjazdy do Po-
gorzelicy, Świnoujścia, Darzlubia (okolice Pucka) oraz do Bułgarii. Zos-
tały przeznaczone na to następujące kwoty: Hufiec ZHP Węgierska Gór-
ka – 73500 zł, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Cięcinie – 16000 zł, UKS HALNIACZEK – 5500 zł, KS FUTSAL – 2000
zł, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „WĘ-
GIERKA” – 3000 zł.

Obecnie na terenie Gminy prowadzimy szereg inwestycji infrastruk-
turalnych, wiele jest już ukończonych, ale wiele czeka na uruchomienie pro-
gramów Unii Europejskiej.

W miejscowości Węgierska Górka – Cięcina realizujemy przedsięw-
zięcie, w ramach którego powstaje nowa infrastruktura okołoturystyczna
w formie ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem, będąca konty-
nuacją istniejących bulwarów. Inwestycja ta współfinansowana jest ze środ-
ków PROW i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.

Prowadzone będą prace związane z przebudową drogi gminnej nr
596040S Grobla – Wyzwolenia, Dworkowa w Cięcinie gdzie wsparcie otrzy-
mujemy z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zakres prac obejmuje wymianę
nawierzchni wraz z poszerzeniami, budowę chodnika, budowę kanalizacji
deszczowej, oświetlenie skrzyżowań oraz oznakowanie poziome i piono-
we ulicy. W ramach prac związanych z likwidacją strat popowodziowych
zostaną zrealizowane dwie inwestycje: „Remont drogi w m. Cisiec ul. Za
Groniem” oraz „Remont drogi w m. Węgierska Górka ul. Zielona Bocz-
na (Żaczkowski)”. Kończymy wspólnie ze spółką „Huta” prace przy bu-
dowie ul. Wyspiańskiego w Węgierskiej Górce. Wspólnie z księdzem pro-
boszczem Stanisławem Bogaczem jesteśmy na etapie uzgadniania projek-
tu budowy parkingu przed kościołem p.w. Przemienienia Pańskiego. Jeśli
projekt ten uzyska akceptację parafian to najdalej w miesiącu wrześniu I
etap tej inwestycji zostanie zrealizowany. Została zamontowana wiata przy-
stankowa przed tym kościołem.

W miejscowościach Żabnica i Cięcina, o ile uzyskamy wsparcie powiatu,
zostaną wykonane kolejne etapy budowy chodników w ramach moderni-
zacji powiatowych dróg publicznych.

W miejscowości Cięcina realizujemy projekt związany z zagospoda-
rowaniem terenów przy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cię-
cinie na ogólnodostępną bazę sportową, w wyniku którego powstanie ogól-
nodostępna siłownia zewnętrzna sąsiadująca z istniejącym placem zabaw.

W miejscowości Żabnica zakończyliśmy inwestycję polegającą na utwo-
rzeniu ogólnodostępnego miejsca zabaw i rekreacji.

Zakończyliśmy prace kanalizacyjne realizowane w ramach Związku Mię-
dzygminnego ds. Ekologii w Żywcu polegające na budowie sieci kanali-
zacyjnej w Cięcinie – ul. Zdrojowa, ul. Jana Pawła II oraz w Żabnicy – ul.

Bednarze, ul. Jaśminowa. Ponadto zlecono wykonanie projektu technicz-
nego wodociągu w rejonie Ciśca Małego.

Zakończono prace związane z modernizacją stadionu w Węgierskiej
Górce na potrzeby sportów lekkoatletycznych. Przepiękny stadion bez wąt-
pienia będzie dobrze służył dzieciom i młodzieży z terenu naszej Gminy,
co z pewnością zaowocuje podniesieniem lekkoatletycznych wyników spor-
towych.

Na terenie całej gminy realizowany będzie projekt „Modernizacja źró-
deł ciepła i termomodernizacja budynków indywidualnych realizowana w
ramach Programu ograniczenia emisji w Gminie Węgierska Górka – VI etap”
oraz likwidacja azbestu. Projekty współfinansowane są ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. W wyniku tych projektów na 50 posesjach zostanie wymieniona
stolarka okienna, na 20 budynkach zostaną zamontowane instalacje solar-
ne, a w 20 wymienione piece c.o. na bardziej nowoczesne, a tym samym
ekologiczne. Na 40 budynkach zostaną zlikwidowane azbestowe pokrycia
dachowe a około 80 ton zdemontowanych płyt azbestowych zostanie zu-
tylizowanych. Do Regionalnego Programu Operacyjnego złożyliśmy
wnioski na budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach indywidual-
nych naszej Gminy.

Przystąpimy do termomodernizacji budynku Komisariatu Policji i bu-
dynku OSP Cięcina, gdzie wsparcie otrzymamy z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zostanie ocie-
plona i odnowiona elewacja zewnętrzna, wykonane zostanie ocieplenie stro-
podachu oraz wymienione pokrycie. W budynku Policji nastąpi również kom-
pleksowa wymiana stolarki zewnętrznej.

Planujemy przystąpienie jeszcze w bieżącym roku do inwestycji po-
legającej na zagospodarowaniu brzegów rzeki Soły, Żabniczki i Cięcinki
trasami przyrodniczo – ekologiczno – dydaktycznymi. Przekazaliśmy do
użytku zaadaptowane na cele przedszkola dodatkowe pomieszczenia w Ciś-
cu. Planujemy również w drugiej połowie roku przystąpić do budowy przed-
szkola w Cięcinie poprzez częściową adaptację pomieszczeń szkoły pod-
stawowej. Przedsięwzięcia te warunkowane są jednak ogłoszeniem nabo-
ru przez Urząd Marszałkowski w ramach środków nowej perspektywy fi-
nansowej UE na lata 2014 -2020.

Przerwa wakacyjna to czas wzmożonych prac remontowych w pla-
cówkach oświatowych naszej Gminy. Placówki te posiadają dobrze wy-
posażoną i zorganizowaną bazę lokalową, jednak, aby utrzymać je w do-
brym stanie technicznym po całym roku szkolnym, wymagają ciągłych prac
remontowych, a tym samym związanych z tym nakładów finansowych. W
okresie letnim będą przeprowadzone następujące remonty: Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 w Cięcinie – remont szatni, schodów oraz pokoju nauczy-
cielskiego jak również malowanie 3 sal lekcyjnych oraz remont podłogi w
jednej sali. Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce – remont zaplecza
sportowego tj. sali gimnastycznej oraz szatni chłopców i dziewczynek, w
miarę posiadanych środków będą prowadzone prace związane z wymianą
rynien na dachu sali gimnastycznej, naprawą zapadniętych wpustów ście-
kowych i wymianą uszkodzonych wykładzin z PCV. Na dzień 28 maja za-
kończone zostały prace związane z utworzeniem nowoczesnej 24 – stano-
wiskowej pracowni językowej „Mentor”. Od 29 maja uczniowie realizują
program, rozwijają umiejętności językowe w nowej pracowni. Szkoła Pod-
stawowa w Żabnicy – planuje się wykonanie odwodnienia przedniej czę-
ści budynku szkoły oraz montaż barierek na schodach wejściowych, ponadto
zostanie wykonane udrożnienie odwodnienia i wymiana rynny na części ku-
chennej budynku oraz naprawa ubytków w lamperii na korytarzach szkol-
nych. Zespół Szkół Publicznych Cisiec – zostanie przeprowadzony remont
pokrycia dachowego na części budynku szkoły (wewnętrzny dziedziniec),
wymiana drzwi wewnętrznych w szatni, na stołówce szkolnej i korytarzu
na I piętrze. Gimnazjum Cięcina – planuje się wykonać konserwację bo-
iska, malowanie 4 sal lekcyjnych, wymianę drzwi w kilku salach lekcyj-
nych i ubikacjach, naprawę rynien na hali sportowej i mocowań instalacji
odgromowej, konserwację i naprawę ogrodzenia. Gimnazjum Węgiers-
ka Górka – remont i malowanie 2 sal lekcyjnych, wymiana podłogi w po-
koju nauczycielskim, malowanie ubikacji dla chłopców i dziewcząt. Gim-
nazjum Żabnica – malowanie 5 sal lekcyjnych wraz z lamperią. Przed-
szkole Nr 1 Cisiec – planuje się wymalowanie sal zabaw, kuchni i zaple-
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cza kuchennego, wymianę oświetlenia w 4 pomieszczeniach, montaż ro-
let okiennych w nowych pomieszczeniach, wykonanie i zamontowanie na-
rożników drewnianych na filary w salach zabaw dzieci. Przedszkole nr 2
Cisiec – do wykonania będzie remont ścian oporowych i zjazdu do kotłowni,
wymiana zbiornika wyrównawczego c.o., malowanie zaplecza sanitarne-
go i kuchennego oraz uszczelnianie rynien dachowych. Przedszkole Cię-
cina – zostaną wykonane regipsy w salach oraz ich malowanie wraz z za-
pleczem kuchennym. Przedszkole Węgierska Górka – do wykonania bę-
dzie remont kuchni (wymiana pieca kuchennego, wymiana płytek podło-
gowych, malowanie), malowanie 2 sal lekcyjnych oraz cyklinowanie i ma-
lowanie podłogi na korytarzu. Przedszkole Żabnica – modernizacja łazienki
(przystosowanie dla dzieci), wyłożenie kostki brukowej do wejścia od stro-
ny ogrodu przedszkolnego.

Czas wakacji to odpoczynek i regeneracja sił po trudach pracy zawo-
dowej. Szczerze pragnę, aby przyjazna atmosfera naszej gminy, uśmiech,

zabawa i dobre samopoczucie towarzyszyło mieszkańcom i przyjezdnym
gościom cały czas, a nade wszystko w okresie wakacji. Życzę niezapom-
nianych wrażeń i wspaniałego wypoczynku. Ośrodek Promocji Gminy Wę-
gierska Górka i miejscowi gestorzy ruchu turystycznego, tj. właściciele pen-
sjonatów, stowarzyszenia turystyczne, sportowe stanęli na wysokości za-
dania i tradycyjnie już w sposób znakomity przygotowali bogate oferty at-
rakcji i imprez wakacyjnych.

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Węgierska Gór-
ka za aktywność, pracowitość i zaangażowanie w sprawy wspólne. Dzię-
ki Waszemu wsparciu, kompetentnemu i rzeczowemu wyrażaniu Waszych
potrzeb, możemy z powodzeniem realizować program rozkwitu Gminy Wę-
gierska Górka.

Z poważaniem
Piotr Tyrlik

Wójt Gminy Węgierska Górka

Wójt Gminy Węgierska Górka informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pie-

niędzy wydanych na olej napędowy używany do
produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

w terminie od 1 lutego 2015r. do 28 lutego
2015r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wój-
ta gminy, w zależności od miejsca położenia grun-
tów rolnych wraz z fakturami VAT, stanowiący-
mi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
01 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r., w ter-

minie od 1 sierpnia 2015 r. do 1 września 2015
r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta
gminy, w zależności od miejsca położenia grun-
tów rolnych wraz z fakturami VAT, stanowiący-
mi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015r. w ramach li-
mitu zwrotu podatku określonego na 2015r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w
2015r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rol-
nych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 – 30 kwietnia 2015r. w przypadku zło-

żenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2015r. w przypadku

złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przele-

wem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Ustawazdnia10marca2006r.ozwrociepodatku

akcyzowegozawartegowcenieolejunapędowegowy-
korzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52,
poz. 379, z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w
Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016
i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559)

Zwrot podatku akcyzowego w 2015r.

OGŁOSZENIE

ZAKAZ WYPALANIA TRAW
Przypominam, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyro-

dy (t.j. Dz. U. 2013.627 z późn. zm.) ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK,
NIEUŻYTKÓW,ROWÓW,PASÓWPRZYDROŻNYCH,SZLAKÓW KOLEJOWYCH.

Kto nie przestrzega ww. zakazu podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131
pkt. 12 ustawy o ochronie przyrody). Wypalanie traw grozi również utratą unijnych
dopłat dla rolników.

Wypalanie traw jest złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służ-
by ochrony środowiska. Ziemia się wyjaławia, a nie użyźnia. Giną ptaki i drobne zwie-
rzęta, a w powietrzu unoszą się szkodliwe toksyny. Wypalanie traw często utrudnia rów-
nież poruszanie się po drogach kierowcom i może być przyczyną groźnych wypadków.

Od wielu lat ten szkodliwy proceder powtarza się. Aby sytuacja się zmieniła konieczne
jest konsekwentne egzekwowanie zakazu wypalania traw oraz karanie podpalaczy.

KOMUNIKAT
DO WSZYSTKICH
UŻYTKOWNIKÓW

GRUNTÓW
Każdy właściciel zobowiązany jest do właściwej pie-

lęgnacji gruntów stanowiących jego własność. Pod pojęciem
pielęgnacji należy rozumieć między innymi wykaszanie
traw, odchwaszczanie itp. Zachwaszczone grunty są za-
grożeniem dla upraw rolniczych, gdyż dojrzewające chwa-
sty rozsiewają się z wiatrem na pola uprawne sąsiadów. Po-
nadto nieskoszona trawa i chwasty są siedliskiem wielu
szkodników glebowych gryzoni i ślimaków.
– Nie wykoszone zeschnięte trawy i chwasty stanowią

poważne zagrożenie pożarowe w okresie wiosennym, let-
nim i jesiennym.

– Nie wykoszone trawy w pobliżu ciągów komunikacyj-
nych zmniejszają widoczność i bezpośrednio wpływają
na bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych.

Powyższe reguluje:
• Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121,poz 1266 z późn. zm., art.
15 ust 5)
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 152 poz.897 z późn. zm.)

W związku z powyższym Wójt Gminy Węgierska
Górka prosi o przestrzeganie w/w przepisów. W przy-
padku nie zastosowania się do powyższego, Wójt Gmi-
ny będzie zmuszony egzekwować w/w obowiązek po-
przez wydanie stosownej decyzji.

Podpisał:
Wójt Gminy Piotr Tyrlik

Pamiętajmy! W Polsce obowiązuje bezwzględny zakaz wypalania traw!
Co możesz zrobić ?

Zapoznaj wypalającego z treścią tego apelu. W przypadku braku reakcji
powiadom: STRAŻ POŻARNĄ : 998; 112 lub POLICJĘ: 997.
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Urząd Gminy Węgierska Górka jest w trakcie realizacji kolejne-
go projektu inwestycyjnego. Projekt pn. „Rozbudowa przygranicz-
nej infrastruktury rekreacyjnej i około turystycznej poprzez bu-
dowę ścieżki pieszo-rowerowej” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007
– 2013.

Przedmiotem projektu jest budowa na terenie Węgierskiej Górki
oraz Cięciny atrakcyjnej infrastruktury turystycznej – ciągu pieszo–
rowerowego, będącego kontynuacją istniejącego bulwaru rzeki Soły,
Żabniczki oraz Młynówki. Projekt obejmuje zarówno budowę nowych
odcinków traktu spacerowo-rowerowego, w formie ścieżki z kostki bru-
kowej, jak również szczegółowe oznakowanie ciągów istniejących, w
taki sposób, by wraz z odcinkami budowanymi tworzyły spójną tra-
sę, prowadzącą z centrum Węgierskiej Górki do miejscowości Cięci-
na.

Głównym celem realizacji niniejszego przedsięwzięcia inwesty-
cyjnego jest podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu
oraz stworzenie warunków do rozwoju regionalnych produktów tu-
rystycznych, poprzez poprawę jakości oraz dostępności infrastruktu-
ry około turystycznej na terenie Gminy Węgierska Górka.

O ZWALCZANIU ŚLIMAKÓW
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach

W ostatnich latach na polach roślin uprawnych, ogrodach i sadach ob-
serwuje się liczne występowanie ślimaków. Największe szkody na w/w ro-
ślinach wyrządzają ślimaki nagie (bezmuszlowe) z rodziny ślinikowatych
(ślinik wielki, luzytański i zmienny) oraz z rodziny pomrowikowatych (po-
mrowik plamisty). Żerują nocą oraz w dni pochmurne i deszczowe. W dni
suche i słoneczne chronią się w glebie i w różnego rodzaju kryjówkach. Lu-
bią wilgoć i cień. Atakują wszystkie rośliny uprawne, jednak największe
straty w plonie obserwuje się na rzepaku ozimym, pszenicy ozimej i na wa-
rzywach. Uszkadzają wszystkie organy roślin, jednak najchętniej żerują na
kiełkujących nasionach, siewkach i młodych liściach oraz na soczystych owo-
cach, bulwach, korzeniach i kłączach. Krytycznym okresem, w którym ro-
śliny są najbardziej narażone na uszkodzenia przez ślimaki jest u zbóż faza
ziarniaka i siewki a u roślin 2– liściennych faza liścieni.

Podstawowymi zabiegami ograniczającymi występowanie i liczebność
ślimaków są: drenowanie i osuszanie zbyt wilgotnych pól, niszczenie chwas-
tów rosnących w pobliżu plantacji, usuwanie resztek roślinnych, kamieni,
desek oraz stosowanie różnego rodzaju pułapek ,do których ślimaki są zwa-
biane i niszczone. Liczebność ślimaków można również ograniczyć sto-
sując zabiegi uprawowe i agrotechniczne takie jak: usuwanie resztek poż-
niwnych, wykonanie podorywek, orki siewnej, wałowanie gleby po głębokiej
orce i siewie, wielokrotne bronowanie pól podczas słonecznej pogody, wczes-
ny i głęboki siew, usuwanie bruzd siewnych i szczelin w glebie, niszcze-
nie niepożądanej roślinności na plantacji.

Zabiegi chemiczne wykonywać po przekroczeniu progu szkodliwości,
który wynosi: bezpośrednio po siewie oraz w okresie wschodów roślin:
– 2-3 ślimaki na pułapkę lub zniszczenie 5% ziarniaków lub 5 % sie-
wek roślin, w fazie 2-4 liści – 4 ślimaki na pułapkę lub zniszczenie 10%
roślin.

Uwaga: Środki Ochrony Roślin należy stosować zgodnie z etykie-
tą – instrukcją stosowania

Zabiegi należy wykonywać w godzinach popołudniowych lub wieczorem
w czasie największej aktywności szkodnika

Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej
i około turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej
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PODATKI I OPŁATY
LOKALNE

Informuje się , że stosownie do treści art.6 ust.1 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych, osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informa-
cję o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalone-
go wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej powstanie lub wy-
gaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnie-
nia zdarzenia.

Formularze informacji podatkowych dostępne są na stronie BIP lub w Urzędzie Gminy po-
kój nr 13.

WYBORY
DO RAD

POWIATOWYCH
ŚLĄSKIEJ

IZBY
ROLNICZEJ
W GMINIE

W dniu 31 maja 2015 roku na terenie
Gminy Węgierska Górka odbyły się wybo-
ry do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rol-
niczej. W wyniku głosowania tajnego rolni-
cy wybrali swojego przedstawiciela, któ-
rym została Pani Grzegorzek Helena zam.: Ci-
siec ul. Grzegorzków 5.

Izby Rolnicze w Polsce zostały powołane
do życia ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku.
Izby są samorządem rolniczym działającym
na rzecz rozwiązywania problemów rolnict-
wa i reprezentującym interesy zrzeszonych w
nich rolników. Członkami izb rolniczych z
mocy ustawy są wszystkie osoby fizyczne i
prawne, które są płatnikami podatku rolnego
lub dochodowego z działów specjalnych
produkcji rolnej. Kompetencje i zadania sa-
morządu rolniczego wynikają z ustawy o iz-
bach rolniczych oraz statutu poszczegól-
nych izb. Władze Izby Rolniczej wybierane
są w bezpośrednich i tajnych wyborach na ka-
dencję trwającą 4 lata. W Polsce działa 16 izb
rolniczych. Za pośrednictwem izby rolniczej,
wybrani delegaci mają wpływ min. na: roz-
wiązywanie zgłaszanych przez rolników pro-
blemów, opiniują projekty aktów prawnych
z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolne-
go, mają wpływ na poprawę sytuacji ekono-
micznej w rolnictwie, warunków życia na wsi,
kształtowania edukacji i doradztwa rolniczego
oraz podnoszenia kwalifikacji osób pracują-
cych w rolnictwie. Izby współpracują z pol-
skimi i zagranicznymi organizacjami produ-
centów rolnych. Zajmują się poprawą stanu
środowiska przyrodniczego, zdrowia miesz-
kańców wsi i ochrony dziedzictwa kulturo-
wego w regionie.

Władze Gminy serdecznie gratulują
Pani Grzegorzek Helenie wygrania wyborów
i życzą delegatce sukcesów w pracy na
rzecz rolnictwa.

Wójt Gminy Piotr Tyrlik
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Warsztaty Wielkanocne
Już tradycyjnie, jak co roku, w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska

Górka odbyły się Warsztaty Wielkanocne. Pierwsze spotkanie po-
święcone było nauce wykonywania kwiatów z bibuły. Uczestnicy poz-
nali różne techniki ich tworzenia. Piękne, oryginalne kwiaty mogły przy-
stroić wielkanocne palmy. Chyba nikt nie wyobraża sobie Świąt
Wielkanocnych bez kolorowych pisanek... Nowe pomysły na ich zdo-
bienie poznali uczestnicy kolejnego spotkania warsztatowego. I tak po-
wstawały pisanki ręcznie malowane i zdobione techniką decoupage. Za-
jęcia upłynęły w radosnej atmosferze. Dziękujemy wszystkim za mile
spędzony czas!

Jeszcze dalej niż Afryka...
– Herbaciarnia Literacka

20 marca w piątkowe popołudnie odbyło się kolejne spotkanie z cyk-
lu Herbaciarni Literackiej. Uczestnicy spotkania wyruszyli w daleką podróż...
– Jeszcze dalej niż Afryka...

W programie oprócz znakomitego występu Szkolnej Grupy Teatral-
nej Maska pt. „Inny”, znalazło się spotkanie z wolontariuszkami Pro-
jektu M3 paniami: Olgą Weroniką Figiel, Marią Tirak, Emilią Klimasa-
rą. Ponadto dodatkowymi atrakcjami były warsztaty edukacyjne dla dzie-
ci „Na Czerwonej Wyspie” oraz kiermasz malgalskich rzeczy „Kolory Ma-
dagaskaru”.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa dróg
gminnych na terenie Gminy Węgierska Górka w roku 2015

Gmina Węgierska Górka w okresie wakacyjnym przystępuje do prac
związanych z przebudową dróg gminnych, jak również do rozbudowy in-
frastruktury oświetlenia ulicznego.

W Cięcinie przebudowy doczeka się ulica Zacisze. Na terenie Ciśca
prace prowadzone będą na ulicy Wczasowej oraz na ulicy Łagodnej. W
Węgierskiej Górce przebudowana zostanie ulica Parkowa. W Żabnicy pra-
cami objęte będą ulice Sadowa, Zjazdowa, Cisowa, Brzozowa oraz ulica
Kwiatowa.

Powyższe inwestycje zostaną zrealizowane do wysokości środków fi-
nansowych zaplanowanych w budżecie na rok 2015.

Ponadto informuję, iż trwają prace związane z przygotowaniem do-
kumentacji dotyczącej planowanej rozbudowy oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Węgierska Górka

Marian Kurowski
Zastępca Wójta

Europejski
Dzień Kobiet
Powiatu
Żywieckiego
28 marca 2015 r. na zaproszenie pani Po-
seł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małgorzaty Pępek oraz wójta gminy
Łękawica Tadeusza Tomiczka panie z
Koła Gospodyń Węgierska Górka wzię-
ły udział w Europejskim Dniu Kobiet Po-
wiatu Żywieckiego w Łękawicy.
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XIII Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną
Palma wielkanocna to tradycyjny symbol

Niedzieli Palmowej. W niedzielę 29 marca w ko-
ściele Przemienienia Pańskiego już po raz trzynasty
odbył się Gminny Konkurs na Palmę Wielka-
nocną pod patronatem Ks. prałata Stanisława Bo-
gacza oraz Wójta Gminy Węgierska Górka Piot-
ra Tyrlika.

Palmy były oceniane w trzech kategoriach:

najwyższa:
I miejsce: Straż Honorowa Najświętszego
Serca Pana Jezusa
II miejsce: Filip Sapeta
III miejsce: Bolesław Chowaniec

najpiękniejsza:
I miejsce: Mateusz Sikora
II miejsce: Przedszkole AKUKU
III miejsce: Kamil Motyka
wyróżnienia: Izabela Piela,
Przedszkole w Żabnicy

regionalna – tradycyjna:
I miejsce: Weronika Kuchejda z dziadkami
II miejsce: Jakub Pawlus
III miejsce: Rafał Jurasz
Wyróżnienia: Klaudia Wojtusiak,
Klaudia Karpeta, Emilia Piela

Serdecznie gratulujemy!

Gwara to skarbnica wiedzy o przeszłości, noś-
nik kultury, tradycji i obyczajów. Dlatego też nie-
zwykle ważne jest byśmy ją pielęgnowali i ocalali
od zapomnienia.

W tegorocznym Dyktandzie Gwarowym
„Nigdy nie zaginie górolskie gadanie” wzięło
udział ponad 30 osób. To już trzecia edycja kon-
kursu. Uczestnicy zmagali się z napisaniem dyk-
tanda, które następnie musieli przetłumaczyć na ję-
zyk literacki. W drugiej części mieli za zadanie na-

pisać definicje wyrazów i zwrotów gwarowych oraz
przypisać nazwy do rysunków przedstawiających
regionalne narzędzia. Na pamiątkę udziału w dyk-
tandzie każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy
kubek.

10 kwietnia w Ośrodku Promocji Gminy Wę-
gierska Górka odbyło się uroczyste ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród. Po wnikliwej ocenie,
mając na względzie poprawność zapisu i znajomość
słów gwarowych przyznano następujące nagrody.

Nagrodę Grand Prix dla Kingi Błachut ze
Szkoły Podstawowej w Żabnicy

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsca : Wiktor Kupczak ze Szkoły Pod-

stawowej w Żabnicy
II miejsce: Natalia Motyka ze Szkoły Podsta-

wowej w Ciścu, Maria Zawada ze Szkoły Podsta-
wowej w Węgierskiej Górce

III miejsce: Hubert Jędrzejek ze Szkoły Pod-
stawowej w Żabnicy

W kategorii gimnazjum:
I miejsce: Izabela Motyka z gimnazjum w Wę-

gierskiej Górce, Paulina Chowaniec z gimnazjum
w Żabnicy

II miejsce: Weronika Rypień z gimnazjum w
Węgierskiej Górce

III miejsce : Szymon Legut z gimnazjum w
Żabnicy, Paweł Bednarz z gimnazjum w Wę-
gierskiej Górce

Wyróżnienie dla Marty Strzałki z gimnazjum
w Żabnicy.

W kategorii dorośli:
I miejsce: Krystyna Zawada
II miejsce: Renata Rypień
III miejsce: Dorota Gryglak
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy

za kultywowanie języka gwarowego i udział w dyk-
tandzie. Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszego
pogłębiania zainteresowań tematem kultury ludowej.

Nigdy nie zaginie górolskie godanie...
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Wiosennie
i gitarowo

Wiosennie i gitarowo zabrzmiało w
Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka
dzięki Jackowi i Grzegorzowi Pawlusom
oraz Julii Bogdał i zespołowi Baczyński
Band. Ten niezwykły koncert odbył się 11
kwietnia. Jego klimat na długo pozostanie w
naszej pamięci. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy postanowili ten czas spędzić wspólnie z
nami.

Syberyjskie impresje
– wernisaż wystawy

14 kwietnia w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka odbył się wernisaż wystawy Jerze-
go Bogusława Nowaka “Syberyjskie impresje”. Autor dzięki swoim fotografiom zabrał nas w dale-
ką, niezwykle interesującą podróż do Syberii, a wspaniała prelekcja przybliżyła nam klimat i róż-
norodność tej krainy.

Autor wystawy – Jerzy Bogusław Nowak – jest niezwykle barwną postacią. To były komandos
i tancerz, a obecnie taternik, przewodnik tatrzański i beskidzki, żeglarz i ratownik wodny. Przede wszyst-
kim jest jednak podróżnikiem, a ze swoich licznych wypraw, oprócz bezcennych wspomnień, przy-
wozi także fotografie, aby dzielić się z ludźmi swoimi przygodami i życiową pasją. Przemierzył te-
reny od źródeł Amazonki po Mur Chiński. Uczestniczył między innymi w wyprawach w Himalaje,
Andy, Alpy Julijskie, Dolomity, Riłę, Atlas, Ural Polarny i Kaukaz Rosyjski, Gruziński, Ormiański
i Karabachski.

Zauroczony syberyjskim krajem napisał w jednym ze swoich reportaży:
Była, jest i będzie Syberia dla Polaków miejscem szczególnym i niezwykłym. Jedni z nas będą wspo-

minać dramatyczne losy, poniewierkę, poniżenie i doznane krzywdy. Inni dostrzegą harmonię tajgi,
magię Bajkału, cichy zaśpiew syberyjskich rzek, gór niebiańskich tajemnicę, urodę syberyjskich chat,
otwarte i szczere serca rosyjskich ludzi i gościnność Buriatów.

Ja dostrzegam jedno i drugie. Jako samozwańczy ambasador Syberii w Polsce trwam w nieu-
stannej fascynacji nad fenomenem tej niezwykłej krainy.

„BYŁ WŚRÓD NAS” – wernisaż wystawy
Jan Paweł II nieu-

stannie pozostaje bliski
naszym sercom. Dlatego
też wernisaż wystawy
"Był wśród nas" obfitował
w wiele wzruszeń. Były
wspomnienia o Papieżu,
chwile zadumy. Wernisaż
swoim śpiewem i wspa-
niałym programem mu-
zyczno-słowym uświet-
niły Harcerki z Cięciny.

Wystawa „Był wśród
nas” powstała w 2014 r. i
w Bielsku-Białej została
zaprezentowana po raz pierwszy. W ramach instalacji multimedialnej eksponowane są uni-
katowe zdjęcia z lat młodości księdza Karola Wojtyły oraz z pontyfikatu Jana Pawła II. Wy-
stawa podzielona została na 4 strefy fotograficzno-tekstowe odnoszące się do poszczegól-
nych okresów życia i pracy Karola Wojtyły – Jana Pawła II: lata młodzieńcze, lata kapłańskie,
lata posługi biskupiej, lata pontyfikatu.

Wystawę przez tydzień można było zwiedzić w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska
Górka.

Święcone
w Cięcinie

W dniu 15 kwietnia Koło Gospodyń Wiejskich z Cię-
ciny zorganizowało Święconkę. Oprócz pyszności na sto-
le koło zaprezentowało swój repertuar. Impreza była do-
brą okazją do spotkania mieszkańców Cięciny oraz za-
proszonych gości.



24 kwietnia w Ośrodku Promocji Gminy
Węgierska Górka odbył się Konkurs wiedzy o
obronie Węgierskiej Górki. Rywalizacja od-

bywała się w dwóch kategoriach: szkoły pod-
stawowe i gimnazja. Pierwsze miejsca należą
do Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Pol-

skich w Żabnicy i Publicznego Gimnazjum im.
ks. J. Tischnera w Cięcinie. Serdecznie gratu-
lujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy
za trud przygotowań.

Niezwykle ważne jest, by młode pokole-
nie znało historię swojej małej ojczyzny. Po-
stawa uczestników konkursu świadczy o za-
angażowaniu i rosnącym zainteresowaniu lo-
sami przodków. Dowodzą tego między innymi
ich wypowiedzi, poniżej przytaczamy jedną z
nich:

Zgłosiłyśmy się na ten konkurs, ponieważ
wszystkie jesteśmy harcerkami i od wielu lat
bierzemy udział w licznych uroczystościach
upamiętniających obronę Węgierskiej Górki.
Postanowiłyśmy więc same dowiedzieć się
nieco więcej o bohaterskiej walce naszej ma-
łej ojczyzny, by lepiej zrozumieć to, co się tu-
taj wydarzyło w 1939r. Na początku wydawać
się może, że są to same suche daty i nazwiska
ludzi, których nie znałyśmy, lecz to, czego się
dowiedziałyśmy niesie za sobą piękne prze-
słanie. Jest to też pewnego rodzaju hołd dla
osób, które przelały krew, byśmy mogły teraz
żyć w wolnym kraju.
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Konkurs wiedzy o obronie
Węgierskiej Górki rozstrzygnięty

Koncert Charytatywny
dla Krystianka

VII Koncert Charytatywny dla Krystianka za nami...
Na scenie zaprezentowali się: Kompania Zbójnicka, Dziecięcy Zespół

Regionalny “ Górecka”, Eliza Kania oraz Zespół Wierchy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy obdarzyli nas wsparciem i

zainteresowaniem.

Dom o Zielonych Progach
w Węgierskiej Górce

Niezwykła uczta dla duszy... kto był z nami tego wieczoru, potwierdzi,
że poezja przenosi nas w krainy, o których wciąż marzymy i do których dą-
żymy. Dzięki wspaniałemu koncertowi w wykonaniu Domu o Zielonych
Progach mieliśmy okazję odkryć na nowo, że “w górach jest wszystko, co
kocham...”.

Święto
Konstytucji 3 maja

Msza Święta w intencji Ojczyzny i Ochotniczych Straży Po-
żarnych z naszej gminy zgromadziła przedstawicieli całego społe-
czeństwa. Organizacje społeczne oraz szkoły stawiły się w towa-
rzystwie swoich pocztów sztandarowych. Tą podniosłą uroczystość
uświetnili: wprowadzająca do kościoła oraz uczestnicząca w litur-
gii Parafialna Orkiestra “Barka” z Żabnicy oraz chór parafialny “Quat-
tro Voci”.

Po Mszy Świętej w miejscach bohaterskiej śmierci Polaków, któ-
rzy swe życie złożyli w ofierze za Ojczyznę, zostały złożone kwiaty.
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III Festiwal Pieśni Pasterskich odbył się w sobotę
16 maja 2015r. w Zagrodzie Plebańskiej w Cięcinie.

Festiwal miał na celu zachowanie i popula-
ryzację tradycyjnych pieśni pasterskich z rejonu

Beskidów oraz przybliżenie tradycyjnych form ich
wykonywania, zaśpiewów.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dzięku-
jemy!

BESKIDZIE

Ka sie podziały tamte,
casy sałasy,
nima jus Bacy,
co nutki po holach śpiywoł.

I łowiecki po nik posoł,
hej: kanyś stary Baco,
Boże:
kany te skrzypecki.

Coś ło zmroku,
na nich grywoł,
i tyk kierdel łowiec,
co ześ ich zdrojoł.

Syry łoscypki,
z mlyka ześ robowoł,
i ceprom ześ sprzedawoł,
Hej: został po tobie.

Sałas:
I wspomnienie,
I twoje bacowanie hej?

Mieczysław Polak

III Festiwal Pieśni Pasterskich

Perfekcja w wykonaniu
Grupy Teatralnej MASKA

Szkolna grupa teatralna MASKA z Publicznego Gimnazjum
im. K.K. Baczyńskiego reprezentowała naszą gminę w Woje-
wódzkim Przeglądzie Krótkich Przedstawień i Monodramów pt.
“XVI Miniatury Teatralne” w Buczkowicach. Przedstawienie
pn. “Perfekcja” zrobiło ogromne wrażenie na jury konkursu oraz
zgromadzonej publiczności.

Wojewódzki
Przegląd
Zespołów
Regionalnych
24 maja w niedzielę w Amfiteatrze im. St.
Hadyny w Wiśle odbył się VI Wojewódz-
ki Przegląd Zespołów Regionalnych Kół
Gospodyń Wiejskich. Była to impreza po-
łączona z prezentacją rękodzieła ludo-
wego oraz tradycyjnych potraw.

Do przeglądu zgłosiły się 52 zespoły, w tym
ponad 1000 osób występujących, prezentujący fol-
klor cieszyński, górnośląski, żywiecki, krakow-
ski, częstochowski, laski i inne. W uroczystości
brały udział Panie z naszej gminy: z Koła Gos-
podyń z Węgierskiej Górki oraz Koła Gospodyń
Wiejskich z Żabnicy.
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Kolorowo i radośnie było dziś na Bulwa-
rach w Węgierskiej Górce. A to za sprawą naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy, którzy
przybyli na organizowany Dzień Dziecka.
Piękna pogoda, pomysłowi animatorzy oraz
uwielbiane przez wszystkich słodycze sprawiły,
że dzieci bawiły się na 102, a może nawet le-
piej. Dzięki zaczarowanej mapie i przede
wszystkim swojej wyobraźni dzieci przeniosły
się w krainę zabawy, gdzie pokonując różne
konkurencje przeżyły ciekawe przygody. Po
wyczerpujących zadaniach na świeżym po-
wietrzu dzieci wraz ze swoimi rodzicami uda-
ły się na Halę Widowiskowo-Sportową, gdzie
Wójt Gminy pan Piotr Tyrlik rozlosował na-
grody dla dzieci, które przeszły wszystkie
konkurencje. Na zakończenie dzieci oglądnę-
ły ciekawe przedstawienie, w którym mądra
wróżka, Myszka Miki, Czerwony Kapturek
oraz skrzat Gapcio zabrały je w zaczarowaną
krainę bajek. Odbył sie również konkurs na naj-
piękniejszy strój.

Dziękujemy firmom, które wsparły naszą
imprezę czyli: Żywiec Zdrój, Beskid Ekosys-
tem oraz Pizzeria Przystanek z Węgierskiej
Górki.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych “Węgierka” wraz z Ośrodkiem
Promocji Gminy Węgierska Górka i Beskidzkim
Klubem Turystyki Konnej „Piekiełko” z Żabnicy
zorganizowało Integracyjny Dzień Dziecka. Im-
preza odbyła się w Żabnicy, gdzie dzieci na
świeżym powietrzu w otoczeniu pięknych wido-

ków spędzały swoje święto. Nie brakowało za-
bawy, uśmiechu i słodkości. Organizatorzy przy-
gotowali dla najmłodszych wiele atrakcji. Na po-
czątku dzieci wraz ze swoimi rodzicami wyruszyli
na wycieczkę bryczką po okolicy. Po powrocie cze-
kały na nich pyszne ciasta i słodkości, a także kon-
kurencje z nagrodami, przejażdżki na koniu i wie-

le innych. Na zakończenie odbyło się ognisko z
pieczeniem kiełbasek.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli im-
prezę a w szczególności wolontariuszom pro-
wadzącym zabawy oraz Państwu Bogusławie i
Władysławowi Wolnym za ufundowanie kiełba-
sek na ognisko.

Kolorowe święto
najmłodszych

Integracyjny Dzień Dziecka
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Biblioteka Pedagogiczna w Milówce jest
jedną z Filii Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Bielsku Białej. Jednostka ta ma
swoją siedzibę w budynku szkolnym Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w
Milówce przy ul. Dworcowej 17. Księgozbiór bib-
lioteki tworzą książki z różnych dziedzin, głów-
nie zaś z zakresu pedagogiki, psychologii, so-
cjologii. Placówka gromadzi również czasopisma
pedagogiczne, metodyczne, psychologiczne o
zasięgu krajowym oraz selekcyjnie dobrane tytuły
z bibliotekoznawstwa. Choć nazwa Biblioteki
wskazuje, iż głównie służy nauczycielom to
księgozbiór ma charakter uniwersalny. Czytelnik

znajdzie tu książki z bardzo wielu dziedzin wie-
dzy, tak naukowe, jak i popularnonaukowe, nie-
zbędne w nauce, pracy zawodowej, ale też przy-
datne w rozwijaniu swojego hobby. W zbiorach
biblioteki znajdą coś dla siebie studenci różnych
kierunków, pasjonaci oraz pracownicy różnych za-
wodów (medycyna, rachunkowość, ekonomia
itd.). W dziale z literatury pedagogiczno-psy-
chologicznej oferujemy też przystępnie napisane
książki adresowane do rodziców i opiekunów
dziecka. Dostarczą one wielu cennych wskazówek
m.in. jak wspomagać rozwój dziecka niepełnos-
prawnego, jak rozwiązywać problemy wycho-
wawcze, jak radzić sobie z dzieckiem z ADHD,

z dysleksją, jak rozwijać zdolności dziecka, czy
wreszcie jak ciekawie i pożytecznie spędzić z nim
czas.

Pełną informację o zasobach biblioteki do-
starczają katalogi i bazy on-line. W bibliotece dzia-
ła elektroniczna wypożyczalnia. Przez całą dobę
czytelnik może zamawiać i rezerwować książki
na określony przez siebie temat. Wraz z naszą
główną placówką w Bielsku Białej oraz wszyst-
kimi naszymi Filiami współtworzymy bazę bib-
liograficzną artykułów z czasopism i książek. Pra-
cownicy dbają o to, aby baza była stale aktuali-
zowana i uzupełniana na bieżąco.

Nasza Biblioteka dąży do tego, aby stać się
miejscem otwartym dla wszystkich użytkowni-
ków. Jesteśmy placówką nowoczesną, podej-
mujemy szereg działań, które powodują odcho-
dzenie od tradycyjnej koncepcji biblioteki jako
miejsca uporządkowanego przechowywania do-
kumentów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
www.pbw.bielsko.pl

Alina Jędrzkiewicz

Biblioteka Pedagogiczna
nie tylko dla nauczycieli
Gminna Biblioteka Publiczna w Węgierskiej Górce od wielu lat współpracuje z Bib-
lioteką Pedagogiczną w Milówce. Serdecznie zachęcamy do korzystania z jej księ-
gozbiorów. Poniżej oferta biblioteczna tej placówki.

Świetlica w Cięcinie działająca przy bibliotece
jest miejscem spotkania dla wszystkich pragnących
twórczo i aktywnie spędzać czas. Tutaj nikt się nie
nudzi! Oferta skierowana do mieszkańców Cię-
ciny jest bogata i nieustannie wzbogacana o nowe
pomysły i propozycje służące jednemu celowi, a
mianowicie rozwijaniu zdolności artystycznych
wszystkich chcących się rozwijać manualnie.
Wszystkie warsztaty, spotkania i zajęcia mają jesz-
cze jeden cel – organizowane są, by zintegrować
i scalić społeczność całej Cięciny. Najszersza
oferta świetlicy w Cięcinie skierowana jest do naj-
młodszych.

Z myślą o nich powstała „Plastyczna pra-
cownia” czyli cykliczne warsztaty, w czasie któ-

rych uczestnicy uczą się wykonywać różne ciekawe
plastyczne prace, którymi następnie dekorują
wnętrze biblioteki i świetlicy. Odbywają się one w
środy o godzinie 15.00.

Olbrzymią popularnością cieszyły się warsz-
taty z decoupage-u dla gimnazjalistów. Dzięki pań-
stwu Władysławowi i Bogusławie Wolnym –
właścicielom Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w
Cięcinie, którzy dzięki swej uprzejmości zostali
sponsorami warsztatów, możliwe było zorganizo-
wanie ich tym razem dla uczniów klas 1-3 szko-
ły podstawowej.

W dniu 22 kwietnia, kiedy obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Ziemi w Bibliotece w Cię-
cinie miały miejsce warsztaty ekologiczne pt.
„Pomóż i Ty zmienić świat”. W programie imprezy
były ekologiczne zabawy, pogadanka o ekologii,
plastyczne „fiku-miku” oraz coś zdrowego „na
ząb”.

O Bibliotece i Świetlicy w Cięcinie nie zapo-
minają oczywiście i przedszkolaki. Ci mali przy-
jaciele biblioteki chętnie do niej przychodzą, z za-
ciekawieniem słuchają czytanych im bajek oraz z
prawdziwą radością oddają się ruchowym zajęciom.

W czerwcu przewidziane są zajęcia arty-
styczne z nauki malowania na szkle. Serdecznie za-
praszamy! Ewa Sikora

Z nami nuda się nie uda
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Książki powinno czytać się już małym dzie-
ciom. Czytanie rozbudza ciekawość świa-
ta i wyobraźnię, uczy myślenia, rozwija ję-
zyk, doskonali pamięć, wzbogaca wiedzę
dziecka. W trakcie czytania na głos buduje
się i umacnia więź między dzieckiem, a
czytającymi: rodzicami, starszym ro-
dzeństwem, bibliotekarzami.

Wraz z rozwojem dziecka zmieniają się jego
potrzeby i zainteresowania. Ofertę książek dla

dzieci w każdym wieku można znaleźć w naszej
Bibliotece.

Wiek przedszkolny jest naturalnym okresem,
w którym powinno się czytać dzieciom jak naj-
więcej. Istnieje szansa, że wskutek tego, pasja czy-
tania pozostanie im na długie lata. Warto więc roz-
budzać u nich zainteresowania czytelnicze. W tym
celu Gminna Biblioteka Publiczna w Węgierskiej
Górce już od dawna nawiązała współpracę z
Przedszkolem w Węgierskiej Górce. Poprzez

cykliczne spotkania z przedszkolakami dzieci poz-
nają funkcjonowanie biblioteki. My, biblioteka-
rze staramy się w ciekawy sposób opowiadać dzie-
ciom, które nas odwiedzają o książkach, wska-
zujemy w jaki sposób należy się z nimi obchodzić.
Tak było chociażby podczas spotkania zatytuło-
wanego: „Książka moim przyjacielem”, gdzie po-
kazywaliśmy i tłumaczyliśmy, jak można zapisać
się do Biblioteki i omawialiśmy zasady wypo-
życzania książek. Wspólnie staramy się wzbudzić
u dzieci zaciekawienie książkami. Większość dzie-
ci za zgodą rodziców zapisała się do naszej Bib-
lioteki i z wielką przyjemnością wypożyczyła swo-
je pierwsze bajeczki.

Przedszkolaki przez okres całego roku szkol-
nego słuchają różnorodnej literatury dziecięcej,
czytanej lub opowiadanej przez bibliotekarzy. Jed-
na z lekcji bibliotecznych była np. poświęcona
„Wiośnie”, dzięki której dzieci poznały zjawis-
ka zachodzące w przyrodzie, rozwijały sprawność
myślenia poprzez słuchanie tematycznych wier-
szy, rozbudzały zainteresowania otaczającą przy-
rodą. A więc, zależy nam, by książka nie tylko
sprawiała przyjemność, ale także uczyła i wy-
chowywała. Podczas zajęć w Bibliotece dzieci nie
tylko słuchają bajek, ale także kształtują swoją sa-
modzielność, umiejętność współpracy w grupie,
rozwijają takie cechy jak: zdecydowanie, pamięć
czy pokonywanie nieśmiałości. Oprócz czytania,
staramy się, aby każde dziecko wykazywało ja-
kieś zainteresowania i uzdolnienia: manualne, wo-
kalne, recytatorskie, taneczne, ruchowe.

Stała współpraca naszej Biblioteki z Przed-
szkolem w Węgierskiej Górce pozwala dzieciom
zrozumieć sens jej istnienia, poznać zasady ko-
rzystania z Wypożyczalni i szanowania książek,
a także przyczynia się do wyrabiania nawyku się-
gania po książkę od najmłodszych lat.

mgr Kazimiera Waligóra

WITAMY W BIBLIOTECE:
Współpraca Biblioteki z Przedszkolem

XII TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Tegoroczne hasło brzmiało „Wybieram bibliotekę”… Jak co roku, na

wiosnę biblioteki integrują się w tworzeniu programów mających za zadanie
promocję tych instytucji jako miejsc szczególnie przyjaznych czytelnikom..
W tych dniach Bibliotekę Publiczną w Ciścu licznie odwiedzili przedsta-
wiciele najmłodszej grupy społecznej, czyli przedszkolaki, którzy zadawali
pytania dotyczące organizacji pracy w bibliotece.

W ramach promocji odbyło się również spotkanie multimedialne o te-
matyce patriotycznej. Przypomniano wówczas o najważniejszych świętach
majowych, oraz odśpiewano hymn narodowy. Po raz kolejny zaproszono
do Biblioteki Publicznej w Ciścu poetkę, Annę Sałabun, która osobiście pre-

zentowała swoja poezję. Przytoczone wiersze opowiadały o pięknie cisieckiej
ziemi „Rodzinna wioska, górska kolebko, tyś nas tu wykołysała, wiatrów
szumami, ptaków chórami, swe miłe pieśni śpiewała…”. Znalazły się rów-
nież utwory poświęcone Bogu i rodzinie.

Doceniając twórczość Pani Anny Salamon, a także w odpowiedzi na
zainteresowanie zaprezentowaną poezją, zebrane w całość tomiki dostęp-
ne są w materiałach Biblioteki Publicznej w Ciścu.
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W Bibliotece… A może
w Stumilowym Lesie?

W kwietniowe przedpołudnie przedszkolaki z Węgierskiej Górki od-
wiedziły bibliotekę i w zaczarowany sposób przeniosły się do Stumilowe-
go Lasu, by poznać Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. W trakcie zajęć edu-
kacyjnych zapoznały się z historią powstania książki autorstwa Alana Ale-
xandra Milne p.t. “Kubuś Puchatek”, która od 89 lat jest jedną z ulubionych
dziecięcych lektur. Dzieci bezbłędnie rozwiązywały wszystkie zagadki do-
tyczące bohaterów książki. Następnie starannie wykonywały portrety Ku-
busia i jego przyjaciół, które zabrały ze sobą na wiosenny spacer.

Czwartkowe spotkania, czyli co słychać
w cisieckim Klubie Seniora
Do tego, że Klub Seniora działający
przy Bibliotece w Ciścu funkcjonuje bar-
dzo prężnie i ambitnie, nie trzeba chy-
ba nikogo przekonywać. Spotkania od-
bywają się w czwartki od godziny 16:00.
Oprócz spotkań warsztatowych obej-
mujących m.in. takie zagadnienia jak:
wiedza o zdrowiu, obsługa komputera,
nauka języka angielskiego, bibułkarstwo
i inne zajęcia plastyczne, Seniorki orga-
nizują spotkania z ciekawymi ludźmi i wy-
kłady.

Jedno z takich wydarzeń odbyło się 9 kwiet-
nia 2015 r. Klub Seniora wraz z Biblioteką Pub-
liczną w Ciścu zaprosili na wykład „Żydzi – nasi
dawni sąsiedzi” mgr Stefana Jopka.

Na spotkaniu poruszano zagadnienia doty-
czące dziejów społeczności żydowskiej w Ciś-
cu i okolicznych miejscowości w XIX, XX wie-
ku .Mowa była o koegzystencji Żydów we
wsiach. Podczas spotkania wywiązała się dys-
kusja osób pamiętających społeczność ży-
dowską. W ich pamięci pozostały wizerunki Ży-
dów znanych handlowców, rzemieślników, lu-

dzi majętnych. Pan Stefan Jopek przedstawił
najważniejsze obiekty tego okresu, zebrani w
sali mogli oglądać dzięki prezentacji multime-

dialnej. Znalazło się też miejsce na książkę do-
tyczącą dramatycznych wydarzeń Żydów w cza-
sie wojny.

Dzień Dziecka
– radosne świętowanie
w Bibliotece w Ciścu
W sobotę 30 maja w świetlicy bibliotecznej odbyła się sportowa spar-
takiada. Impreza ta zorganizowana została z okazji Dnia Dziecka.

Uczestnicy mogli rywalizować w specjalnie dla nich przygotowanych
dyscyplinach, tj.: bilard, hokej, badminton, dodatkową atrakcją były sza-
lone rydwany. Emocje w czasie tego wydarzenia sięgały zenitu. Zawod-
nikom trudno było się skoncentrować. Kibice usilnie dopingowali swo-
im faworytom. Zawody zakończono wręczeniem dyplomów. Ci którzy po-
zostali lekko rozczarowani przegraną mogą liczyć na kolejną rewanżową
dogrywkę. Pamiętajmy, że najważniejsza jest dobra zabawa, czego wam
życzymy.
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Miesiąc kwiecień i maj w świetlicy i biblio-
tece w Żabnicy obfitował w wiele ciekawych za-
jęć i wydarzeń kulturalnych. W środowe popo-
łudnia młodzież, dorośli i dzieci uczestniczyli w
zajęciach pt. “Papierowe inspiracje”. Kwietnio-
we zajęcia poświęcone były tworzeniu z papie-
rowej wikliny ozdobnych bucików oraz kotów. W
maju z kolei tą samą techniką wykonaliśmy pa-
pierowe serduszka, ozdabiane bibułkowymi kwia-
tami. Sercami tymi dzieci i młodzież obdarowa-
ła swoje mamy z okazji ich majowego święta. W
soboty w bibliotece i świetlicy zorganizowane zos-
tały zajęcia literacko-plastyczne. Dzieci zapoznały
się z twórczością Marii Konopnickiej, Jana
Brzechwy i Juliana Tuwima. Piękne prace wy-
konane w różnych technikach plastycznych od-
dawały w sposób subiektywny treść poznanych
na zajęciach utworów. Biblioteka w Żabnicy
kładzie duży nacisk na działalność kulturalną szu-
kając ciągle nowych form i pomysłów do tego
typu działań. Jednym z nich jest rozbudzenie u naj-
młodszych potrzeby uczestnictwa w życiu bib-
lioteki i korzystanie z jej oferty książkowej,
kulturalnej i edukacyjnej. Przykładem tutaj może
być współpraca biblioteki z Przedszkolem w Ża-
bnicy. Przedszkolaki uczestniczą w specjalnie dla
nich zorganizowanych co tygodniowych zajęciach
i lekcjach bibliotecznych. Maluchy aktywnie
włączyły się też do organizowanego Tygodnia Bib-
liotek w dniach od 8 – 15 maja. Odwiedziły bib-
liotekę i złożyły życzenia z okazji Dnia Biblio-
tekarza, lekcja biblioteczna na temat: “Jak po-
wstaje książka “ zaowocowała tym, że dzieci stwo-
rzyły swoją własną książeczkę. Z okazji Dnia Mat-

ki oraz Dnia Dziecka odbyło się w bibliotece
przedstawienie pt. “Dar rzeki Fly”. Spektakl ten
przygotowały dzieci z klasy IV a ze swoją wy-
chowawczynią panią mgr Cecylią Bochenek.
Piękna baśń o miłości matki do syna wzruszyła
zgromadzoną publiczność, czyli dzieci z przed-
szkola oraz czytelników. Mali aktorzy wystąpi-
li również przed swoimi mamami oraz paniami
uczestniczącymi w zajęciach fitness. W każdy wto-
rek, środę i piątek w bibliotece odbywają się za-
jęcia fitness. Zajęcia te cieszą się dużą popular-
nością, świadczy to o tym, że społeczeństwo na-
sze jest coraz bardziej świadome korzyści zwią-

zanych z aktywnością fizyczną dla swojego
zdrowia oraz wyglądu.

Na koniec pragnę podziękować pani Annie
Maślance oraz paniom z KGW w Żabnicy, któ-
re uczestniczą w środowych zajęciach ucząc
sztuki bibułkarskiej młode pokolenie. Podzięko-
wania składam też pani mgr Cecylii Bochenek za
piękne przedstawienie baśni “Dar rzeki Fly”
oraz za dotychczasową współpracę.

Zapraszam do korzystania z oferty książko-
wej biblioteki oraz zajęć organizowanych w
świetlicy.

mgr Joanna Kanik

Nowinki z biblioteki i świetlicy w Żabnicy
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Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskie j Górki
w Węgierskie j Górce

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Węgierskiej
Górce w konkursach przedmiotowych, artystycznych,

sportowych na rok szkolny 2014/15

Jak co roku uczniowie naszej szkoły licznie i chęt-
nie uczestniczyli w różnorodnych konkursach na róż-
nych szczeblach – od gminnych poprzez powiatowe,
wojewódzkie do ogólnopolskich i międzynarodo-
wych. Łącznie tych konkursów było 22. uczniowie za-
jęli w nich 21 pierwszych miejsc, osiem II, dziewięć III
i 31 wyróżnień. Szczególnymi osiągnięciami wyróżnili
się:

LAUREACI KONKURSÓW POWIATO-
WYCH, WOJEWÓDZKICH, OGÓLNOPOL-
SKICH I MIĘDZYNARODOWYCH ZE SZKO-
ŁY PODSTAWOWEJ W ŻABNICY:

1. Oliwia Żyrek – I m-ce w XXI Międzynaro-
dowym Konkursie „Mieszkam w Beskidach”, I m-
ce w Powiatowym Konkursie Historyczno – Pla-
stycznym „Rodzina Komorowskich – 150 lat pa-
nowania na Żywiecczyźnie”, II m-ce w Ogólno-
polskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”,

laureatka Międzygminnego Konkursu „Funkcje
Lasu”

2. Hubert Jędrzejek – finalista Międzynaro-
dowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblij-
nej „Jonasz”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Języka angielskiego „FOX”, III miejsce w
Gminnym Konkursie „Nigdy nie zaginie górolskie
godanie”, laureat Powiatowego Konkursu Lite-
rackiego „Boże Narodzenie w Beskidach”.

Uczniowie osiągali również sukcesy sportowe. Za-
wody Gminne: I m-ce – mini piłka koszykowa dziew-
cząt, I m-ce mini piłka nożna chłopców, I m-ce mini
piłka koszykowa chłopców, II m-ce sztafetowe bie-
gi przełajowe dziewcząt i chłopców. Zawody mię-
dzygminne: i m-ce awans do zawodów powiatowych.
Zawody powiatowe: II m-ce mini piłka koszykowa
chłopców, V m-ce piłka nożna chłopców, VI m-ce
mini piłka nożna dziewcząt.

Część konkursów nie została jeszcze rozstrzygnięta,
czekamy na kolejne sukcesy.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu
przynoszących pozytywne efekty przedsięwzięciach.
Były to m.in. akcje:Tydzień Dobrych Uczynków, Świę-
to Polskiej Niezapominajki,Agresji Mówimy Stanowcze
NIE. Dzieci z wielką chęcią i zaangażowaniem brały
udział w warsztatach teatralnych, których owocem było
piękne przedstawienie, zaprezentowane podczas Dnia
Dziecka a także w przedszkolu i bibliotece publicznej
w Żabnicy. Podczas Dnia Dziecka uczniowie naszej
szkoły mogli zaprezentować swoje talenty oraz spo-
żytkować energię w rozgrywkach sportowych. Zaś w
celu kształtowania postaw obywatelskich Samorząd
Uczniowski przeprowadził wybory do Rady Samorządu
Uczniowskiego.

A, że wakacje tuż, tuż życzymy wszystkim dużo
słońca, radości i wspaniałego wypoczynku.

Opracowały:
mgr Cecylia Bochenek

mgr Magdalen Krestian

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur
2015”: wyróżnienia – Krzysztof Jabłoński, kl. 5b, Kac-
per Holicz, kl.5a;
I Międzynarodowy FestiwalTwórczości „Kalejdoskop
Talentów” Jesień 2014: I miejsce – Zuzanna Kubiesa,
kl. 6b, II miejsce – Julia Bogdał, kl. 6b;
IIMiędzynarodowyFestiwalTwórczości„Kalejdoskop
Talentów”: II miejsce – kategoria midi – Zuzanna Ku-
biesa, kl.6b, II miejsce – kategoria mini – Pola Kubiesa,
kl.4a;
Ogólnopolski Konkurs Olimpiada Wiedzy Archi-
medes. Plus. Matematyka: Laureat I stopnia z wyróż-
nieniem – Miłosz Biegun, kl. 5a, Laureaci III stopnia –
Dawid Grenda, kl.6a, Krzysztof Jabłoński, kl.5b, Kacper
Holicz, kl.5a;
Ogólnopolski Konkurs Olimpiada Wiedzy Archi-
medes. Plus. Język angielski: Laureat III stopnia – Bar-
tosz Wiewióra, kl5a
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Moje ulubione
mleczne danie”: Laureatka – Zuzanna Kania, kl.2a;
Wojewódzki konkurs z języka polskiego – etap rejo-
nowy: udział – Kinga Wolny, kl.6b,Aleksandra Worek,
kl. 6b, Dominika Mazurek, kl.5a;
Diecezjalny Konkurs Poezji Religijnej: Laureatka I
miejsca – Iga Kurowska, kl. 5a;
Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Mał-
gorzatyPapiurek: udział–NikolaKudełka,kl.3a,Krzysz-
tof Król, kl.3a, Wiktoria Supłat, kl.3b, Kamila Pigoń, kl.

3b, Mateusz Dudek, kl.3b, Dominik Dymkowski, kl. 3b,
Anna Pawlus, kl. 3b, Paulina Bieś, kl.3b;
Rejonowy konkurs plastyczny „Funkcje lasu” orga-
nizowany przez Nadleśnictwo Węgierska Górka:
wyróżnienie –Wiktoria Jurasz, kl. 1a, nagroda: MariaTa-
lik, kl.2a, Emilia Kosiec, kl. 2a, Julia Gołuch, kl.3a, Ka-
rol Pieczarka, kl.1b, Łukasz Piętka, 1c, Michał Wypy-
szyński, kl. 3a, Maciej Wypyszyński, kl.1c, Maciej
Bogdał, kl.1c, Wiktoria Waligóra, kl.5a;
Powiatowy konkurs plastyczny „Boże Narodzenie w
tradycji naszych przodków”: I miejsce – Urszula Gaw-
las 1c, Wiktoria Tirak, kl.2b, Zuzanna Kubiesa kl. 6b, Ju-
lia Bogdał kl. 6b, II miejsce – Kinga Wolny, kl. 6b, Pola
Kubiesa, kl.4a;
Powiatowy konkurs plastyczny „Wielkanoc w tradycji
naszych przodków”: nagroda – Łucja Biegun, kl.1a, Pola
Kubiesa, kl. 4a, wyróżnienie – Zuzanna Kubiesa, kl.6a,
Julia Bogdał, kl.6b;
Powiatowykonkurs literacki„DlaczegojestświętoBo-
żegoNarodzenia”:nagroda–AnetaHyla,kl.3a,Franciszek
Smolick, kl. 3a,Anna Pawlus, kl.3b, Barbara Krzus, kl.3b;
Powiatowy konkurs PSP „Nie dla czadu”: I miejsce
– Zuzanna Kubiesa , kl.6b, III miejsce – Iga Kurowska,
kl. 5a, wyróżnienie – Wiktoria Waligóra, kl.5a;
Powiatowy konkurs ekologiczny i ochrony środowiska
„Czyste Góry”: I miejsce – Dominika Mazurek, kl. 5a;
Powiatowy konkurs krajoznawczy „Czyste Góry”: I
miejsce – Kacper Holicz, kl. 5a;

Gminny Przegląd Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej
kolęda, kolęda”: I miejsce – Krzysztof Król, kl.3a, II
miejsce – Oliwia Murańska, kl.1c, III miejsce – Zofia Pie-
czarka, kl.3a;
Gminny Konkurs Plastyczny „Zdrowo i ekologicznie”
organizowany przez Zespół Szkół w Ciścu: I miejsce
–Anna Pawlus, kl. 3b, Natalia Wolny, kl.3b, Jakub Bran-
dys, kl.3b, wyróżnienie – Mateusz Dudek,kl.3b, Krzysztf
Kopeć, kl.3b, Marta Zawada, kl.3b, Paulina Bieś, kl.3b,
Kamila Krzus, kol.3b, Barbara Krzus, kl.3b, Paulina Sło-
wik, kl.3b, Kamiola Pigoń, kl.3b;
Parafialny Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgo-
rzaty Papiurek: I miejsce – Nikola Kudełka, kl.3a,
Krzysztof Król, kl.3a, Wiktoria Supłat, kl.3b, Kamila Pi-
goń, kl. 3b, Mateusz Dudek, kl.3b, Dominik Dymkow-
ski, kl. 3b, Anna Pawlus, kl. 3b, Paulina Bieś, kl.3b, II
miejsce – Urszula Gawlas, kl.1c, Łukasz Piętka, kl.1c, Ma-
ciej Bogdał, kl.1c, Kamil Cichoń, kl.2a, Jakub Cichoń,
kl.2a, Wiktoria Semla, kl.2a, Maria Talik, kl.2a, Wiktor
Feil, kl,2a, Mateusz Nitecki, kl.2a, Natalia Rejman, kl. 2a,
Julia Dymkowska, kl.2a,Anna Barcik, kl.2a, Oliwia Mu-
rańska, kl. 1c, III miejsce – Zofia Pieczarka, kl. 3a, wy-
różnienie – Zespół klasowy – 1a;
III Gminne Dyktando Gwarowe: III miejsce – Maria
Zawada;
Ogólnopolski Konkurs Olimpiada Wiedzy Archi-
medes. Plus. Historia: Najwyższy wynik – 96 pkt – Ma-
teusz Bartosiński, kl. VI.

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/2015
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Sportowe osiągnięcia Szkoły Podstawowej
w Węgierskiej Górce w roku szkolnym 2014/2015
Zawody powiatowe
1. miejsce sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt
3. miejsce sztafetowe biegi przełajowe chłopców
1. miejsce mini siatkówka chłopców
2. miejsce mini piłka ręczna chłopców
3. miejsce mini piłka ręczna dziewcząt
1. miejsce czwórbój lekkoatletyczny chłopców
2. miejsce czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt
1. miejsce biegi rozstawne 4x100m chłopców
1. miejsce biegi rozstawne 4x100m dziewcząt
1. miejsce sztafeta szwedzka chłopców
1. miejsce sztafeta szwedzka dziewcząt

Zawody rejonowe
3. miejsce sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt
3. miejsce mini siatkówka chłopców
1. miejsce czwórbój lekkoatletyczny chłopców
4. miejsce czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt
1. miejsce sztafeta szwedzka chłopców
4. miejsce sztafeta szwedzka dziewcząt
5. miejsce biegi rozstawne 4x100m chłopców
5. miejsce biegi rozstawne 4x100m dziewcząt

Zawody wojewódzkie
7. miejsce czwórbój lekkoatletyczny chłopców

Na w/w sukcesy zapracowały uczennice:

Bogdał Julia, Wacławek Sabina, Wolny Kinga, Majdak Julia, Kuś Oli-
wia, Kubiesa Zuzanna, Foester Emilia, Chwil Paulina, Pigoń Julia, Jaworska
Patrycja, Chwil Kamila, Juraszek Kinga

uczniowie: Bednarz Piotr, Pawlus Konrad, Pawlik Dawid, Fickowski
Wiktor, Piątek Ernest, Purol Mateusz, Murański Michał, Bartosiński Ma-
teusz, Kupczak Andrzej, Mozol Kordian, Kania Adrian, Szewczyk Ksawery.

Pod kierunkiem Beata Biegun, Justyna Biegun
B. Biegun

Szkolny Festiwal 2.0 to stały element akcji
„Szkoła z Klasą 2.0”, do której nasza szkoła przy-
stąpiła w tym roku szkolnym 2014/15 jest zwień-
czeniem i podsumowaniem całorocznej pracy Zespołu
nauczycieli i uczniów, a także sposobem na integrację
szkolnej społeczności.

Festiwal 2.0 odbył się 28 maja w auli naszej szko-
ły z udziałem zaproszonych gości: Przewodniczącego
Rady Gminy– p. W. Sobla, radnych naszej Gminy
i przedstawicieli Komisji Oświaty: p.Antoniego Jar-
co, p. Jana Jurasza, p.Annę Kalinowską, Rady Ro-
dziców oraz całej społeczności szkolnej.

Składał się z dwóch części:
– informacyjnej
– ekspozycyjnej z elementami warsztatowymi.
Część informacyjną w formie miniwykładu ilust-

rowanego prezentacją multimedialną, zdjęciami i re-
lacjami uczniów poprowadziła p .J. Figat.

„Szkoła z Klasą” to ogólnopolski program, w
który zaangażowana była cała szkoła – dyrektor (I.
Lach), koordynator (J. Figat), nauczyciele (A.
Skrzypek, T. Gawlińska, U. Kuta, D. Waligóra) i
uczniowie. Działali razem, ale każdy w swoim wy-
miarze. Sumą tych działań była zmiana całej szko-
ły na ciekawszą, bardziej zaangażowaną, otwartą
na nowe wyzwania i dopasowującą się do zmie-
niających się czasów. Skupiał się na mądrym i
przemyślanym wykorzystywaniu technologii

informacyjno-komunikacyjnych w codziennej
pracy szkolnej. Rozwijał u uczniów samodzielne
i krytyczne myślenie, uczył odpowiedzialnie i z
poszanowaniem praw autorskich korzystać ze
źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i se-
lekcjonować informacje. Uczył pracy zespoło-
wej, współpracy ze społecznością lokalną, a
także rozwijał umiejętność wystąpień publicz-
nych.

Program trwał cały rok szkolny (od wrześ-
nia do sierpnia), w trakcie którego uczniowie,
wspólnie z nauczycielami realizowali różno-
rodne zadania zgodnie z opracowanym cało-
rocznym harmonogramem działań. Swoje za-
dania nauczyciele przedstawiali na bieżąco na
platformie programu Szkoła z klasą 2.0 oraz na
stronie internetowej naszej szkoły. Po zaliczeniu
programu szkoła uzyska certyfikat 2.0 oraz ty-
tuł Szkoły z klasą. Uzyskaliśmy już tytuł Szko-
ły eksperckiej (gdyż minimum 3 materiały
stworzone przez różnych uczestników naszej
szkoły zostały odznaczone jako Dobre prakty-
ki). A mamy ich już 7.

Tegoroczna edycja programu Szkoła z Klasą 2.0
prowadzona była pod hasłem ,,CZYTAMY I OD-
KRYWAMY”.

Oto nasze działania i przedsięwzięcia zrealizo-
wane w związku z programem:

KODEKS
W I semestrze w klasach nauczyciele prowadzili

debaty podczas których uczniowie zapoznawali się
z zasadami korzystania z nowych technologii in-
formacyjno – komunikacyjnych. Uczniowie wy-
pracowali klasowe wersje Kodeksu 2.0 –zbioru za-
sad bezpiecznego i mądrego korzystania zTIK w nau-
czaniu i uczeniu się.

22 stycznia odbyła się debata szkolna z udzia-
łem przedstawicieli klas, Samorządu Uczniowskie-
go oraz nauczycieli biorących udział w Programie.
W trakcie spotkania powstał szkolny Kodeks 2.0.

Wspólnie wypracowane pomysły były dalej
przedmiotem dyskusji oraz ,,testowania” w II se-
mestrze.

OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK
Wybory zostały zorganizowane i przeprowa-

dzone przez bibliotekę szkolną. Trwały 3 dni. Kla-
sy 2-6 odwiedziły bibliotekę, w której zorganizowano
lokal wyborczy i wzięły udział w głosowaniu.

Uczniowie, na specjalnie przygotowanych kar-
tach, podawali tytuły książek, które ich zdaniem war-
te są polecenia i powinny znaleźć się w każdej bib-
liotece. Nad całością czuwała komisja wyborcza, w
skład której weszli członkowie kółka bibliotecznego.

Wyniki głosowania zostały opublikowane na
stronie biblioteki i naszej szkoły.

FESTIWAL SZKOŁY Z KLASĄ 2.0
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W klasach 1-3 popularnością cieszą się lektu-
ry i książki związane z filmami lub bajkami oglą-
danymi w telewizji i w kinie. W klasach 4-6 (po-
dobnie jak u młodszych uczniów) popularnością cie-
szy się literatura związana z filmem. Wykaz tych
książek można znaleźć na stronie internetowej szko-
ły.

WARSZTATY TWÓRCZE Z PANEM TOTI DLA KLAS III

WARSZTATY FILMOWE DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI

SZKOŁA NA PLATFORMIE
Utworzyliśmy szkolną Platformę edukacyjną

– takie miejsce w sieci, w którym pojawiły się już
materiały promujące nowoczesne nauczanie. Plat-
forma redagowana jest przez nauczycieli i uczniów,
którzy udostępniają opracowane przez siebie doku-
menty, autorskie materiały edukacyjne, scenariusze
zajęć, zadania, ciekawe ćwiczenia utrwalające tre-
ści realizowane w trakcie lekcji i zajęć dodatkowych.

platformaedukacyjnawg.2ap.pl

REALIZACJA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH
Nauczyciele biorący udział w programie reali-

zowali zadania z wykorzystaniem nowych techno-
logii oraz innowacyjnych i angażujących uczniów me-
tod pracy: projektu, odwróconej lekcji. Metodę pro-
jektu realizowali uczniowie z kl. V a – „Szlakiem
bohaterów lektury”, gdzie stworzyli grę dydaktyczną
oraz z kółka bibliotecznego „Podręcznik? Sami zro-
bimy”, gdzie stworzyli podręcznik do przyrody dla
wybranej klasy.

W kl. II a metodą odwróconej lekcji odbył się
cykl zajęć „Wyprawa na Grenlandię”,’’Czy to już
wiosna’’, „Kolory tęczy”, w kl. VI a „Wizytów-
ki Londynu”, „Tworzymy słownik angielsko –
amerykański”, „Przyrodnicze lapbooki”.

Po przedstawieniu wszystkich działań (części in-
formacyjnej) wybrane zespoły uczniów wraz z
nauczycielami prezentowali rezultaty swoich zadań
na specjalnie przygotowanych do tego stoiskach edu-
kacyjnych. Dalsza część festiwalu przebiegała
warsztatowo. Uczniowie klasami mogli zobaczyć,
zapytać, pograć, poćwiczyć. I tak:

STOISKO – KL.IV A I V A – PANI A.SKRZYPEK
Na laptopie zaprezentowany byłblog z grami in-

teraktywnymi na podstawie lektury „W pustyni i w
puszczy”, można było ułożyć puzzle, rozwiązać krzy-
żówkę, odpowiedzieć na pytania, pograć w gry in-
teraktywne: milionerzy, wisielec, wykreślankę. Zna-
lazł się też Kodeks kl. IV a, plakat interaktywny, mini
poradnik – W jaki sposób opisywać źródła inter-
netowe?, zdjęcia.

STOISKO – KÓŁKO BIBLIOTECZNE – P.U.KUTA
Celem projektu było stworzenie interaktywne-

go podręcznika do przyrody. Uczniowie sami zde-
cydowali, co będzie źródłem informacji. Opracowali
wiadomości, ilustracje, zdjęcia i filmy. Przygotowali
interaktywne ćwiczenia podsumowujące tematykę
rozdziałów na platformie. Na stoisku poznali cie-
kawostki ze świata przyrody, obejrzeli przygotowane
filmy i sprawdzili swoją wiedzę rozwiązując inte-
raktywne zadania. Podziwiali też makietę przedsta-

wiającą przebieg wirtualnej wycieczki do Warsza-
wy.

STOISKO – KL. II A – P. T.GAWLIŃSKA
Uczniowie zaprezentowali liczne plansze, al-

bumy, wytwory prac dziecięcych, książeczki wy-
konane na zajęciach oraz prezentację multimedial-
ną wykonaną przez uczennicę M,Talik, „Wyprawa
po Grenlandii”. Przedstawili też liczne ćwiczenia,
diagramy, dobieranki, rebusy na platformie eduka-
cyjnej, ,,Bajkę o Tęczowym Królestwie”oraz zi-
lustrowany Kodeks w formie prac plastycznych.

STOISKO – KL.VI A – P. D.WALIGÓRA
KlasaVI przedstawiła plakaty ,,Wizytówki Lon-

dynu” – co ciekawego możemy zobaczyć w Mu-
zeum Brytyjskim. Zaprezentowała słownik angiel-
sko – amerykański, aplikacje na LearningApps oraz
lapbooki przyrodnicze i zdjęcia.

Dodatkowo powstało stoisko związane z pro-
jektem eTwinning realizowanym przez panią U.Kuta
i Panią D.Waligórę oraz uczniów z kółka biblio-
tecznego i języka angielskiego.

eTwinning to program europejski, w którym
szkoły z różnych krajów współpracują przez Inter-
net.Wtym roku w naszej szkole realizowany był pro-
jekt, „Let’s make a TV”, czyli„Zróbmy telewizję”.
Uczestniczyły w nim szkoły z Polski, Czech, Gre-
cji, Włoch, Słowenii, Hiszpanii i Portugalii. W każ-
dej z nich powstawały programy, które ostatecznie
złożyły się na nasza wspólną – COOLTV. Stoisko
przybrało formę studia telewizyjnego, w którym pre-
zentowano fragmenty telewizyjnego programu.

PODSUMOWANIE, WNIOSKI, REFLEKSJE
� Uczniowie znają i potrafią właściwie i mądrze

wykorzystywać technologie informacyjno – ko-
munikacyjne w uczeniu się, odpowiedzialnie ko-
rzystać z sieci:

– doskonalą umiejętności w Paint, Power Point , edy-
cji printscreenów, serwisie Glogster (prezentacje
multimedialne, plakaty interaktywne)

– korzystają z Map Google, Bloggera, aplikacji
LearningApps, programu Hot Potatoes, Gimp, Mo-
vie Maker, z programu do obróbki zdjęć Photos-
hop,z aplikacji do tworzenia puzzli,

– odrabiają zadania i korzystają z platform eduka-
cyjnych: WSiPnet, Freelearning (j.angielski);

– tworzą materiały na powstałej platformie eduka-
cyjnej naszej szkoły;

– korzystają z tablic interaktywnych, posługują się
kamerą cyfrową, skanerem, aparatem cyfrowym .
� W związku z czytaniem i odkrywaniem ucznio-

wie rozwijają kompetencje kluczowe doty-
czące:

– samodzielnego i krytycznego myślenia poprzez od-
krywanie,

– stawiania pytań oraz rozwiązywania problemów,
– czytania ze zrozumieniem poleceń, instrukcji, in-

formacji, notatek
– analizy i interpretacji tekstów,
– redagowania tekstów, wyszukiwania właściwych

informacji,
– rozwijania zainteresowań czytaniem.
� Nauczyciele wprowadzili, upowszechnili i za-

stosowali w praktyce innowacyjne metody
nauczania (projektu, odwróconej lekcji).

� Szkoła na platformie – wprowadzona została
szkolna platforma edukacyjna, czyli miejsce w sie-
ci, gdzie gromadzone są i udostępniane materia-
ły edukacyjne wszystkim zainteresowanym.
Umożliwia to szkolną wymianę doświadczeń i pub-
liczną prezentację dobrych praktyk.

� Wzbogacone zostały zasoby szkoły (nowoczes-
na pracownia języka angielskiego MENTOR, za-
soby związane z TIK, biblioteka szkolna).

Uczniowie całej szkoły mogli wziąć udział w
warsztatach, które prowadziły zespoły uczniów na
stoiskach edukacyjnych. Na zakończenie mogli
obejrzeć unowocześnioną pracownię języka an-
gielskiego „Mentor”. Doceniono wkład pracy dyrekcji
szkoły w tworzeniu warunków dla nowoczesnej szko-
ły. To była wspaniała i bardzo ciekawa forma wy-
korzystania potencjału, umiejętności, zdolności na-
szych uczniów. My nauczyciele, mimo ogromu pra-
cy jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, zdoby-
liśmy nowe umiejętności związane z TIK, praco-
waliśmy innowacyjnymi metodami pracy: projek-
tu, odwróconej lekcji. Przygotowujemy książkę pt
„Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce – Szko-
łą z Klasą”. Z niecierpliwością czekamy na tytuł i cer-
tyfikat. Jego otrzymanie będzie dla nas ogromnym
wyróżnieniem, satysfakcją i motywacją do dal-
szych działań.

Jolanta Figat
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We wtorek 17 marca w Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górce od-
były się warsztaty rękodzielnicze pod nazwą “Artystyczna wytwórczość
z wiórków drewna osikowego”.

Wzięli w nich udział uczniowie klas 4 – 6, członkowie kółek: przy-
rodniczego i bibliotecznego oraz młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół
w Ciścu i Publicznego Gimnazjum w Cięcinie.

Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z techniką wykorzystywania
wiórków osikowych do tworzenia ozdób wielkanocnych. Prowadzący
w skrócie przybliżyli tę mało znaną technikę. Na przygotowanej wy-
stawie można było zapoznać się z różnorodnością prac, które tworzo-
ne są tą techniką.

W ciągu trzech godzin każdy uczestnik wykonał osikowego kurczaczka
oraz palmę wielkanocną. Zajęcia dały możliwość wykazania się pomy-
słowością, zmysłem artystycznym, ale były również świetną zabawą. W
ich trakcie powstały niesamowite prace!

Od stycznia uczniowie klas trzecich przygotowywali się do spotkania
z panią Joanną Sorn Gara, autorką książek o Panu Toti. Wybór pisarki nie
był przypadkowy. Książki o przygodach Pana Toti stały się przebojem już
w poprzednim roku szkolnym. Czytane były najpierw w klasie 2a, a następnie
na przerwach w bibliotece.

Do wizyty pisarki przygotowywano się bardzo starannie. Ponieważ mia-
ła to być niespodzianka, na stronach szkoły nie ukazały się żadne informacje
(wiedziano, że pani Joanna czasem tam zagląda:).

W klasie 3b, w trakcie dwóch spotkań, przeczytano „Pan Toti i powódź”.
W kolejnym tygodniu uczniowie sami przystąpili do twórczej pracy i na-
pisali książkę o nowych przygodach malutkiego „człowieczka”.

W klasie 3a przygotowania do spotkania z panią Joanną przebiegały nie-
co inaczej. Przez dwa tygodnie grupa uczniów zostawała po lekcjach i two-
rzyła „pomnik” Pana Toti. Praca tak się rozwinęła, że nasz bohater – któ-
ry w książkowej rzeczywistości jest maleńki – dosłownie (!) przerósł swo-
ich twórców. Spowodowało to pewne problemy techniczne. Pan Toti cały
czas pochylał się do przodu i miał problemy z utrzymaniem równowagi.
Ale podobno „dla chcącego nic trudnego”, więc pokonano te trudności. Pan
Toti stoi teraz dumnie w bibliotece i wyciąga rękę na powitanie wszystkich
wchodzących w jej progi.

I wreszcie – 20 kwietnia– trzecioklasiści spotkali się z panią Joanną!
Warsztaty w klasie 3a poprzedziło uroczyste odsłonięcie „pomnika” bohatera
książki. Pani Joannie asystowali współtwórcy Pana Toti. Po krótkiej uro-
czystości rozpoczęło się właściwe spotkanie.

Pani Joanna Sorn Gara jest z wykształcenie grafikiem i przygotowała
warsztat na temat tworzenia ilustracji książkowej. Przedstawiła etapy jej po-

wstawania. Uczniowie zobaczyli oryginalne ilustracje do książek o Panu
Toti. W dalszej części spotkania sami tworzyli prace zainspirowane przy-
godami małego bohatera.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał w prezencie książkę „Pan Toti
na święta” z audiobookiem czytanym przez Małgorzatę Sochę i oczywiście,
autografem autorki!

Na zakończenie warsztatów pani Joanna też otrzymała prezent – książ-
kę napisaną przez uczennice klasy 3b o nowych przygodach Pana Toti. Pani
Joanno, bardzo dziękujemy za wspaniałe spotkanie!

Spotkanie z Osikową Doliną

Spotkanie z panią Joanną Sorn Gara

Najlepsi uczestnicy XV Parafialnych Prze-
glądów Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Pa-
piurek spotkali się 13 i 14 marca 2015 w Domu Kul-
tury w Bielsku-Białej Hałcnowie na konkursowych
zmaganiach. Tam odbył się finał na szczeblu die-
cezjalnym.

Przegląd Pieśni Patriotycznej organizo-
wany jest przez Akcję Katolicką diecezji biel-
sko – żywieckiej od 2000 r. Wśród organiza-

torów ważną rolę odgrywała pani Małgorzata
Papiurek, po której przedwczesnej i nieocze-
kiwanej śmierci w 2003r., przeglądy noszą imię.
Początkowo brało w nich udział 150, 240, 300
wykonawców. Potem ich liczba sukcesywnie ro-
sła. Od kilku lat w szkolnych i parafialnych eli-
minacjach bierze udział ponad dwa tysiące
uczestników w wieku od pięciu do dziewięt-
nastu lat.

Parafialny OddziałAkcji Katolickiej działają-
cy w Cięcinie i Węgierskiej Górce włączył się już
w działanie w pierwszych latach edycji przeglądów,
za czasów przewodniczenia oddziałowi pana pre-
zesa Wawrzyńca Ficonia. Jego następca, pan Sta-
nisław Czulak, kontynuuje tę tradycję wpisaną już
w pejzaż gminnych wydarzeń.

Organizacja przeglądu trwa wiele miesięcy.
Końcem września prezesi POAK dostarczają do
szkół regulamin, w którym zawarte są informacje
o celach przeglądu, kto jest głównym pomysłodawcą
i organizatorem, kto może uczestniczyć w prze-
glądzie, o przebiegu przeglądu i zasadach jego oce-
niania. Pod koniec października zgłaszają się wy-
konawcy z przedszkoli i szkół całej naszej gminy.

Przegląd Pieśni Patriotyczno
– Religijnej rozstrzygnięty!



W marcu uczniowie klas piątych i szóstych
Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce wzię-
li udział w warsztatach filmowych prowadzonych
przez pana Dawida Wojtyłę.

Poznali (w skrócie) tajniki tworzenia scena-
riusza. Dowiedzieli się jakie plany występują w
pracy nad filmem – kiedy i dlaczego należy zde-

cydować się na któryś z nich. W grupach stworzyli
mini scenariusze.

Pogoda dopisała i na drugą część zajęć prze-
nieśli się do ogródka szkolnego. Tam realizowa-
li kolejne zadanie, które polegało na zrobieniu se-
rii zdjęć ilustrujących historie opisane w scena-
riuszach.

Pierwszy dzień warsztatów zakończył się
przydzieleniem uczniom funkcji przy realizacji fil-
mu, który zostanie nakręcony na następnych za-
jęciach, a na „zadanie domowe” otrzymali przy-
gotowanie krótkiego scenariusza.

Drugie spotkanie w całości poświęcone było
kręceniu filmu. Uczniowie uczyli się jak się to robi
fachowo. Po ostatnim spotkaniu mieli już przy-
dzielone funkcje. W ich gronie znalazła się reży-
ser filmu (Emilka), operatorzy kamery (Sabina i
Adrian) i sekretarka planu (Paulina). Autorkami
scenariusza były Zuzia, Julka, Marcelina i Klau-
dia. Za make-up odpowiedzialna była Julka. W ro-
lach głównych wystąpiły: Zuzia, Gabrysia i Mar-
celina. W filmie statystowali: Maja, Marysia, Wik-
toria, Julka, Klaudia, Oliwka, Błażej, Adrian i Kac-
per.

Cały czas uczniowie uważnie słuchali rad pana
Dawida. Adrian uczył się obsługiwać blendę, każ-
de ujęcie zatwierdzane było przez panią reżyser:).

Film, będący efektem ich pracy, został za-
prezentowany podczas Festiwalu Szkoły z Kla-
są 2.0 w Szkole Podstawowej w Węgierskiej
Górce.

Bardzo dziękujemy Zarządowi Banku
Spółdzielczego w Węgierskiej Górce za finan-
sowe wsparcie organizacji warsztatów!

Urszula Kuta
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Warsztaty filmowe czas zacząć!

W Szkole Podstawowej im.
Obrońców Węgierskiej Górki zgło-
szenie do XV Przeglądu na etapie pa-
rafialno – gminnym poprzedził etap
szkolny, gdzie wyłonieni laureaci I
miejsc w różnych kategoriach repre-
zentowali swoją szkołę, wśród ogrom-
nej rzeszy ok. 300 uczestników z in-
nych placówek oświatowych z terenu
naszej gminy.

Organizatorem parafialnego etapu
Przeglądu Pieśni Patriotycznej, który
tradycyjnie odbył się w Szkole Pod-
stawowej im. Obrońców Węgierskiej
Górki w Węgierskiej Górce 19 listo-
pada 2014, byłaAkcja Katolicka wraz
z jej prezesem panem Stanisławem
Czulakiem oraz dyrektor szkoły panią
Ireną Lach. Imprezę poprowadzili pani
Anita Skrzypek oraz pan Jacek Biłko.
Jury w składzie – przewodnicząca: pani
Agnieszka Mocek oraz członkowie:
pani Ewa Kojro i pan Marcin Biegun,
w dwóch kategoriach i w dwóch gru-
pach wiekowych, przyznało pierwsze
miejsca aż czterokrotnie naszym uczniom. Takie-
go sukcesu na poziomie kl. I-VI jeszcze SP w Wę-
gierskiej Górce nie odniosła! Wszyscy laureaci i wy-
różnieni wraz ze swymi opiekunami otrzymali dy-
plomy i nagrody w obecności wójta Gminy Wę-
gierska Górka pana Piotra Tyrlika, wiceprzewod-
niczącego Parafialnego OddziałuAkcji Katolickiej
pana Władysława Skrzypa oraz dyrekcji obu szkół
(podstawowej – pani Ireny Lach i gimnazjum – pana
Piotra Brysia), a także oraz przewodniczącej Rady
Rodziców pani Sabiny Tomiczek.

Zdobywcy pierwszych miejsc
13 marca 2015 r. pojechali na ko-
lejny etap, tym razem na szczeblu
diecezjalnym, do Domu Kultury w
Hałcnowie. Tam zmierzyli się ze
zwycięzcami eliminacji przepro-
wadzonych w innych gminach.

Wykonawcy byli oceniani przez
jury w składzie: Urszula Miarczyń-
ska-Micorek (Przewodnicząca), Jad-
wiga Sikora, Barbara Kazimiero-
wicz, Janina Hetnał oraz Maria Kru-
tyła. Przesłuchania odbywały się w
następujących kategoriach: przed-
szkolaki, uczniowie SP klasy 1-3,
uczniowie SP klasy 4-6, młodzież
szkół gimnazjalnych, młodzież szkół
ponadgimnazjalnych oraz dzieci i
młodzież innych placówek.

Swoich przedstawicieli w kon-
kursie finałowym miała także Szko-
ła Podstawowa z Węgierskiej Gór-
ki: Nikola Kudełka oraz Krzysztof
Król z kl. III (opiekun pani Barba-
ra Duc), zespół z klasy IIIb w skła-

dzie: Wiktoria Supłat, Kamila Pigoń, Mateusz
Dudek, Anna Pawlus, Dominik Dymkowski, Pau-
lina Bieś (opiekun pani Urszula Kusa). Emilia Fo-
erster z kl. VI (przygotowanie samodzielne) oraz
chór kl. IV-VI (opiekun pani Małgorzata Sobel).

Rywalizacja w każdej kategorii była bardzo za-
cięta, dwudniowa, wielogodzinna i nie obyło się bez
niespodzianek (problemy z nagraniami podkładów
muzycznych). Były także podziękowania, dyplo-
my uczestnictwa i słodki poczęstunek, po którym
nastąpił powrót i oczekiwanie na wyniki.

Werdykt jury okazał się pomyślny tylko dla chó-
ru ze Szkoły Podstawowej z Węgierskiej Górki, któ-
ry uzyskał III miejsce w kategorii zespoły powyżej
sześciu osób z klas IV-VI.Aszkoda, bo spore szan-
se mieli pozostali, w gronie których był Krzysiu Król
(zeszłoroczny zdobywca także III nagrody).

O osiągniętym przez chór sukcesie można było
dowiedzieć się z listy wyników XV Przeglądu Pieś-
ni Patriotycznej, znajdującej się na stronie inter-
netowej www.akcja.diecezja.bielsko.pl

Potwierdzeniem uzyskanego wyniku stało się
pismo, które Zarząd Diecezjalnego InstytutuAkcji
Diecezji Bielsko-Żywieckiej – organizator Prze-
glądów, przesłał na ręce pani Ireny Lach Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej
Górki, informując, że chór szkolny zajął III miejs-
ce w finale swojej kategorii wiekowej. Oprócz gra-
tulacji, laureat z opiekunką i dyrekcją szkoły zos-
tał zaproszony na uroczyste podsumowanie Prze-
glądu do Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”
w Bystrej ul. Juliana Fałata, gdzie w dniu 25 kwiet-
nia 2015 r. (sobota) o godz. 10.00 zostały wręczo-
ne wszystkim laureatom puchary i listy gratulacyjne.

Dla Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Gór-
ce byłaby to druga już uroczystość tego typu. W ze-
szłym roku pani. Barbara Duc wraz z uczniem Krzy-
siem Królem odbierała puchar za otrzymanie III
miejsca, a delegacja naszego chóru z opiekunem-
dyrygentem panią Małgorzatą Sobel za wyróżnie-
nie w swoich grupach wiekowych.

Cieszy fakt, że parafia i gmina w tego typu
przedsięwzięciach ma swoich reprezentantów i za-
razem może nieśmiało zapowiadać, że wreszcie
komuś z naszego regionu uda się sięgnąć po grand
prix.

Małgorzata Sobel
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Uczniowie w największej
elektrowni w Polsce!

Uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgier-
skiej Górki 27 maja 2015r mieli okazję uczestniczyć w wycieczce do naj-
większej na Górnym Śląsku elektrowni w Rybniku, należącej do EDF Pol-
ska.

Grupa EDF jest największym zagranicznym inwestorem w branży ener-
getycznej w Polsce, największym producentem energii elektrycznej i ciep-
ła w skojarzeniu, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Zieloną
Górę, Wrocław i Siechnice oraz Toruń. EDF posiada systemową elektrownię
węglową o mocy 1 775 MW w Rybniku. Częścią Grupy w Polsce jest rów-
nież EDF Fenice Poland podmiot odpowiedzialny za wdrażanie projektów
efektywności energetycznej oraz outsourcing działalności energetyczno-
ekologicznej w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Podczas zwiedzania elektrowni przewodnik udzielił uczniom podsta-
wowych informacji na temat jej działalności, pokazał najwyższe kominy,
halę maszynowni liczącą 400 metrów długości oraz opisał jak produkuje
się prąd.

We wtorek 2 czerwca 2015 r. w naszej szkole odbył się konkurs doty-
czący elektrowni na temat produkcji prądu. Nagrody ufundował przedsta-
wiciel działu sprzedaży EDF Polska pan Tomasz Krzempek.

Jolanta Lubos

Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce

Historia stara jak świat, ale przecież ciągle jeszcze aktualna i prawdziwa po-
służyła nam za kanwę przedstawienia „Perfekcja”, które 22 maja 2015 roku
zawładnęło deskami sceny XVI Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teat-
ralnych i Monodramów w Buczkowicach. Czarne i białe stroje, olbrzymia sza-
chownica i rekwizyty stały się na tydzień wyznacznikiem naszej pracy, bo tyle
dokładnie trwały próby do spektaklu. Tym bardziej cieszy sukces i wzorowa oce-
na od jury przeglądu.

Amieliśmyniecały tydzień główniedlatego, żewcześniejwszystkie siły i środ-
ki były zaangażowane w przygotowanie Koncertu Dobroczynnego, który odbył
się 19 maja w naszym gimnazjum.Ten cudowny, roztańczony sobotni wieczór był
wielkim harcerskim świętem. Na scenie obok blisko 20 wokalistów wystąpił ze-
spół Baczyński Band, a z nim nasz dyrektor ze swą hipnotyzującą gitarą basową.

Niemalże jednocześnie trwały przygotowania do spotkania pedagogów
szkolnych organizowanego w naszej szkole wspólnie z dyrekcją Poradni Psy-

Widzę to czarno... i biało
Był władca, który myślał, że może wszystko. Sterował nie tylko działaniami swoich poddanych, ale chciał tez kontrolować ich uczu-
cia i myśli. Niszczył każdego, kto mu się przeciwstawił w przekonaniu, że otaczający go poddani będą mu bezwzględnie posłuszni.
Mylił się jednak, tak jak myliło się wielu dyktatorów na przestrzeni wieków. Jego władza runęła niespodziewanie grzebiąc pod
swym ciężarem władcę…

Sukces naszego ucznia!
Jakże miło było

wszystkim, gdy po dłu-
gich oczekiwaniach
ujawnione zostały wy-
niki sprawdzianu szós-
toklasisty. Okazało się,
że uczeń klasy VIa –
Dawid Grenda uzyskał
stuprocentowe wyniki
ze wszystkich części
sprawdzianu – z języka
polskiego, matematyki
oraz języka angielskie-
go.

Dawid, to bardzo uzdolniony chłopak. Nie tylko bardzo dobrze się uczy,
ale również wykazuje się wybitnym talentem muzycznym, od jakiegoś cza-
su w szkole można było posłuchać jego gry na pianinie, ponieważ przy-
gotowywał się do egzaminu do szkoły muzycznej, który zdał śpiewająco.

Dawidowi gratulujemy sukcesów, gratulujemy również Aleksandrze Wo-
rek, która uzyskała stuprocentowy wynik z języka polskiego oraz Wikto-
rowi Fickowskiemu i Mateuszowi Bartosińskiemu, którzy otrzymali stu-
procentowe wyniki z języka angielskiego.

Nasi chłopcy górą!
3.06 w Sosnowcu odbyły się wojewódzkie zawody w biegach roz-

stawnych. Drużyna w składzie: Bednarz Piotr, Bartosiński Mateusz, Kup-
czak Andrzej, Mozol Kordian, Purol Mateusz (rezerwa) zdobyła mistrzo-
stwo i tym samym zakwalifikowała się do zawodów ogólnopolskich. Chłop-
cy byli bardzo zestresowani przed biegiem, ale na szczęście był to stres mo-
tywujący i z dużą przewagą pokonali drugi zespół.

Ogólnopolskie zawody w tym roku odbędą się w Łodzi w dniach 13-
14.06. W sobotę godzinka na basenach w ramach relaksu i od rana w nie-
dzielę zawody. Gratulacje chłopcy i powodzenia w Łodzi!!!

Justyna Biegun
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chologiczno – Pedagogicznej w Milówce. Odbyło się ono 21 maja na auli szkol-
nej. Nasi uczniowie najpierw zaprezentowali swoje przedstawienia przygoto-
wywane na spotkania z rodzicami, a potem pedagodzy już we własnym gronie
omówili bieżące problemy szkolne.

Jak by tego było mało, dzień wcześniej 20 maja rozegrał się w naszej szko-
le turniej matematyczny 1 z 12. Przyjechali uczniowie z gimnazjów w Cięci-
nie i Ciścu. Po ostrej walce okazało się, że na miano mistrza zasłużył Karol Dzie-
dzic z gimnazjum w Węgierskiej Górce.

Warto też wspomnieć, że w terminarzu wiosennym naszej szkoły znalaz-
ło się też miejsce na Konkurs Czytania w Języku Niemieckim, wyjazd do Ho-
dowli Głuszca, wycieczkę trzydniowa do Warszawy i w Pieniny, konkursy pla-
styczne i wiosenna dyskotekę.

Ci, którym bliżej do przedmiotów humanistycznych zaangażowali się moc-
no w Konkurs Debat Oksfordzkich, którego organizatorem jest Żywiecka Fun-
dacja Rozwoju. Najpierw nasi debatanci wzięli udział w warsztatach dla mów-
ców przeprowadzonych w siedzibie fundacji 19 maja, a niecały tydzień później
gimnazjaliści ze szkół powiatu żywieckiego walczyli na argumenty w Kinie Ja-
nosik w Żywcu. Nasza drużyna w składzie: Wiktoria Pawlus, Kalina Kurows-
ka, Olga Dziedzic i Marcin Bąk miała za zadanie obalić tezę: „Gry multimedialne
rozwijają kompetencje społeczne młodych ludzi”. Poradzili sobie z tym zada-
niem wyśmienicie. Zwyciężyli w swoim pojedynku, a tytuły Najlepszego Mów-
cy zgarnęli Kalina Kurowska i Marcin Bąk. Bez trudu przeszli do finału, gdzie
okazali się najlepszą drużyną. Do szkoły wrócili nie tylko ze statuetką najlep-

szej drużyny debatującej, ale również statuetką najlepszego mówcy III Konkursu
Debat Oksfordzkich dla Marcina Bąka z klasy 3a. Z białych koszul i krawatów
wskoczyliśmy do strojów wojskowych by wcześnie rano 29 maja 2015 stawić
się na poligonie w Bielsku Białej, gdzie odbywały się zawody „Sprawni jak ka-
deci”. Czy zdobyliśmy jakieś miejsca – to możecie zobaczyć na naszej stronie
internetowej.

W chwili gdy powstaje ten artykuł do końca roku zostało niewiele czasu.
Przed nami jeszcze wiele planów. Przygotowujemy niezwykłe widowisko, któ-
re zaprezentujemy 3 czerwca roku podczas naszego Święta Szkoły. Wypada
wtedy 73 rocznica ślubu Krzysztofa i Basi Baczyńskich, którzy brali ślub na dzień
przed Bożym Ciałem.Ajeszcze kino na Dzień Dziecka i rozgrywki w Dniu Spor-
tu, podsumowanie całorocznych działań podczas Dnia Projektów oraz naj-
weselszy konkurs angielski Everyday English. Marzy nam się jeszcze jedno
spotkanie z cyklu Herbaciarnia Literacka, którym w czarno – białych barwach
pożegnamy się z naszymi trzecioklasistami. Zobaczymy na co czerwiec pozwoli.

Bardzo duuuuuuuuuuuuuuuuużo tego jak na jedno malutkie gimnazjum.
No cóż! Na przekór powszechnie wyznawanym poglądom my uważamy,

że praca w gimnazjum może być fajna i przynosić wiele radości, mamy mnó-
stwo pomysłów i dyrektora, który umożliwia ich realizację.A to wystarczy, by
już w maju snuć plany na kolejny rok szkolny.

UF!

PROJEKT PT:
KUCHNIA REGIONALNA

W dniu 4 marca 2015 roku uczniowie gim-
nazjum z kl. IIa i b pod nadzorem mgr Anny Ką-
kol przeprowadzili prezentację projektu pt:KUCH-
NIA REGIONALNA. Celem projektu było przy-
pomnienie spuścizny regionalnej po naszych przod-
kach związanych z przygotowywaniem potraw. Naj-
pierw uczniowie przez kilka tygodni pracowali w
grupach których celem było zebranie od starszych
członków rodziny przepisów kulinarnych. W rea-
lizację projektu po raz pierwszy zaangażowała się
szkoła z poza naszej gminy. Był to Zespół Przed-
szkolno-Szkolny z Kamesznicy gdzie dyrektorem
jest pani Maria Tirak mama naszej uczennicy.
Współpraca układała się pomyślnie i zaowocowa-
ła prezentacją projektu na którą zostali zaprosze-
ni liczni goście. Między innymi sponsorzy, pra-
cownicy Urzędu Gminy, samorządowcy , goście ze
szkoły w Kamesznicy, Grono Pedagogiczne i oczy-
wiście nasi uczniowie, bez których projekt nie móg-
łby być zrealizowany. Podczas prezentacji degus-
towano wiele potraw regionalnych i różnych słod-
kości. Degustację umilał utalentowany uczeń kl. IIa
Damian Ćmiel, który na heligonce wykonywał licz-
ne utwory muzyczne charakterystyczne dla nasze-

go regionu. Po degustacji trzeba było dłuuuugo
sprzątać ale efekt był bardzo zadowalający.

WYJAZD PAMIĘCI
DO KL AUSCHWITZ BIRKENAU

17 marca jak co roku, uczniowie z Gimnazjum
wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do KL
Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu – Brzezince. W
wyjeździe udział biorą uczniowie klas drugich.
Wspomniany KLbył największym niemieckim obo-
zem zagłady na ziemiach polskich. Zwiedzanie
obozu trwało prawie 4 godziny i było bardzo wzru-
szające. Uczniowie unieśli trud wyjazdu, zachowy-
wali się godnie i właściwie. Wyjazdy te, są bardzo
wychowawcze. Gimnazjaliści mogli sami się prze-
konać że warunki panujące w obozach hitlerowskich
zmierzały nie tylko do fizycznego wyniszczenia więź-
niów ale także do upodlenia istoty ludzkiej i odar-
cia z wszelkich cech człowieczeństwa.

WYJAZD ŚLADAMI ŻYCIA PATRONA SZKOŁY
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

Tradycją w naszej szkole stają się organizowa-
ne wyjazdy klas trzecich do Warszawy. Celem wy-
jazdu jest bliższe poznanie naszej stolicy a także

miejsc związanych z życiem K. K. Baczyńskiego.
Tegoroczny wyjazd trwał 3 dni od 4 do 6 maja 2015
roku. W pierwszy dzień wyjazdu zwiedziliśmy
znajdujący się na trasie naszej wycieczki Klasztor na
Jasnej Górze. Po zameldowaniu się w hostelu, roz-
począł sie nasz warszawski maraton. Zwiedziliśmy
większość miejsc związanych z życiem naszego pat-
rona i najważniejsze zabytki stolicy.Aby uatrakcyjnić
uczniom pobyt zorganizowaliśmy również, wejście
na Stadion Narodowy, byliśmy w Telewizji Polskiej,
pod Pomnikiem Katastrofy Smoleńskiej a w ostat-
nim dniu spędziliśmy kilka godzin w Centrum
Nauki Kopernik. Po bardzo intensywnych i wy-
czerpujących trzech dniach pobytu w stolicy udaliśmy
się w drogę powrotną do naszej małej ojczyzny Wę-
gierskiej Górki. Na koniec chciałam się z Państwem
podzielić refleksją, której nie sposób przy tej okaz-
ji pominąć. Jestem dumna z tego skąd pochodzę, jes-
tem dumna z tych z którymi pracuję, jestem wdzięcz-
na naszej młodzieży za postawę na wyjazdach i ini-
cjatywach organizowanych przez naszą szkołę. Nasi
uczniowie są bardzo zdyscyplinowani a przez prze-
wodników na wyjazdach chwaleni za wysoką kul-
turę osobistą. Współpraca z nimi to wielki obowią-
zek ale i wielka przyjemność.

Z nauczycielskim pozdrowieniem
mgr Anna Kąkol
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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

15. 05. 2015 r. odbył się finał konkursu o życiu patrona naszej szkoły.
Jego celem było uczczenie pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II z okaz-

ji jego urodzin. Konkurs był też okazją, aby pogłębić wiedzę o patronie, wy-
razić postawę szacunku i uznania wobec Jego osoby.

W tym roku szczególną uwagę zwrócono na tematykę dotyczącą pielg-
rzymek papieża do Polski. Pierwszy etap konkursu odbył się w kwietniu.
Był on w formie pisemnej i wzięły w nim udział wszystkie dzieci z kl. IV-
VI. Do finału zakwalifikowało się dziewięciu uczniów, którzy w swoich kla-
sach wykazali się najlepszą znajomością faktów z życia Jana Pawła II. Część
finałowa to był konkurs drużynowy. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą
wiedzą, ale na wyróżnienie zasłużyła drużyna z klasy szóstej, która zdobyła
najwięcej punktów. Swoją wiedzą, zadziwiły wszystkich uczennice: Natalia
Motyka, Marta Byrtek, Martyna Kastelik. M.P.

Gminne Eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej

Wdn. 9.04.2015 r. w Zespole Szkół w Ciścu od-
były się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ‘’Wypalanie
traw zabija – ludzi, zwierzęta i środowisko’’. W kon-
kursie brało udział 13 uczniów ze szkół naszej gmi-
ny .Wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach
wiekowych:
Szkoła Podstawowa
I miejsce Tymoteusz Wolny – Cięcina
II miejsce Jakub Marszałek – Cięcina
III miejsce Michał Sanetra – Cięcina
Gimnazjum
I miejsce Zofia Zaczkowska – ZS Cisiec
II miejsce Bartłomiej Hazuka – Węgierska-Górka
III miejsce Dominik Kubiesa – ZS Cisiec

W dniu 16 kwietnia 2015 r. uczniowie uczest-
niczyli w Powiatowych Eliminacjach tego turnieju,
które odbyły się w ZSAiO w Żywcu Moszczanicy.
Uczennica Zofia Zaczkowska (ZS Cisiec) bardzo
dobrze poradziła sobie w etapie pisemnym i ustnym
zajmując ostatecznie II miejsce w powiecie. Gra-
tulacje opiekun mgr Beata Brączek

„Ja... przyszły lekarz”
Już po raz trzeci o nagrodę dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Ciścu, p. Beaty Popielarz, zma-

gali się uczniowie w Konkursie Wiedzy Biologicznej „Ja … przyszły lekarz” . W tym roku zorganizowa-
no konkurs szkolny dla wszystkich uczniów z tego gimnazjum. Zakres tematyczny konkursu obejmował
podstawę programową z biologii, a głównym celem było zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy bio-
logicznej oraz być może wyboru przyszłego zawodu.

Konkurs obejmował dwa etapy. W pierwszym wiedza uczniów sprawdzana była przy pomocy testu.
Etap ten cieszył się dużym zainteresowaniem – wzięli w nim udział wszyscy uczniowie gimnazjum. Pię-
ciu najlepszych uczniów automatycznie zakwalifikowało się do drugiego etapu, który polegał na tym, że
każdy z uczniów losował po 3 pytania związane z anatomią, fizjologią i zdrowiem człowieka. Po krótkim
przygotowaniu wszyscy finaliści mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy ustnie przed komisją skła-
dającą się z nauczyciela biologii pani M. Golec i pedagoga pani B. Loranc. Etap ten przysporzył uczest-
nikom konkursu najwięcej stresu, jednocześnie pokazał, jak dużą wiedzę biologiczno – medyczną posia-
da nasza młodzież. W ramach odpowiedzi na wylosowane pytania uczniowie musieli m. in. przedstawić
antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu, wymienić choroby pasożytnicze, choroby układu krąże-
nia, choroby układu oddechowego, wady wzroku – podać okoliczności ich powstania, objawy i propozy-
cję leczenia, przedstawić krążenie krwi w krwiobiegu płucnym i ustrojowym , opisać konflikt serologicz-
ny Rh, wyjaśnić na czym polega transplantacja narządów, wady i zalety przeszczepów i dializy.

Najlepsza i bezkonkurencyjna okazała się Zofia Zaczkowska. Drugie miejsce zajął Paweł Plata, a trze-
cie Kacper Krzysztofek i Jakub Kamiński, czwarte miejsce tuż za podium ale także z ogromną wiedzą za-
jęła zwyciężczyni poprzedniej edycji (wtedy był to konkurs międzyszkolny) Karolina Zuzanna Bednarz.
Wielkie GRATULACJE!!!

Bardzo zadawalające jest tak duże zainteresowanie młodzieży z Gimnazjum w Ciścu tematami bio-
logicznymi, medycznymi i ekologicznymi. Mamy nadzieję, że los pokieruje naszymi dziećmi i cała piąt-
ka zostanie w przyszłości lekarzami, czego im serdecznie życzymy. mgr Małgorzata Golec

"A bzy tego dnia kwitły obficie..."- w zapachu i barwach czerwcowych
kwiatów mijało nasze święto szkoły. Zabieliły się bluzki i koszule skupio-
nych na modlitwie w kościele Przemienia Pańskiego gimnazjalistów, zajaśniały
stylizowane stroje promiennych dziewcząt i chłopców w czasie "Koncertu
dla Krzysztofa i Barbary" przenoszących nas 73 lata w przeszłość na ulice
Warszawy, po których chodzili narzeczeni, a później małżonkowie Baczyńscy.

Świętowaliśmy rocznicę ślubu naszego patrona, którego do miłości po-
prowadziła literatura. Zabrzmiały dźwięki przedwojennych piosenek - "Kie-
dy znów zakwitną białe bzy", "Odrobinę szczęścia w miłości" i subtelne ero-
tyki Baczyńskiego. "Ciało mojego ciała i światło moich myśli. Ciało mo-
jego ciała i blasku moich pragnień" - rozświetliło nas na tych parę godzin
słońce, przetrwałe w lirykach uczucie i radosne uniesienie. Wszystkim ży-
czymy tak pogodnego jednoczącego świętowania.

Aleksandra Stasica

V Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
w Szkole Podstawowej w Ciścu

Święto szkoły – Publiczne Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
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Szkoła Podstawowa w Ciścu wśród Szkół
noszących im. Jana Pawła II w Wadowicach

To już kolejny raz, gdy nasza szkoła uczest-
niczyła w Zlocie Szkół noszących imię Jana Paw-
ła II w Wadowicach – rodzinnym mieście naszego
Patrona, w dniu Jego urodzin – 18 maja.

Ta podniosła uroczystość miała charakter
wspólnego dziękczynienia za kanonizację Jana
Pawła II, wspomnienia Jego 95 urodzin oraz przy-
gotowania do Światowych Dni Młodzieży, któ-
re odbędą się w dniach 26 lipca – 31 lipca 2016
r. w Krakowie.

W poniedziałek 18.05.2015r. uczniowie kla-
sy IV wraz z opiekunami: Panią Bożeną Loranc,
Bernadettą Zeman i Barbarą Pydych oraz pocztem
sztandarowym wybrali się do Wadowic w celu
uczestniczenia w tych uroczystych obchodach.
Będąc już na miejscu zbiórki, przed Szkołą Pod-
stawową nr1 im. Jana Pawła II w Wadowicach,
Pani Bernadetta Zeman zarejestrowała naszą
grupę i o godzinie 9.45 nastąpił uroczysty prze-
marsz przybyłych na uroczystość reprezentacji
szkół na wadowicki rynek. Na czele pochodu szły
poczty sztandarowe z poszczególnych szkół, a za
nimi przedstawiciele szkół niosący własne flagi
z nazwą szkoły oraz logo ŚDM. Na miejscu, przed
bazyliką, mieliśmy możliwość wysłuchania wspa-
niałego koncertu muzycznego zespołu Fragua oraz

obejrzenia prezentacji przygotowanej przez gru-
pę uczniów przybyłą z Wilna. Centralnym pun-
ktem uroczystości była Eucharystia. Po Mszy św.
został przekazany prymat Szkole z Raby Niżnej,
która najliczniej stawiła się na spotkaniu szkół.
Następnie zrobiono pamiątkowe zdjęcie całej Ro-
dzinie z „lotu ptaka”. Mieliśmy również możli-
wość skorzystania z poczęstunku przygotowanego
dla nas – czyli urodzinowych słodyczy.

Jesteśmy ogromnie dumni, że mogliśmy w
tym dniu być wśród naszej Rodziny Szkół no-
szących imię Jana Pawła II i wspólnie uczestni-
czyć w tak ważnych uroczystościach. Już teraz
czekamy na ponowne spotkanie, tym razem w
Częstochowie!

Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Ciścu

pod kierunkiem mgr B. Zeman

Mamo, tato! Zaloguj się: www.gimnazjum.ciecina.eu
Publ iczne Gimnazjum w Cięc in ie im. ks . pro f . J . T ischnera

Serdecznie pozdrawiamy Rodziców naszych uczniów,
do których przede wszystkim adresujemy poniższy ar-
tykuł. Potraktujcie go Państwo, jako sprawozdanie z
działalności pozalekcyjnej szkoły w drugim półroczu

mijającego roku szkolnego. Oto osiągnięcia Waszych po-
ciech.

1. W XXII MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„Mieszkam w Beskidach” – Sylwia Dyrlaga – nagroda specjalna, Ela
Stokłosa – nagroda dyrektora: obie nagrody są równoznaczne z uzys-
kaniem I miejsca. W kategorii – prace multimedialne: Daniel Tyc – II
miejsce za filmik „Rowerem po Beskidach”, Alicja Golec – III miejs-
ce za prezentację „Zima w Beskidach”. Karolina Biegun – III miejsce
za wyklejankę, Klaudia Krupa i Martyna Kuras – wyróżnienie za ma-
kietę uroczego zakątka Beskidów. Aleksandra Rusek – wyróżnienie w
kategorii Beskidzki Kogel-Mogel. Są to uczniowie pracujący pod kie-
runkiem pani Małgorzaty Golec.

2. Patrycja Suchanek (2a), Wioletta Zawada (3b), Aneta Bik (3c), Anna
Biegun (2b) – finalistki diecezjalnego etapu XVIII MIĘDZYNARODO-
WEGO I EKUMENICZNEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ „Jo-
nasz”, 14.04.2015 r., przygotowywane przez ks. Damiana Korycińskiego.
3. Anna Kłusak (2c) – wyróżnienie w finale X edycji Ogólnopolskiego Kon-

kursu Tischnerowskie Ślady 12.03.2015 r. za pracę literacką – rozważenie
myśli ks. Tischnera: „ Największa solidarność jest solidarnością sumień.”
Uczennica pani Patrycji Klimy.

4. Dominik Waligóra (2c) – wyróżnienie w konkursie literackim „Rozwiń
Myśl” – „Widok z okien domu jest pierwszym widokiem człowieka na
świat…” w ramach projektu „Czytam, więc jestem”. Czytamy Polskich

Filozofów – Józef Tischner, Kraków 25.04.2015 r. Również uczeń pani
Patrycji Klimy.

5. Natalia Eisler, Natalia Skrzypek, Alicja Golec, Julia Kopyto, Nata-
lia Hatala, Wiktoria Komorowska, Zuzanna Gołek, Magdalena Jar-
co, Klaudia Krupa, Anna Żurek – III miejsce w powiatowych za-
wodach piłki siatkowej, w Milówce, 11.03.2015 r. Trenerem uczennic
jest pani Mirosława Juraszek.

6. Alicja Golec (2b), Michał Stępień (3c), Michał Musioł (3a) – I miejs-
ce w gminnym Konkursie Wiedzy o Obronie Węgierskiej Górki.,
24.04.2015 r. Do konkursu przygotowała ich pani Renata Śliwa.

7. Alicja Golec (2b), Aleksandra Rusek (3b), Michał Stępień (3c) – lau-
reaci SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „Ja – uczeń Gim-
nazjum im. Ks. Prof. J. Tischnera (kartka z dziennika lub wiersz) zor-
ganizowanego przez panią Patrycję Klimę oraz Annę Musioł z okazji Świę-
ta Szkoły 12.03.2015 r.

8. Michał Musioł (3a), Jakub Cygoń (2c), Dominik Waligóra (2c) – lau-
reaci szkolnego etapu konkursu literackiego „Rozwiń Myśl (J. Tischne-
ra): „Przestrzenią człowiekowi najbliższą jest dom….”, 30.03.2015 r., zrea-
lizowanego także pod kierunkiem polonistek.

9. Katarzyna Biegun (3b) – laureatka, Aleksandra Juraszek (3c) – II miejs-
ce, Magdalena Jarco (3b) – III miejsce w Szkolnym Konkursie na Naj-
lepszego Mówcę Szkoły 2014/2015 (uczniowie pani P. Klimy), za wy-
głoszenie przemówienia nt „Człowiek, który jest dla mnie, a może tak-
że dla ciebie, przykładem do naśladowania”, konkurs prowadzony
również pod opieką nauczycielek języka polskiego.

10. Jakub Niewdana (2b) – zwycięzca, Michał Musioł (3a) – II miejsce,
Aleksandra Drożdż (3a) – III miejsce w Szkolnym Konkursie Pięk-
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nego Czytania w Języku Niemieckim, zorganizowanym przez panią Jad-
wigę Dziedzic 10.04.2015 r.
Oprócz konkursów nasi gimnazjaliści wykazują aktywność:
1. Daniel Tyc, Mateusz Mrowiec,Artur Zeman i Dawid Pawlus – z Pat-

ronem na nartach. Mowa tu o XIII Memoriale im. ks. prof. J. Tischne-
ra w narciarstwie alpejskim w Kluszkowicach, 11.03.2015 r., w którym
ww. uczniowie wzięli udział pod opieką Dyrektora Szkoły pana Tomasza
Juraszka oraz rodzica jednego z uczestników – pana Piotra Mrowca.

2. Wycieczka na Słowiankę 9.05.2015 r. pod przewodnictwem także
Dyrektora Gimnazjum oraz pana Pawła Krzusa w ramach działalności
nowo utworzonego Szkolnego Koła SKKT „Wędrowcy”, którego
opiekunką jest pani Patrycja Klima.

3. Tischnerowskie Mole pod opieką również pani Patrycji zorganizowały
kilka ciekawych imprez, tj. akcję czytelniczą FAJNA KSIĄŻKA
(marzec 2015 r.), w zakresie której uczniowie podczas przerw wy-
pożyczali innym uczniom polecane przez siebie książki. Młodzież
klas 3b i 3c przygotowała także Święto Biblioteki (14.05.2015 r.).
Innym pomysłem jest „KAWIARENKA BARDZO LITERACKA”,
w której chętni uczniowie, a także nauczyciele, czytają fragmenty po-
lecanych przez siebie książek.

4. Grupa uczennic (Magdalena Dyrlaga,Anna Żurek, Marta Hyla, Na-
talia Eisler, Julia Kopyto, Natalia Hatala, Katarzyna, Biegun, Mag-
dalena Jarco, Klaudia Krupa) gra w Podbeskidzkiej Lidze Ama-
torskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt na Żywiecczyźnie i zajmuje w niej
10. miejsce. Trenują pod kierunkiem pań Mirosławy Juraszek orazAga-
ty Sapińskiej. Treningi odbywają się w poniedziałki na Hali Sporto-
wej w Węgierskiej Górce o godz. 17.30. Drużyna zaprasza dziewczęta
(w wieku od 13. do 22. lat), które chciałyby do niej dołączyć.

5. Zaangażowany udział Samorządu Uczniowskiego, którego opieku-
nem jest pani Patrycja Klima w akcji „ZAKRĘTKI DLA KRYS-
TIANKA” .

6. Cały czas pod kierunkiem pani Katarzyny Żarkowskiej sprawnie dzia-
ła sklepik uczniowski.

Jak w każdym gimnazjum, tak i w naszym realizowane są projekty
edukacyjne. W br. szk. klasy drugie uczestniczą w następujących:

1. „Chcesz się zgrać, graj z nami – szkolnego teatru fanami” (opie-
kun – Anna Musioł), którego efektem jest przedstawienie pt. „Kró-
lewna Śnieżka”, zaprezentowane podczas obchodów Święta Szko-
ły 12.03.2015 r. W przygotowaniu – „Śluby panieńskie” A. Fredry.

2. „Świat jest ciekawy” (opiekun – pan dyrektor Tomasz Juraszek).
Uczniowie opracowują doświadczenia fizyczne, np.: wyłączenie gra-
witacji, wywabienie plam ze Słońca, latające rakiety na wodę, gi-
gantyczne bańki mydlane, rozpalenie ognia metodą neandertalczy-
ków.

3. „Książki łączą pokolenia” (opiekun – pani Patrycja Klima). Celem
jest popularyzacja czytelnictwa m.in. przez przygotowanie trzech spot-
kań adresowanych do różnych grup wiekowych: Mikołajki w opar-
ciu o książkę „Dzieci z Bullerbyn” – dla najmłodszych; drugie – po-
święcone książce „Gwiazd naszych wina” oraz prezentacji pt. „Ży-
jesz zdrowo – wygrywasz”, o profilaktyce nowotworowej, autorstwa
pani Małgorzaty Kłusak; trzecie – „Dzień Rodzica” – spotkanie przy-
gotowane przez uczniów kl. 2c z rodzicami oraz wychowawczynią.

4. „Dzień Świętego Patryka dla najmłodszych” – projekt z języka an-
gielskiego (opiekunowie: pani Iwona Suchanek oraz pan Marcin Li-
piec). Jego celem jest przybliżyć kulturę krajów anglojęzycznych,
ściślej – Irlandii. Są przewidziane nagrody dla dzieci wykonane przez
gimnazjalistów, również opracowane przez nich makiety do gier i
zabaw, różnorodne zagadki i pokaz multimedialny o św. Patryku oraz
Irlandii. Będzie również nauka tańca irlandzkiego. Trwa przygoto-
wanie dekoracji.

5. „Matematyka nie tylko dla orłów” (opiekun – pani Jolanta Figu-
ra), projekt, którego celem jest popularyzacja przedmiotu. Polega
na przygotowaniu ciekawych i różnorodnych szkolnych konkursów
matematycznych dla klas pierwszych oraz trzecich. Starsi, rozgrywki
mają już za sobą.

„W czasie deszczu dzieci się nudzą…” Nie powinny!
Zdjęcia oraz więcej: www.gimnazjum.ciecina.eu

A. Musioł w imieniu
Dyrektora Gimnazjum oraz nauczycieli

Powiatowe zawody sportowe:
· tenis stołowy – IV miejsce dziewczęta i chłopcy
· piłka ręczna – V miejsce dziewczyny
· piłka siatkowa – III miejsce dziewczyny
· piłka nożna – V miejsce dziewczyny
· biegi przełajowe – VII miejsce dziewczyny

Liga Piłki Ręcznej: uczennice Anna Żurek, Katarzyna Biegun, Mag-
dalena Dyrlaga, Marta Hyla, Klaudia Krupa, Magdalena Jarco, Natalia Ei-
sler, Natalia Hatala, Julia kopyto grają w gminnej drużynie piłki ręcznej i
reprezentują gminę w I lidze Podbeskidzkiej Amatorskiej Lidze Piłki Ręcz-
nej.

Uczennica Maja Stopka została powołana do kadry narodowej w pił-
ce nożnej dziewcząt.

Drużyna w składzie:Natalia Eisler, Natalia Skrzypek, Alicja Golec, Ju-
lia Kopyto, Natalia

Hatala, Wiktoria Komorowska, Zuzanna Gołek, Magdalena Jarco, Klau-
dia Krupa, Anna Żurek – III miejsce w powiatowych zawodach piłki siat-
kowej, w Milówce.

Sukcesy sportowe odnoszone są pod opieką pani Mirosławy Juraszek
i Agaty Sapińskiej

Konkurs piosenki: X Jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs Piosen-
ki Angielskiej w Rajczy:
· W kategorii soliści III miejsce otrzymała Natalia Hatala z klasy I
· W kategorii zespoły II miejsce zajęły: Joanna Żyrek i Nina Stępień z kla-

sy I.

Uczennice te prowadzone były przez panią Monikę Wójtowicz.
Konkurs plastyczny: Międzynarodowy konkurs „Mieszkam w Be-

skidach”: Sylwia Dyrlaga – nagroda specjalna, Ela Stokłosa – nagroda dy-
rektora konkursu. Nagrody te są równoznaczne z uzyskaniem I miejsca. W
kategorii – prace multimedialne: Daniel Tyc – II miejsce za filmik „Rowerem
po Beskidach”, Alicja Golec – III miejsce za prezentację „Zima w Beski-
dach”. Karolina Biegun – III miejsce za wyklejankę, Klaudia Krupa i Mar-
tyna Kuras – wyróżnienie za makietę uroczego zakątka Beskidów. Aleksandra
Rusek – wyróżnienie w kategorii Beskidzki Kogel-Mogel.

Wszyscy ci uczniowie pracujący pod kierunkiem pani Małgorzaty Go-
lec.

Konkurs biblijny: Patrycja Suchanek (2a), Wioletta Zawada (3b), Ane-
ta Bik (3c), Anna Biegun (2b) – finalistki diecezjalnego etapu XVIII MIĘ-
DZYNARODOWEGO I EKUMENICZNEGO KONKURSU WIEDZY
BIBLIJNEJ „Jonasz”, 14.04.2015.

Uczniowie przygotowywani przez ks. Damiana Korycińskiego.
Konkursy Tischnerowskie: Anna Kłusak (2c) – wyróżnienie w fina-

le X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tischnerowskie Ślady 12.03.2015
r. za pracę literacką – rozważenie myśli ks. Tischnera: „ Największa soli-
darność jest solidarnością sumień.”

Dominik Waligóra (2c) – wyróżnienie w konkursie literackim „Rozwiń
Myśl” – „Widok z okien domu jest pierwszym widokiem człowieka na
świat…” w ramach projektu „Czytam, więc jestem”. Czytamy Polskich Fi-
lozofów – Józef Tischner, Kraków 25.04.2015 r.

Uczniów prowadzi pani Patrycja Klima.

SUKCESY UCZNIÓW
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Konkurs historyczny: Alicja Golec (2b), Michał Stępień (3c), Michał
Musioł (3a) – I miejsce w gminnym Konkursie Wiedzy o Obronie Węgierskiej
Górki., 24.04.2015 r.

Do konkursu przygotowała ich pani Renata Śliwa.
Język angielski: udział w Językowej Gimnazjadzie w ZSM-E w Żyw-

cu – Michał Musioł (3a) i Jakub Niewdana (2b) otrzymali 3 miejsce – to
konkurs powiatowy.

Konkurs FOX – na 331 startujących z klas drugich : Marcin Osojca otrzy-
mał 28 miejsce, Jakub Niewdana 35 miejsce. Na 361 startujących z klas
pierwszych Jan Suchanek 50 miejsce.

Opiekę na d uczniami sprawuje pani Iwona Suchanek.

Język niemiecki: Jakub Niewdana– udział w Wojewódzkim Konkursie
z Konkursie z Języka Niemieckiego (na szczeblu rejonu)

Jakub Niewdana i Michał Musioł – III miejsce w Konkursie Języ-
kowym dla uczniów powiatu żywieckiego „GIMNAZJADA 2014” w Żyw-
cu. Michał Musioł – indywidualne wyróżnienie z języka niemieckiego w
tym konkursie

Jakub Niewdana i Michał Musioł – zakwalifikowani udziału w 6. edy-
cji Konkursu Pięknego Czytania w Języku Niemieckim w Polsce Połu-
dniowej – organizator: Goethe– Institut w Krakowie ( konkurs odbędzie się
12.06.2015r.).

Uczniami opiekuje się pani Jadwiga Dziedzic.

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

Zaproszenie
Dyrektor, nauczyciele oraz rodzice Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie przy współpracy Firmy Ży-

wiec Zdrój serdecznie zapraszają na piknik ekologiczny, który odbędzie się 21 czerwca 2015r. w godzinach od 14:00 – 17:00 na bo-
isku szkolnym. Podczas imprezy przewidziany jest pokaz mody ekologicznej oraz wiele konkursów z nagrodami nie tylko dla dzie-

ci, ale również dla całych rodzin. Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach.
Serdecznie zapraszamy

Dyrektor, nauczyciele, rodzice.

PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Adama Chmie lowskiego W ŻABNICY

WYDARZENIA
CZYTAM, BO… CHCĘ, LUBIĘ

W dniu 30 kwietnia siedemnastoosobowa grupa gimnazjalistów, pod
opieką pani Barbary Grajcar, wyruszyła w drogę, która, jak mamy nadzieję,
zaprowadzi nas do nowych odkryć, nowych przeżyć, do rozwoju.

Tego dnia w naszej szkole, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej
„Ja czytam”, zorganizowanej przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon,
którą honorowym patronatem objęła Minister Edukacji Narodowej, swą dzia-
łalność rozpoczął Dyskusyjny Klub Edukacyjny. Celem akcji jest wywo-
łanie mody na czytanie – jestem dumny, bo czytam oraz uczynienie czy-
tania i dialogu potrzebą edukacyjną młodych ludzi – czytam, bo chcę, a nie
czytam, bo muszę. Klub to miejsce spotkań miłośników czytania, cenna for-
ma spędzania wolnego czasu, a także sposób rozwijania umiejętności słu-
chania, mówienia oraz wyrażania myśli i uczuć. Klubowicze jednakże nie
tylko rozmawiają, dzielą się doświadczeniami, spostrzeżeniami w doborowym
towarzystwie… książki, ale również planują „zarazić” swoją pasją i miło-
ścią do czytania najmłodszych. Już w maju planujemy zorganizować za-
jęcia dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których głównymi boha-
terami będą postaci bajkowe.

W GÓRY, MIŁY BRACIE...
Nasza szkoła od lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej

w Rajczy-Nickulinie i uczestniczy w organizowanych przez nich warsztatach.
Program zajęć łączy edukację ekologiczną z wycieczką szkolną w atrakcyj-
ne turystycznie rejony Beskidu Żywieckiego i znakomicie integruje grupę.

Bazę pobytową stanowią Szkolne Schroniska Młodzieżowe oraz
schroniska PTTK. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych prze-
wodników beskidzkich i pedagogów odbywają się w terenie w oparciu o
ścieżki dydaktyczne, rezerwaty przyrody i cenne przyrodniczo obszary Ży-
wieckiego Parku Krajobrazowego. Warsztaty dofinansowuje Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dlatego na wyjazd
mogą pozwolić sobie uczniowie z rodzin gorzej sytuowanych. Tej wiosny
do Rycerki Górnej na zajęcia ,,Tajemnice lasu” wybrała się klasa trzecia
pod opieką pani Ewy Trząski i pana Włodzimierza Plewniaka. Pierwsze-
go dnia, w pobliskim lesie, gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach tere-
nowych. Poznawali interesujące lecznicze i magiczne rośliny i w zamglo-
nej, tajemniczej scenerii słuchali o dawnych obyczajach, wierzeniach i nie-
samowitych istotach. Drugiego dnia przewodnik poprowadził grupę na ca-
łodniową wyprawę grzbietami Worka Raczańskiego z przerwą na obiad
w schronisku na Przegibku. Ostatniego dnia pobytu powróciliśmy do za-
jęć terenowych. Oprócz wiedzy ekologicznej i bezcennego poznawania przy-
rody przez bezpośredni z nią kontakt, taki wyjazd uczy samodzielności, współ-
pracy w grupie, technik rozwiązywania nieuchronnych konfliktów inter-
personalnych, daje możliwość sprawdzenia siebie.

CO W TRAWIE PISZCZY,
CZYLI WIEŚCI Z NASZEJ SZKOŁY
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytuc j i 3 Maja w Cięc in ie

KONKURSY, KONKURSY
WZNIEŚ SERCE PONAD ZŁO

Mając w pamięci słowa Lwa Tołstoja: Bezpieczeństwo i dobro zapew-
nia społeczeństwu tylko moralność jego członków, podstawą zaś jest jej mi-
łość wykluczająca przemoc panie Anna Grygny i Barbara Grajcar zorga-
nizowały międzyszkolny konkurs literacki dotyczący profilaktyki agresji
i przemocy w szkole, którego celem było uświadomienie uczniom szkod-
liwości zachowań agresywnych oraz kształtowanie postaw tolerancji i wraż-
liwości na los drugiego człowieka. Komisja konkursowa biorąc pod uwa-
gę indywidualne podejście do tematu oraz wartość artystyczno – literacką
prac przyznała następujące nagrody:

I miejsce: Weronika Tirak – Publiczne Gimnazjum im. K. K. Ba-
czyńskiego w Węgierskiej Górce

I miejsce: Karolina Kubień – Publiczne Gimnazjum im. Adama Chmie-
lowskiego w Żabnicy

II miejsce: Patrycja Ślezińska – Gimnazjum w Ciścu
II miejsce: Kinga Kupczak – Publiczne Gimnazjum im. Adama Chmie-

lowskiego w Żabnicy
Wszystkim serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy uczniom i ich nau-

czycielom za zaangażowanie i udział w konkursie.
„MALUJEMY” SŁOWEM PIĘKNO BESKIDÓW

Jak co roku uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w między-
narodowym, interdyscyplinarnym konkursie „Mieszkam w Beskidach”, or-
ganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej, pod honorowym
patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci, młodzieży i dorosłych na
otaczające ich piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany, jakie w nim za-
chodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy
i miniony, to główna inspiracja dla uczestników.

Po raz kolejny podopieczni pani Barbary Grajcar nie zawiedli. Trady-
cją stały się już miejsca na podium. W kategorii poezja Karolina Kubień
zajęła miejsce drugie, a Kinga Kupczak trzecie, w kategorii proza. Dziew-
czynom serdecznie gratulujemy i już oczekujemy na przyszłoroczną edy-
cję konkursu.

OBYCIE UMILA ŻYCIE
Znajomość zasad savoir-vivre przydaje się każdemu. Wypada wiedzieć,

jak przedstawić się i kto pierwszy podaje rękę na powitanie. Warto opanować
sztukę rozmowy przez telefon, umieć zachować się w restauracji, gdyż „jak
Cię widzą, tak Cię piszą”.

Uczniowie naszego gimnazjum, przygotowani przez panią Barbarę Graj-
car, uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie „Savoir vivre na co dzień”,
którego celem jest propagowanie grzeczności obyczajowej i językowej jako
elementu nie tylko kultury społecznej, ale także kultury języka polskiego.
Zagadnienia konkursowe obejmowały między innymi wzajemne relacje spo-
łeczne wobec osób starszych, niepełnosprawnych i rówieśników oraz za-
sady zachowania przy stole, w teatrze, kinie, czy środkach masowego trans-
portu.

Z MITOLOGIĄ ZA PAN BRAT
Mitologia, jako zbiór niezwykłych opowieści o bogach i bohaterach

starożytnej Grecji stanowi ten typ lektury, do której nie trzeba uczniów
zbytnio zachęcać. Gimnazjaliści chętnie angażują się w pracę na zaję-
ciach poświęconych mitologii oraz biorą udział w turnieju wiedzy o mi-
tach, który jest doskonałą okazją do propagowania starożytnej kultury.
Uczestnicy tegorocznej edycji mieli za zadanie, na podstawie krótkiej cha-
rakterystyki i atrybutów, podać imiona bogów, uzupełnić luki w tekście
poświęconym Odyseuszowi i jego wędrówce oraz wyjaśnić znaczenie fra-
zeologizmów.

oprac. mgr Barbara Grajcar

W dniu 23 maja 2015r w ramach Szkolnego
Pikniku odbył się I Rodzinny Rajd Rowerowy zor-
ganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Cię-
cinie, Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Gór-
ka, Żywiec Zdrój i Sklep Biker. Partnerzy imprezy:
Hotel Zacisze, Przedszkole Akuku oraz Stowa-
rzyszenie Cięcina.eu.

Wszyscy chętni zgromadzili się przy hali spor-
towej w Węgierskiej Górce, gdzie po zgłoszeniu
swojego uczestnictwa mogli wypełnić kartę kon-
kursową i dokończyć zdanie „Aktywnie wy-
poczniesz…”, używając maksymalnie 10 słów.

Na starcie stanęło 55 uczestników, którzy w
towarzystwie policji, służb medycznych, straży
pożarnej i grupy nauczycieli z SP Nr 1 w Cięci-
nie rozpoczęli swój I rajd po wszystkich sołect-
wach gminy. Mimo niesprzyjającej, deszczowej
pogody, nastroje uczestników były wspaniałe, a
najmłodsi uczestnicy, 5 i 6 latkowie odważnie,
bez marudzenia wsiedli na swoje rowery. O go-
dzinie 12 I Rodzinny Rajd Rowerowy rozpoczę-
to wspinaczką na „Cesarkę” przez punkt wido-
kowy bulwarów w Węgierskiej Górce. Dalej tra-
sa wiodła do Ciśca na boisko sportowe skąd
uczestnicy popedałowali do Żabnicy – Myce. Z

Żabnicy trasa wiodła poprzez Bukowinę do Cię-
ciny gdzie przy Szkole Podstawowej czekał go-
rący posiłek i napoje przygotowane przez Ro-
dziców z SP nr 1 Cięcina. Kolejnym punktem im-
prezy był egzamin praktyczny na kartę rowero-
wą, przeprowadził go st. asp. Paweł Roczyna z
Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Organi-
zatorzy przygotowali również dla uczestników
wiele atrakcji: dmuchane zamki i rancho, wóz stra-
żacki OSP w Cięcinie, przegląd piosenki tury-
stycznej, konkurencje rowerowe, malowanie
twarzy oraz konkurs wiedzy o znakach drogo-
wych. Muzyczną oprawę zapewnił niezastąpio-
ny zespół MasterSwing.

Finałowym wydarzeniem imprezy było wrę-
czenie kart rowerowych oraz ogłoszenie wyników
konkursu.

Na konkurs zgłoszono 41 wypowiedzi. Ko-
misja w składzie:

Grażyna Taran, Magdalena Konowrocka i
Marcin Dziedzic,

nagrodziła następujące prace:
I miejsce – Patrycja Gołek
„Aktywnie wypoczniesz, gdy na rower sią-

dziesz, poruszasz bioderkami, sport uprawiasz z
nami”

II miejsce – Urszula Czulak
„Aktywnie wypoczniesz siadając na crossa

z Bika i poczujesz się jak dzika”
III miejsce -Mateusz Wolny

I Rodzinny Rajd Rowerowy



OŚWIATA

30 NOWINY Z GMINY

„Aktywnie wypoczniesz zwiedzając na rowe-
rach przepiękne tereny gminy Węgierska Górka”

IV miejsce – Jan Jurasz
„Aktywnie wypoczniesz jak zakończysz I Ro-

dzinny Rajd Rowerowy”
Wyróżnienia otrzymali: Karolina Biegun,

Wiktoria Balcy, Jakub Juraszek, Marek Sanetra,
Piotr Mazurkiewicz, Piotr Kociołek, Jakub Mar-
szałek, Paulina Żółty i Szymon Golec.

Najmłodsi uczestnicy rajdu otrzymali również
upominki.

Składamy podziękowania Wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji i wsparcia naszej
imprezy. Zapraszamy za rok!

G. Taran, M. Duraj

Nowości w Szkole Podstawowej nr 1 w Cięcinie
W tym roku szkolnym w naszej szkole pojawił się nowy „wystrój” szat-

ni i salki gimnastycznej. Szatnia szkolna zmieniła się nie do poznania, z me-
talowych i siatkowych „klatek” w estetyczne i bardzo funkcjonalne szafy.
Każdy uczeń ma swoją, kolorową i zamykaną szafkę, oprócz ubrań oraz
obuwia uczniowie mogą pozostawić w niej książki, ćwiczenia oraz przy-
bory szkolne.

W salce gimnastycznej pojawiły nowe przyrządy gimnastyczne, będą
one przydane dla uczniów klas I-III. Podczas zajęć wychowania fizyczne-
go dzieci będą budować swoje zdolności motoryczne i aktywnie uczestni-
czyć w lekcji.

Wyposażenie tych pomieszczeń zostało sfinansowane ze środków włas-
nych szkoły, a także z pieniędzy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr
1 w Cięcinie.

Gorące podziękowania dla wszystkich Rodziców, którzy swoją pracą
i zaangażowaniem przyczynili się do wsparcia Szkoły w tych inwestycjach.

Dyrektor – Marek Duraj

Dwudziestoosobowa grupa dzieci pod okiem
pana Wojciecha Jelenia doskonaliła technikę
jazdy na nartach biegowych stylem klasycznym
i łyżwowym. Uczniowie aktywnie brali udział w
zajęciach. Codziennie przebiegali kilka kilomet-
rów, ucząc się nie tylko poruszania na nartach, ale
również podbiegania i zjazdów, co na nartach bie-
gowych jest bardzo trudne. Ćwiczenia przynio-
sły zamierzony efekt. Na zakończenie zajęć
przeprowadzony został wyścig, w którym wzię-
li udział wszyscy uczestnicy obozu. Każdy prze-
biegł wytyczoną trasę w dobrym czasie, zdarza-
ły się co prawda upadki, ale jak mawiał instruk-
tor: „Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz”.
Pogoda sprzyjała, więc, w przerwie między za-
jęciami sportowymi, dzieci nadal wypoczywały
aktywnie. Lepiły bałwana, zjeżdżały na jabłusz-
kach, nie obeszło się oczywiście bez bitwy na śnie-
żynki. Po zajęciach na uczestników obozu czekał
gorący posiłek, który bez żadnego marudzenia, a
wiadomo, że trudno dogodzić podniebieniom dzie-
ci, w całości znikał ze stołu. Długie wieczory

uczniowie spędzali na dobrej zabawie i wypo-
czynku. Kolejny obóz już za rok!

Na zakończenie relacji z tegorocznego obo-
zu narciarskiego organizatorzy pragną serdecznie
podziękować gospodarzom schroniska za ciepłe
przyjęcie, serdeczność okazywaną dzieciom i prze-
pyszne posiłki. Dziękujemy! Ilona Knapek

Zimą biegamy na nartach
W dniach: 16 -18.01.2015r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Cięcinie już po raz
kolejny wzięli udział w obozie sportowym – „Zimą biegamy na nartach” zorganizo-
wanym na Hali Boraczej.
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UKS „Halniaczek” Cięcina
Od kilku lat w naszej szkole istniej Uczniowski Klub Sportowy „Hal-

niaczek”. W ramach działalności kluby dzieci rozwijają swoje zaintereso-
wania i pasje w sekcjach: piłki siatkowej, unihokeja i pływania. Członko-
wie klubu, a także sympatycy wyjeżdżają na obozy sportowo – rekreacyj-

ne zimowe i letnie. Podczas obozów zimowych uczestnicy uczą się i do-
skonalą swoje umiejętności narciarskie na tatrzańskich stokach, pływają w
aquaparku a także zwiedzają Zakopane.

Wakacyjny obóz zaplanowany jest w tym roku nad Morzem Czarnym.
Bułgarski klimat oraz sportowa tematyka obozu zapewni uczestnikom wie-
le atrakcji i wypoczynku.

Marek Duraj

Nie tylko wspomnienie…
– Święto Szkoły Podstawowej nr 1 w Cięcinie

W dniu 4 maja w Szkole Podstawowej nr 1
w Cięcinie obchodzono kolejną rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja – patrona szkoły. Tra-
dycyjnie dzień ten rozpoczął się Mszą Świętą, na-
stępnie pan Wójt – Piotr Tyrlik, przedstawiciele
Rady Gminy Węgierska Górka, Dyrektorzy szkół
,uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą upamięt-
niającą nadanie imienia szkole. Po złożeniu
kwiatów wszyscy obejrzeli program artystyczny
poświęcony uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Po
zakończeniu części artystycznej uczniowie obu
grup wiekowych wzięli udział w biegu zadanio-
wym. Niestety pogoda w tym dniu nie dopisała

i bieg ten odbył się w budynku szkoły. Ucznio-
wie klas IV-VI zostali podzieleni na 10 grup. Każ-
da liczyła około 11 zawodników z różnych klas.
Wszystkie grupy przechodziły przez 10 punktów
zadaniowych. Zadania, które wykonywali, uczy-
ły ich umiejętności przydatnych w życiu co-
dziennym. Musieli zaplanować wycieczkę w
góry, spakować plecak turysty, przygotować pro-
wiant na drogę, rozłożyć namiot. Przypominali so-
bie także zasady udzielania pierwszej pomocy oso-
bie poszkodowanej. Na szkolnych fantomach ćwi-
czyli reanimację krążeniowo-oddechową, układali
poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, uczyli

się jak prawidłowo wezwać pomoc. Nie zabrak-
ło także zadań dla poprawy koncentracji. Na jed-
nym z punktów musieli złamać szyfr i rozszyf-
rować wiadomości, na innym, rozwiązać test. Bra-
li również udział w dwóch biegach sprawno-
ściowych. Za wykonanie poszczególnych zadań
uczniowie otrzymywali punkty. Największy suk-
ces odniosły grupy, których zawodnicy najlepiej
ze sobą współdziałali. Mimo że punktacja grup
była zróżnicowana, to wszystkie otrzymały takie
same, słodkie nagrody. Nikt nie miał o to pretensji,
bo liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, a
tej nie brakowało. Uczniom bardzo przypadła do
gustu taka forma zajęć. Jak sami ocenili, dobrze
się bawili, nauczyli się wielu nowych rzeczy, zro-
zumieli także, jak ważna jest umiejętność współ-
działania w grupie. Młodsza grupa wiekowa
również nie próżnowała. Uczniowie klas I-III roz-
wijali swoje umiejętności plastyczne, rozwiązy-
wali krzyżówki, rebusy, uczyli się udzielania
pierwszej pomocy. Za trud włożony w wykona-
nie poszczególnych zadań również otrzymali
słodkie nagrody. Na zakończenie zajęć dzieci
wzięły udział w hucznej zabawie prowadzonej
przez uczniów Gimnazjum Publicznego w Cię-
cinie im. ks. prof. Józefa Tischnera. Wszyscy do-
skonale się bawili. Niestety to, co dobre szybko
się kończy i ten „świąteczny” dzień również mu-
siał dobiec końca. Za rok na pewno czekają na
uczniów kolejne atrakcje. Ilona Knapek
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Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. prof . Jerzego Buzka w Węgierskie j Górce

Dzień
Dawcy
Szpiku

W Polsce co godzinę stawiana jest komuś
diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla
wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie
jest przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnio-
nego.

Dnia 23 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgier-
skiej Górce odbył się Dzień Dawcy Szpiku.
Szkoła już po raz kolejny wzięła udział w ak-
cji rekrutacji dawców szpiku we współpracy z
Fundacją DKMS Polska. Akcję przeprowadzi-
li uczniowie szkoły z klas I i II. Jako wolonta-
riusze dokonali rejestracji potencjalnych daw-
ców. Inicjatywa Dnia Dawcy została szeroko roz-
propagowana w lokalnych mediach, w parafiach
i instytucjach gminnych. Udało się również po-
zyskać sponsora w postaci PSS Społem „Deli-
katesy Centrum”. Akcja zakończyła się pełnym
sukcesem: udało się zarejestrować aż 61 osób.
Szkoła ma zamiar w przyszłości kontynuować
tę szczytną inicjatywę.
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Przedszkole nr 1 w Ciścu

Jeszcze niedawno żegnaliśmy wakacje a już z powrotem będziemy
je witać. Rok szkolny 2014/2015 był dla wszystkich Przedszkolaków in-
tensywny i interesujący.

Już we wrześniu odwiedzili nas policjanci, aby opowiedzieć dzieciom
na czym polega ich praca, wyjaśnili dzieciom główne zasady bezpieczeń-
stwa. Dzięki temu najmłodsi dowiedzieli się, że nie wolno przechodzić na
czerwonym świetle a podczas spacerów nie wolno oddalać się od grupy. Bra-
liśmy także udział w Ogólnopolskim programie zdrowotnym w Akademii
Aquafresh pobijając rekord Guinnessa w myciu zębów. W październiku
spotkaliśmy się z kapelą góralską, która zaprezentowała popularne góral-
skie przyśpiewki. Dzieci miały możliwość poznania nazw różnych instru-
mentów oraz zagrać na nich. Przedszkolaki spotkały się także z artystą lu-
dowym p. G. Kuśnierzem, który zaprezentował i wyjaśnił etapy powsta-
wania rzeźb. Ponadto odwiedziła nas p. M. Tondytko, opowiedziała nam
o życiu w naszej miejscowości kiedyś i dziś. Obchodziliśmy uroczyście Świę-
to Edukacji Narodowej wspólnie z emerytowanymi nauczycielkami z na-
szego przedszkola– dzieci zaprezentowały wierszyki, piosenki, tańce oraz
złożyli nauczycielkom życzenia.

Gdy za oknem pojawiały się już opadające liście, coraz częściej wita-
ła nas deszczowa pogoda, w przedszkolu w listopadzie było przyjemnie i
wesoło, ponieważ odbywały się zajęcia otwarte w obu grupach wiekowych.
Rodzice mieli okazję zobaczyć jak pracują ich pociechy, a także sami czyn-
nie uczestniczyć z zajęciu. Ponadto przedszkolaki wzięły udział w akcji or-
ganizowanej przez Sanepid w Żywcu pod nazwą „Szkoła Czystych rąk”,
w której najmłodsi dowiedzieli się dlaczego i jak dbamy o higienę rąk, a
także zaznajomili się z etapami prawidłowego mycia rąk. Odwiedził nas teat-
rzyk z przedstawieniem pt. „Królewna żabka”. Oprócz wewnątrzprzedsz-
kolnych uroczystości, nasza podopieczna Daria Hubka wzięła udział w XV
Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im M. Papiurek zajmując I miejsce w ka-
tegorii przedszkolaków. W grudniu wraz zaproszonymi gośćmi opowia-
daliśmy o ciężkiej pracy górnika, zapoznaliśmy się ze strojem górniczym
oraz w jaki sposób wydobywa się węgiel. Obchodziliśmy uroczystą Wigi-
lijkę, na której przedszkolaki miały okazję spróbować tradycyjnych potraw
m. in. Barszczu z uszkami, ryby, sałatki, itp. Dzieci miały okazję wykaza-
nia się umiejętnością składania życzeń a także zaprezentowały swoje moż-
liwości wokalne podczas śpiewania znanych im kolęd i przyśpiewek. W
styczniu miało miejsce jedno z najprzyjemniejszych spotkań, razem z na-
jukochańszymi Babciami i Dziadkami. To dla nich przedszkolaki przedstawiły
„Bajkowe Jasełka z Kubusiem Puchatkiem i przyjaciółmi” w ramach kon-
kursu Ogólnopolska zabawa z Disneyem dla przedszkola „Kubusiowe pio-
senki”. Korzystając z ostatków zorganizowany został bal karnawałowy, gdzie
wszyscy uczestnicy wraz z nauczycielami zaprezentowali wesołe stroje, z
przewagą księżniczek i super bohaterów.

Gdy zakończył się czas zabaw w lutym wybraliśmy się na spotkanie
z panią krawcową, która pokazała dzieciom etapy powstawania ubrań, za-
prezentowała co jest potrzebne do szycia. Kilka przedszkolaków wspólnie
z krawcową uszyło podstawki pod kubki dla lalek w naszym przedszkol-
nym kąciku. Odwiedziła nas także grupa teatralna EDEN z przedstawieniem
pt. „ Opowieść o dobrym człowieku”, w którym dzieci brały czynny udział
współtworząc tę historię, przy okazji poznając wartość bezinteresownej po-
mocy oraz odpowiadając na pytanie, „kto to jest dobry człowiek?”. W mar-
cu rozpoczęliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Akademia wyobraźni Play-
doh” w której co miesiąc umieszczane zostawały prac dzieci na podany przez
organizatorów temat. Wzięliśmy także udział w akcji „Czyste powietrze
wokół nas” zorganizowanego przez Sanepid w Żywcu. Przedszkolaki do-
wiedziały się, dlaczego nie wolno zanieczyszczać środowiska. W ramach
rozmów na temat Dnia Kobiet poznaliśmy pracę ekspedientki z pobliskie-
go sklepu „Żabka” oraz pracę pań fryzjerek z salonu fryzjersko– kosme-
tycznego „MAK”. Mieliśmy także okazję wyjazdu do MCK w Żywcu na
przedstawienie pt. „Baśń muzyczna– w tajemniczej krainie krasnali”, w któ-

rym dwoje naszych podopiecznych wylosowało symboliczne nagrody w po-
staci puzzli.

W kwietniu nie odpuszczaliśmy przyjemności, dlatego wzięliśmy udział
w akcji „Kubusiowi Przyjaciele natury” podczas której dowiedzieliśmy się
o wartościach odżywczych owoców i warzyw, oszczędzaniu energii i prą-
du. Konieczności dbania o przyrodę co powiązane jest recyklingiem, dzie-
ci wykonywały kwiaty, rakiety, rybki i inne rzeczy wg pomysłu z butelek.
Ponadto spotkaliśmy się z panią higienistką, która wyjaśniła nam jak na-
leży dbać o zdrowie oraz zaprezentowała i wyjaśniła w jaki sposób pra-
widłowo myć zęby. W ramach współpracy z różnymi instytucjami wybra-
liśmy się do biblioteki, w której zapoznaliśmy się na czym polega praca pani
bibliotekarki oraz jak należy korzystać z książek. Na koniec spotkania dzie-
ci wykonały wspólną książkę wypełniając jej karty obrazkami. Dwie dziew-
czynki Kinga Blaut oraz Iga Karpeta wzięły udział w konkursie plastycz-
nym pt „Funkcje lasu” zorganizowanym przed Nadleśnictwo w Węgierskiej
Górce, w którym to zdobyły nagrody i otrzymały pamiątkowe dyplomy. W
maju spotkaliśmy się ze strażakami z OSP Cisiec. Przedstawili nam co znaj-
duje się w wozie strażackim, wyjaśnili na czym polega praca strażaka, do
jakich akcji są wzywani. Dzieci miały możliwość w kasku strażaka potrzymać
wąż strażacki i naśladować gaszenie pożaru. Odwiedził nas teatr żywych

aktorów z przedstawieniem „O Plastusiu, który zbłądził w borze”. Również
w maju rozpoczęliśmy przygotowania programu artystycznego pt. „Czte-
ry pory roku” związanego z otwarciem sal w budynku Przedszkola oraz ob-
chodami Dnia Mamy i Taty.

Dzięki pomyślnemu zakończeniu prac remontowych w naszym Przed-
szkolu dzieci zyskały dużo większą przestrzeń do zabawy i nauki. Nowe
sale zostały bogato wyposażone w różnego rodzaju pomoce oraz zabaw-
ki. Do dyspozycji dzieci została stworzona sala do zajęć gimnastycznych,
został zakupiony basen z kulkami oraz wiele innych przyrządów, które umi-
lą pobyt dzieci w przedszkolu jak również dadzą im szansę do podejmo-
wania różnych aktywności. Nowe sale są już do dyspozycji przedszkola-
ków, natomiast od września w pełni w jednej z sal zadomowi się jedna w
dwóch grup przedszkolnych.

Rok ten był pracowity i pełen niespodzianek, co przyczyniło się do wi-
docznych zmian w naszym Przedszkolu. Dzięki dobrej współpracy grona
pedagogicznego z rodzicami, dzieci spędziły ten rok przyjemnie i bez więk-
szych problemów. Na początku czerwca zorganizowany został Dzień Dziec-
ka w nowych pomieszczeniach. Przy muzyce zorganizowane zostały zabawy
i konkursy. Dzieci miały okazję pobawić się w basenie z kulkami a także
pozjeżdżać na zjeżdżalni. W najbliższym czasie czeka nas jeszcze uroczyste
pożegnanie 6-latków, które po wakacjach opuszczą mury naszego przed-
szkola udając się do szkoły, a także wspólna wycieczka do Rabkolandu
w Rabce Zdrój, na którą wszyscy z niecierpliwością czekamy.

mgr Ewa Suchanek
Katarzyna Śleziak

Z życia Przedszkola



Dzień dziecka w Przedszkolu w Cięcinie odbył
się w atmosferze wielu pozytywnych wrażeń, za-
chwytu przedszkolaków oraz radości na ich twarzach,
gdyż zaskoczyli ich Rodzice, którzy wcielili się w
postacie z bajki o Czerwonym Kapturku. Chętni i peł-
ni zaangażowania Rodzice pod kierunkiem wycho-
wawczyni Beaty Wojtyła-Motyka włożyli wiele pra-
cy, trudu, wysiłku w przygotowanie całej uroczys-
tości.

Na premierę zostały zaproszone dzieci z wszyst-
kich grup przedszkolnych wraz ze swoim wycho-
wawczyniami i Panią Dyrektor. Wszyscy oczekiwali
z podekscytowaniem na występ. Zaciekawienie u

dzieci budziła scenografia, gdyż zwykła sala przed-
szkolna nagle zmieniła się z bajkowy las, gdzie mie-
ścił się domek Czerwonego Kapturka oraz Domek
Babci. Kiedy na scenie pojawili się aktorzy nastała
cisza, skupienie i koncentracja na twarzach maluchów.
Ich wpatrzone oczka rejestrujące przebieg akcji,
otwarte buzie, szczery śmiech w zabawnych i ko-
micznych sytuacjach toczących się na scenie, był wy-
razem ogromnego zachwytu przedszkolaków. At-
mosferę podkręcała cała oprawa muzyczna, budzą-
ca grozę, czy sielankę codzienności.

Aktorzy - Rodzice pokazali na scenie wysoki po-
ziom gry aktorskiej. Byli autentyczni, prawdziwi, gra-

li jak profesjonaliści. Świadczyły o tym gromkie bra-
wa, które trwały jeszcze długo po zakończeniu spek-
taklu. Aktorzy nagradzani brawami pojawili się po-
nownie na scenie i zaproponowali dzieciom zagadki
i quizy związane z postaciami z bajek. Na koniec były
pamiątkowe zdjęcia. Dzieciaki mogły dotknąć groź-
nego wilka, który jak sie okazało był bardzo przyjaz-
ny. Mogły one porozmawiać z Czerwonym Kaptur-
kiemorazpozostałymiaktorami.Atrakcji tegodnianie
było końca.

Następnie przeszliśmy na plac zabaw, gdzie cze-
kał na wszystkich słodki poczęstunek oraz zabawa.
Przedszkolaki początkowo otoczyły stół ze słodko-
ściami i napojami, później ruszyły do zabawy.

Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom, któ-
rzy włożyli swoje serce, wolny czas, aby sprawić
przyjemność dzieciom i wywołać uśmiech na ich twa-
rzach w dniu ich święta. Tego typu przedsięwzięcia
sprzyjają wzajemnej integracji, budowaniu pozy-
tywnych relacji, zacieśnianiu więzi między Przed-
szkolem a Rodzicami. Te wspólnie spędzone chwi-
le pozostaną na zawsze w pamięci dzieciaków, któ-
re zobaczyły swoich Rodziców w roli prawdziwych
aktorów. Dla wszystkich była to cudowna lekcja
otwartości i kreatywności. Przedstawienie w wy-
konaniu Rodziców było nowatorską metodą pracy
naszego przedszkola.

Pomysłodawca i organizatorka imprezy:
Beata Wojtyła-Motyka

OŚWIATA
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Przedszkole nr 1 w Cięc in ie

W słoneczne wtorkowe popołudnie dnia 2 czerwca 2015 roku w Przed-
szkolu w Ciścu miały miejsce bardzo ważne wydarzenia– otwarcie nowo wy-
budowanej Sali Przedszkolnej połączone z uroczystym obchodem Dnia Mamy
i Taty.

Podczas otwarcia obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, dy-
rektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy oraz rodzice przedszkolaków.
Uroczystości rozpoczęły się od oficjalnego przecięcia wstęgi, tego zaszczytu
dostąpili: Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, sołtys wsi Stanisław Mo-
tyka, ks. Proboszcz Władysław Nowobilski, pani Urszula Loranc, p. Leon
Figura, pani dyrektor Irena Szczotka, przedstawiciel rodziców Robert Karpeta
oraz nasze przedszkolaki: Laura Babik i Łukasz Babicki.

Zebrani goście udali się do nowych sal, gdzie ksiądz proboszcz dokonał
poświęcenia pomieszczeń. Życzenia oraz gratulacje na ręce pani Dyrektor prze-
kazał wójt gminy Piotr Tyrlik, ks. Proboszcz oraz przewodniczący Komisji Oświa-
ty Rady Gminy Węgierska Górka – Leon Figura. Dyrektor placówki wygło-
siła mowę, w której podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania

nowych sal. Rada Rodziców wraz nauczycielami i personelem podziękowa-
li również pani dyrektor za wkład i trud włożony w realizację tej inwestycji.

Po poświęceniu obiektu wszyscy zaproszeni goście mogli oficjalnie roz-
począć świętowanie. Przedszkolaki zaprezentowały program słowno – muzyczno–
taneczny pt „Cztery pory roku” z dedykacją dla swoich ukochanych rodziców.
Goście po części artystycznej przy dźwiękach muzyki góralskiej przygotowanej
pod kierunkiem p. Marcina Bieguna mogli dokładnie obejrzeć nowe po-
mieszczenia oraz udać się na poczęstunek do sali środowiskowej prowadzo-
nej przez Helenę Śleziak. Natomiast przedszkolaki z okazji ich święta otrzy-
mały drobne upominki i słodkości. Na koniec spotkania zebrani goście do-
konali pamiątkowego wpisu w Kronice Przedszkolnej.

Uroczystość ta na pewno pozostanie w naszej pamięci na długo. Chcemy,
aby nowo otwarte sale służyły dzieciom, sprawiając im wiele radości. Nowa
przestrzeń dostarczy dzieciom dużo komfortu oraz swobody, co na pewno po-
zytywnie wpłynie na ich wszechstronny rozwój, a dzieci w dalszym ciągu będą
przychodziły do przedszkola z uśmiechem.

Katarzyna Śleziak, mgr Ewa Suchanek

Rodzice dla dzieci

Dzień Mamy i Taty oraz otwarcie sali w Przedszkolu Nr 1 w Ciścu
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Wczoraj, dziś i jutro
– Polska w Twoich rękach

Hufiec ZHP Węgierska Górka wraz z kilkunastoma innymi zgłoszo-
nymi uczestnikami został wyłoniony jako laureat konkursu grantowego
Fundacji Banku Zachodniego WBK „Bank Ambitnej Młodzieży”.

Pomysł na rozpisanie projektu grantowego wziął się z inicjatywy kil-
ku instruktorów naszego hufca, którzy zauważyli problem spadku zain-
teresowania patriotyzmem wśród młodych ludzi. Chcąc rozpocząć dzia-
łania propagujące patriotyzm na skalę większą niż prowadzone przez
wspomnianych instruktorów drużyny, potrzebne są środki finansowe
usprawniające prowadzenie zająć, organizowanie imprez okolicznościo-
wych czy zakup niezbędnego sprzętu. Możliwość częściowego sfinan-
sowania takich przedsięwziąć daje właśnie wygranie konkursu grantowego.
Zgłoszony przez nasz hufiec projekt nosi nazwę „Wczoraj, dziś i jutro –
Polska w Twoich rękach”.

Kwota jaką otrzymaliśmy wynosi 3000 zł. Zgodnie z założeniami na-
szego projektu, pieniądze wykorzystane będą na działania programowe

realizowane od maja do października 2015 roku. Między innymi będą to:
cykle spotkań o tematyce patriotycznej prowadzone w drużynach har-
cerskich oraz wędrowniczych, wędrówka beskidzkimi szlakami Żołnie-
rzy Wyklętych, konkurs plastyczny promujący Bohaterską Obronę Wę-
gierskiej Górki, Żołnierzy Wyklętych oraz zachęcający młodych ludzi do
wiary w Polskę i działań patriotycznych, spotkanie dla mieszkańców gmi-
ny z piosenką patriotyczną oraz historią przy forcie Wędrowiec, nocna gra
sprawnościowa z cyklu Waligóra – „Żołnierze Wyklęci” oraz Jubileuszowy
Zlot Hufca.

Nie jest to pierwszy wygrany przez Hufiec ZHP Węgierska Górka kon-
kurs grantowy, w poprzednich latach realizowaliśmy projekty między in-
nymi właśnie Fundacji Banku Zachodniego WBK. Dziękujemy za kolejną
szansę rozwoju, jaką jest realizacja tego projektu.

dh. Aleksandra Zyzak

XXIV EKO-RAJD HUFCA ZHP WĘGIERSKA GÓRKA
UŚMIECH. WSPÓŁPRACA. ZABAWA. PRZYJAŹŃ. EKOLOGIA.

Uśmiech, współpraca, zabawa, przyjaźń,
ekologia - tego właśnie można było doświad-
czyć na XXIV Eko Rajdzie Hufca ZHP Wę-
gierska Górka. Przez trzy dni (15-17.05.2015r.)
harcerze, wędrownicy oraz instruktorzy tworzyli
zgraną całość, która przekazywała swoją ener-
gię wokoło. W piątek wszyscy uczestnicy pun-
ktualnie przybyli do Szkoły Podstawowej w
Węgierskiej Górce, aby rozpocząć niezwykłą
harcerską przygodę. W tegorocznym rajdzie bra-
ły udział dzieci i młodzież z gmin Węgierska
Górka, Milówka i Ujsoły. Było nas aż 130! Rajd
rozpoczął się zajęciami z ekologii - w postaci
konkursu kulinarnego i konkursu wiedzy eko-
logicznej - oraz kominkiem. Dla wędrowników,
w nocy, odbyła się emocjonująca gra „W po-
szukiwaniu zaginionego klucza". Musieli oni
przebyć przez szpital psychiatryczny, poznać
historię jego pacjentów oraz uzyskać informa-
cję na temat miejsca, gdzie znajduję się klucz,
który otwiera drzwi do wyjścia. W sobotę

rano uczestnicy wyruszyli na beskidzkie szla-
ki, oczyścili je, po czym odpoczęli na łonie na-
tury, jedząc ciasta i drożdżówki sponsorowane
przez piekarnie Pana Kazimierza Dziedzica. Po
wyprawie odbył się koncert charytatywny,
przygotowany przez nasz hufiec. Motywem
przewodnim była piosenka harcerska, w wy-
konaniu dwóch pokoleń: tych troszkę star-
szych, czyli instruktorów oraz tych już też nie
takich najmłodszych – harcerzy starszych.
Śpiew odbył się przy akompaniamencie zespołu
Baczyński Band działającego przy gimnazjum
w Węgierskiej Górce. Całe wydarzenie pełne
pozytywnej energii i zabawy miało na celu
kwestę na nowy piec w naszej dziupli. Wy-
czerpujący dzień podsumowaliśmy ogniobra-
niem, podczas którego harcerze mieli chwilkę
czasu na podjęcie refleksji nad nurtującymi py-
taniami: Czy ważna jest przyjaźń? Czy warto
rezygnować ze swojego celu, gdy już nie da-
jemy rady? Jak ważna jest wolność?

Przed niedzielną mszą odbył się apel pod-
sumowujący rajdowe współzawodnictwo.
Pierwsze miejsce zajęła VIII DH Cienie z
Węgierskiej Górka, drugie miejsce otrzymały
połączone na czas rajdu drużyny: II DH Wszę-
dobylscy oraz III DSH Patrol z Milówki, a ko-
lejne XV DH Szwadron z Węgierskiej Górki.
Drużyny, które znalazły się na podium otrzy-
mały bony do składnicy harcerskiej Woda
Góry Las, ufundowane przez tego sponsora w
ramach projektu grantowego.

Na zakończenie chcielibyśmy serdecznie
podziękować tym, dzięki którym mogliśmy po
raz kolejny przeżywać rajdową przygodę, w
szczególności naszym sponsorom Panu Kazi-
mierzowi Dziedzicowi z Piekarni w Ciścu, Panu
Tadeuszowi Juraszkowi z Banku Spółdzielczego
w Węgierskiej Górce oraz składnicy harcerskiej
Woda Góry Las, a także Pani Irenie Lach i Panu
Piotrowi Brysiowi - dyrektorom Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Węgierskiej Górce.
To dzięki pomocy przez Państwa udzielonej
mogliśmy wspólnie, tak owocnie spędzić ten
czas. Dziękujemy również wszystkim oso-
bom, które wzięły udział w naszym koncercie
charytatywnym. Uzbieraliśmy kwotę ponad 5
tysięcy zł. Jest nam niezmiernie miło, że nasz
Hufiec ma aż tylu przyjaciół! Jak już wspom-
niano wcześniej koncert nie odbył by się bez po-
mocy zespołu Baczyński Band. Chłopakom i
Panu Piotrowi Brysiowi dziękujemy za zaan-
gażowanie i cierpliwe znoszenie naszych prób
(co z pewnością nie należy do najłatwiejszych
zadań).

Cały Eko Rajd, zakręcony wokół ekologii
zakończył się tak szybko jak się rozpoczął, nikt
nawet nie zauważył, kiedy minęły te wspania-
łe trzy dni... Ale w końcu szczęśliwi czasu nie
liczą.

dh. Patrycja Kajor
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X Jubileuszowe Ognisko Papieskie – rozpa-
lane tradycyjnie o godzinie 21.37 w dniu 2
kwietnia od 10 lat każdego roku - przeszło do his-
torii PTTK. Wraz z niespokojną aurą tego dnia,
a był to Wielki Czwartek przy akompaniamencie
porywów wichru niosącym gęste opady śniegu i
mroków nocy grupa turystów z naszego Koła wraz
z ks. Kapelanem Władysławem Nowobilskim zja-
wiła się w schronisku na Hali Boraczej, gdzie już
oczekiwali na rozpoczęcie ogniska papieskiego
pozostali jego uczestnicy. A skład był nobilitujący,
bo byli członkowie Zarządu Głównego PTTK z

Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej z pre-
zesem Witoldem Rosą, byli z nami członkowie ho-
norowi PTTK z niezastąpionym Markiem Krze-
mieniem, który był inicjatorem ognisk papieskich
Górskiej Turystyki Jeździeckiej. Tradycyjny
udział przodowników Górskiej Turystyki Jeź-
dzieckiej uświetnia uroczystość, gdzie wspomi-
namy św. Patrona naszego Koła Jana Pawła II i
czcimy „błogosławioną godzinę”, w której stał się
świętym.

Osobiście dziękuję wszystkim uczestnikom
za udział pomimo niesprzyjającej aury. Dzięku-

ję Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej Za-
rządu Głównego PTTK za przekazane Kołu
PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce pie-
czątek z poprzednich ognisk. Jest t o tym bardziej
znaczące, że słowa wypowiedziane przez „głów-
nego ogniskowego” Kolegę Marka Krzemienia są
wyraźnym przekazem, abyśmy to My byli kon-
tynuatorami następnych ognisk. Po wyraźnej su-
gestii Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej Za-
rządu Głównego PTTK to nasi przodownicy
Oddziałowej Komisji Górskiej Turystyki Jeź-
dzieckiej będą już od 2 kwietnia 2016r. głównymi
organizatorami ogólnopolskiego ogniska papie-
skiego i to właśnie na Hali Boraczej. Takie są usta-
lenia i treść porozumienia, jakie zawarłem w imie-
niu Przodowników i Zarządu Oddziału Babio-
górskiego PTTK w Żywcu z udziałem Wicepre-
zesa Oddziału Grzegorza Szczepaniaka i Prze-
wodniczącego Oddziałowej Komisji Górskiej
Turystyki Jeździeckiej Zdzisława Kupczaka.

Szczególne podziękowania kieruję do przy-
gotowujących ognisko i poczęstunek wielkocz-
wartkowy, a mianowicie kol. Ryśkowi i Mietkowi
oraz Bacy – Jaśkowi Dziedzic z rodziną.

Jak dobrze, że pamiętamy że po naszych Be-
skidach wędrował Święty, który kochał w górach
nie tylko ich piękno ale przede wszystkim czło-
wieka. Jak dobrze, że pomimo zimna, śnieżycy
i mroków nocy chciało się nam chcieć być na
Hali Boraczej i szukać na „ołowianym niebie”
znaku obecności Naszego Patrona – Jana Paw-
ła II. Do zobaczenia za rok na XI Ogólnopolskim
Ognisku Papieskim – już na stałe na Hali Bo-
raczej.

Prezes Koła PTTK im. Jana Pawła II
Tadeusz Gołuch

Jak dobrze jest pamiętać

Już po raz XVI w 1-majowy dzień człon-
kowie naszego Koła PTTK im. Jana Pawła II
w Węgierskiej Górce - i nie tylko - wyruszyli
w góry, by jak przystało na ludzi gór pochylić
czoła przed pięknem natury. Tegoroczny celem
była Hruba Buczyna – szczyt leżący w paśmie
pilszczańskim.

W Rajdzie udział wzięło około 230 uczest-
ników, w tym kilku gości oraz jeżdżący konni.
Uczestniczyły najliczniejsze Koła Oddziału
oraz turyści z różnych stron Polski.

Najliczniejszą rodziną była Rodzina Golców
– 11 osób, najmłodszym uczestnikiem Wikto-
ria (5 lat), natomiast najstarszym uczestnikiem
był Jasiu Talik – rocznik przedwojenny.

W konkursie wiedzy o Janie Pawle II i tu-
rystycznym, przy różnego rodzaju emo-
cjach, brało udział 21 uczestników (tyle
zweryfikowano formularzy) - wydano ogó-
łem 40 kart konkursowych. Nagrody przy-
znano – myślę, że były one adekwatne do po-
ziomu wiedzy.

Na Rajdowej mecie wydano 7 legitymacji
członkowskich, Medal za „Pomoc i Współ-
pracę”, 12 odznak „Za zasługi dla Oddziału”
z różnych Kół oraz Dyplomy Honorowe PTTK
z rożnych Kół. Minister Sportu i Turystyki od-
znaczył Honorową Odznaką „Za Zasługi Dla
Turystyki" nasze Koło PTTK i niżej podpisa-
nego. Aktu odznaczenia dokonała w asyście
Wicewójta Mariana Kurowskiego – Pani Poseł
Ziemi Żywieckiej Małgorzata Pępek.

Myślę także, że życzliwość oraz poczęstu-
nek Rajdowy dopełnił formalnie fakt udanego

Rajdu. Nasz patron długo trzymał na uwięzi
chmury pęczniejące od deszczu i w miarę do-
bre warunki utrzymały się do godziny 17.00, kie-
dy ostatni autobus odjechał z Rajczy Nickuli-
ny.

Adamowi Pietraszce oraz świetnie zorga-
nizowanej grupie Zdobywców z Prezesem
Grzegorzem Szczepaniakiem na czele dzięku-
ję za śpiewny element rajdowy jakże pięknie ak-
centujący „wzajemność z wzajemności”.

Prezes Koła
Tadeusz Gołuch

Krótkie podsumowanie Rajdu Koła PTTK
im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce
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Góry, woda i folklor – oto najkrótsza cha-
rakterystyka Żywiecczyzny. Z leżącej w Kotlinie
Żywieckiej stolicy powiatu można zaplanować
górskie wycieczki w dowolnym kierunku – na sto-
ki Babiej Góry, Pilska, Rycerzowej, ale też inne,
niższe beskidzkie szczyty. Z kolei Jezioro Ży-
wieckie oferuje znakomite warunki do uprawia-
nia sportów wodnych. Zaś folklorystyczne tradycje
tej ziemi są przebogate – nie ma tu wioski, któ-
ra nie posiadałaby własnego zespołu ludowego i
nie pielęgnowała góralskich zwyczajów czy ob-
rzędów. Wszystko to stwarza ogromne pole do rea-
lizacji unijnych mikroprojektów.

W unijnej perspektywie na lata 2007 – 2013
Starostwo Powiatowe w Żywcu, w ramach Fun-
duszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy,
zrealizowało 13 projektów we współpracy z part-
nerami z Czech i Słowacji, o łącznej wartości
393 247,00 euro. Ogółem w powiecie powstało
aż 87 projektów, które w swoich działaniach pro-
pagowały ponadgraniczną współpracę. Wartość
tych projektów osiągnęła blisko 2 475 092,00
euro.

Najaktywniejszą gminą w pozyskiwaniu
funduszy transgranicznych jest Węgierska Gór-
ka, która zrealizowała 19 projektów. Na uwagę za-
sługuje kompleksowość i skrupulatność gminy
przy tworzeniu kolejnych projektów. Dzięki
temu w gminie Węgierska Górka skutecznie
rozbudowywana jest szeroko pojęta infrastruktura

okołoturystyczna, która służyć ma nie tylko tu-
rystom przyjezdnym, ale także mieszkańcom. Na
szczególną uwagę zasługuje seria projektów po-
święconych rewitalizacji historycznych obiektów
fortyfikacyjnych zlokalizowanych na terenie
gminy oraz ich najbliższego otoczenia. Są
wśród nich: „Zagospodarowanie otoczenia
historycznego schronu bojowego „Wędro-
wiec” na przygranicznym szlaku”, „Wester-
platte Południa – historyczny obiekt fortyfi-

kacyjny” oraz „Modernizacja otoczenia fortu
„Waligóra” usytuowanego na pograniczu pol-
sko – słowackim”.

Gmina Węgierska Gorka pieczołowicie roz-
budowuje swoje zaplecze turystyczne dzięki
projektom takim jak: „Stworzenie warunków do
aktywnego wypoczynku poprzez budowę miejs-
ca realizacji, sportu i zabawy w Żabnicy” oraz
„Utworzenie platformy widokowej na pogra-
niczu polsko- czeskim”.

VIII Zlot Oddziałów PTTK
Województwa Śląskiego
18 kwietnia 2015 roku odbył się VIII Zlot Oddziałów PTTK Wo-
jewództwa Śląskiego. Gospodarzem Zlotu był Oddział PTTK
Mysłowice, który w bieżącym roku obchodzi Jubileusz 50-le-
cia. Wraz z członkami PTTK z kół Żywca, Porąbki, Brzuśni-
ka wzięliśmy udział w Zlocie.

Mysłowice założono około 1241 roku, a położone są na Wyżynie Ślą-
skiej stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej nad rzeką Przemszą.
W ramach Zlotu zwiedziliśmy Rynek, Kościół NMP – najstarszy Kościół
barokowy w GOP, starówkę z Placem Wolności na którym znajduje się

pomnik Prymasa Polski Augusta Hlonda oraz promenadę tzw. Trójkąt
Trzech Cesarzy. Trójkąt ten jest miejscem, w którym Biała Przemsza wpa-
da do Czarnej Przemszy i dalej płynie jako Przemsza. W miejscu tym spot-
kały się granice. trzech cesarstw: niemieckiego, austriackiego i rosyjskiego.

Zwiedziliśmy również muzeum pożarnictwa, na terenie którego była
meta zlotu. Przy wspólnym rajdowym posiłku spotkali się wszyscy uczest-
nicy Zlotu - członkowie prawie wszystkich oddziałów PTTK woj. ślą-
skiego. Na mecie zlotu było wiele atrakcji: konkursy turystyczne, gry i
zabawy dla dzieci, kiermasz turystyczny, występy zespołów regionalnych.

W podsumowaniu Zlotu Oddział nasz otrzymał pamiątkowy puchar.
Był to Zlot bardzo udany, podczas którego poznaliśmy bogatą historię mias-
ta Mysłowic i jego mieszkańców, a na każdym kroku dało się odczuć śląs-
ką gościnność.

Z turystycznym pozdrowieniem
Wice Prezes Koła PTTK im. Jana Pawła II

Janek P.

Węgierska Górka liderem

Tenis stołowy w Węgierskiej Górce – kolejne sukcesy
Nikt nie spodziewał się, że tenis stołowy w Węgierskiej Górce
powróci do tak wysokich sukcesów, jakie miały miejsce na prze-
łomie lat 1973– 1974, kiedy to drużyna grała w II lidze.

Ostatni sezon czyli 2014/ 2015 zapowiadał sporą sensację, gdyż po
pierwszej rundzie zajmowaliśmy I miejsce i apetyty na I ligę były ogrom-
ne. Zwróciliśmy się do szeregu osób i instytucji o wsparcie finansowe,
które było niezbędne do ewentualnego udziału w rozgrywkach I ligi. Nie-
stety nie znaleźliśmy odpowiedniego poparcia. Na nasz apel odpowiedziały

jedynie Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce, Spółka Beskid Ekosystem,
firmy: „Somarex”, „Oczkowski”, karczma „Pod Baranią”, „Folk Styl”, za
co serdecznie dziękujemy. Nasza drużyna II ligowa w konsekwencji za-
jęła 4 miejsce.

LUKS Węgierska Górka występował w składzie: kapitan Bogusław Ma-
dej, Adrian Myszewski, Dawid Kurowski, Sebastian Baran, Adam Kupczak.
Jak mocne pokonaliśmy drużyny naszej grupy i zdobyte punkty przedsta-
wia poniższa tabela.
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Klasyfikacja II Liga Mężczyzn
II liga mężczyzn

Tabela po XXII serii

Niebywały sukces osiągnęli nasi wychowankowie, najmłodszy Ma-
teusz Dadak, Jakub Tomiczek, Krystian Motyka, Marcin Madej, którzy mimo
młodego wieku już na początku swojej sportowej kariery uzyskali awans
do III ligi. Od początku sezonu walczyli o każdy punkt spotykając się z za-
wodnikami o wiele od siebie starszymi i z dużym doświadczenie w tej dys-
cyplinie sportu. Drugie miejsce w grupie uprawniało nas do rozegrania spot-
kań barażowych. Dwukrotnie wynikami 6:4 pokonaliśmy wyżej notowa-
ny zespół KS Bojanów. W tych spotkaniach szczególnie wyróżnił się Ja-
kub Tomiczek zdobywając komplet punktów.

Ambicja i wola walki to atuty, które przyniosły wspomniany efekt. Ten
sukces szczególnie cieszy i napawa optymizmem, a także daje sporo sa-
tysfakcji trenerom i działaczom naszego klubu. Szczegółowo zdobyte punk-
ty opisuje poniższa tabela.

Klasyfikacja Liga Okręgowa
Grupa I

Tabela po XVIII seriach

Bardzo dobre występy indywidualnie na szczeblu kraju i wojewódz-
twa osiągnęli nasi zawodnicy.

Bogusław Madej – w Grand Prix Polski Weteranów w Lidzbarku był
5, w Jastrzębiu i Wieliczce 3, na najwyższym stopni podium stanął w War-
szawie i Radomiu. Będzie reprezentował drużynę Polski na Mistrzostwach
Europy w Finlandii. Sebastian Baran jest aktualnym mistrzem Śląska ju-
niorów i wspólnie z zawodnikiem Andersa Żywiec Michałem Siwcem wice-
mistrzem w grze deblowej. Wcześnie zrobił największą niespodziankę, zdo-
bywając 3 miejsce w Mistrzostwach Śląska seniorów. Mateusz Dadak zdo-
był 3 miejsce w kategorii młodzików na szczeblu naszego województwa,
co dało mu możliwość zakwalifikowania się do Mistrzostw Polski. W naj-
młodszej kategorii weteranów wicemistrzem Śląska jest Adrian Myszew-
ski.

Jesteśmy dumni z postawy naszych zawodników i dziękujemy im za
tak wysokie trofea. Szczególne podziękowania za trud i zaangażowanie na-
leżą się trenerowi Tomaszowi Madej. Dziękuje również Tadeuszowi Stop-
ce , który pomaga nam w organizacji treningów.

To niewątpliwie piękny prezent ufundowali nam zawodnicy z okazji
65 rocznicy powstania klubu tenisa stołowego w Węgierskiej Górce. Po-
dziękowania szczególne należą się Wójtowi Gminy Piotrowi Tyrlikowi za
stworzenia dogodnych warunków dla uprawiania tej dyscypliny sportu, Pre-
zesowi Andrzejowi Pielichowskiemu i innym osobom, które wspierają na-
szą działalność.

Dziękujemy wiernym kibicom, którzy uczestniczyli w meczach.

Ze sportowym pozdrowieniem
Mirosław Matuszewski

XXII Puchar
Wójta Gminy
w Tenisie
Stołowym

W sobotę 7 marca na Hali Widowiskowo-
Sportowej już po raz dwudziesty drugi odbył się
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gmi-
ny Węgierska Górka. Turniej ten nieprzerwanie
od lat cieszy się popularnością i przyciąga wie-
lu zawodników. Cel imprezy to popularyzacja gry
w tenisa stołowego. Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom i już dziś zapraszamy za
rok!
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X Samorządowy
Jubileuszowy Turniej
Piłki Siatkowej

W czwartkowe popołudnie 19 marca uczest-
nicy Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskie-
go Związku Gmin i Powiatów stanęli do sporto-
wej rywalizacji, biorąc udział w jubileuszowym
Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego. Turniej został rozegrany na
hali sportowej w Węgierskiej Górce.

Śladami
obecności
Św. Jana Pawła II

12 kwietnia 2015r. na Hali Widowiskowo-
Sportowej w Węgierskiej Górce odbył się mecz
piłki halowej: Reprezentacja Polski FUTSAL „35”
kontra Reprezentacji Żywiecczyzny „35”.

Mecz uprzedziło uroczyste złożenie kwiatów
na skwerze Jana Pawła II.

Zawodnicy UKS-u Masyw Cięcina wystarto-
wali w wyścigu MTB o Puchar Prezydenta Mias-
ta Zielona Góra. Na starcie pojawiło się ponad dwu-
stu zawodników z całej Polski, a wśród nich trzech
reprezentantów z Cięciny: Jakub Ficoń, Dominik Ca-
puta oraz Tomasz Glac.

Za nami już trzy kwalifikacje do lipcowej Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Let-
nich. Do tej pory Juniorzy Młodsi rywalizowali w
Białymstoku i Tarnogórze. Trzecia, z sześciu pla-
nowanych kwalifikacji, odbyła się w Zielonej Gó-

rze. Do walki o punkty stanęło ponad siedemdzie-
sięciu Juniorów Młodszych. Po raz drugi o punkty
walczył Tomek Glac, niestety tym razem Zielona
Góra nie okazała się szczęśliwa. Mimo pomyślne-
go losowania i miejsca w pierwszej linii, w dalszej
części wyścigu Tomek stracił miejsce w czołówce
i nie zdołał wywalczyć kolejnych punktów. Dobra
i konsekwentna jazda w trakcie wyścigu nie po-
zwoliła na odrobienie strat z pierwszego okrążenia
i ostatecznie zmagania w Zielonej Górze Tomek za-
kończył na 39. miejscu.

Z zupełnie innym nastawieniem do startu
podeszli Dominik i Kuba. Dla nich był to przede
wszystkim start treningowy, bowiem w tym sezo-
nie ich głównym celem jest klasyfikacja końcowa
Skandia Maratonu. Mimo to zawodnicy UKS-u Ma-
syw Cięcina pokazali się z dobrej strony, co od-
zwierciedlają osiągnięte rezultaty. Kuba Ficoń skla-
syfikowany został na wysokim siódmym miejscu,
natomiast Dominik zakończył rywalizację na miej-
scu dwudziestym.

Izabela Dyrlaga

Zawody o Puchar Prezydenta Zielonej Góry

Świetny występ zawodników
Masywu w Krakowie

16 maja zawodnicy UKS-u Masyw Cięcina wzięli udział w drugiej te-
gorocznej edycji Skandia Maraton Lang Team. W Krakowie Tomek, Do-
minik, Rafał i Kuba walczyli o kolejne punkty w klasyfikacji generalnej.

DOBRA PASSA TRWA
Zawodnicy UKS-u Masyw Cięcina podtrzymują dobrą dyspozycję z po-

przednich startów. W Krakowie trzech z czterech reprezentantów z Cięci-
ny znalazło się w najlepszej dziesiątce w swoich kategoriach wiekowych.

Najlepiej w Krakowie spisał się Tomek Glac, który otarł się o podium
w kategorii M – 1 na dystansie Mini. Dwie pozycje niżej, w tej samej ka-
tegorii i na tym samym dystansie, sklasyfikowany został Dominik Capu-
ta, natomiast Rafał Loranc zmagania w Krakowie zakończył na 11 pozy-
cji. Miejsce w pierwszej dziesiątce, na dystansie Medio, wywalczył rów-
nież Jakub Ficoń, który mimo poważnej usterki już na początku zmagań do-
tarł do mety na ósmej pozycji.

Izabela Dyrlaga
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Po 209 dniach zawodnicy UKS-u Masyw
Cięcina ponownie wrócili na trasy kolarskich za-
wodów. Sezon 2015 młodzi zawodnicy cięciń-
skiego klubu zainaugurowali w sobotę (25.04)
w warszawskim Wilanowie, a dzień później To-
mek i Rafał wystartowali w kwalifikacjach do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Pierwsze starty, zwłaszcza po tak długiej
przerwie, mogą okazać się trudne. Mimo to, za-
wodnicy z Cięciny pokazali się z dobrej stro-
ny i mogą być zadowoleni ze swojego wystę-
pu w Warszawie. Tradycyjnie już, organizato-

rzy przygotowali dla zawodników trzy długo-
ści trasy: Mini (42 km), Medio (63 km) i Grand
Fondo (83 km). Zawodnicy UKS-u Masyw wy-
startowali na dystansie Mini oraz Medio.

Start warszawskiej edycji Skandia Maratonu
Lang Team usytuowany został w pobliżu ba-
rokowego Pałacu Królewskiego w Wilano-
wie. Co najważniejsze, w sobotę dopisała rów-
nież pogoda, a do stolicy Polski ściągnęło
prawie tysiąc zawodników. Trasa poprowadzona
była szerokimi, utwardzonymi drogami i ścież-
kami rowerowymi, co sprawiło że była ona bar-

dzo szybka. Pierwszy zawodnik na dystansie
Mini pokonał wyznaczoną trasę w czasie
1:09:51, natomiast pierwszy zawodnik z dys-
tansu Medio zameldował się na mecie po
1:42:56.

Jak to wyglądało na mecie? Najlepiej z ca-
łej drużyny w sobotę poradził sobie Jakub Fi-
coń, który w swojej kategorii wiekowej zajął 5
miejsce. Pozostali zawodnicy UKS-u Masyw
Cięcina zajęli miejsca w drugiej dziesiątce ka-
tegorii M-1 na dystansie Mini. Z trójki startu-
jącej na tym dystansie najszybciej do mety do-
tarł Dominik Caputa, który został sklasyfiko-
wany na 14 miejscu. Dwa miejsca niżej na li-
ście wyników znalazł się debiutujący w zawo-
dach tak dużej rangi Rafał Loranc. Tomek Glac,
po bolesnym upadku kilka kilometrów przed
metą, w sobotę zajął 18 lokatę.

Miniony weekend niewątpliwie był dla
zawodników UKS-u Masyw Cięcina bardzo in-
tensywny. Dwa wymagające starty w dwa dni
były sporym sprawdzianem ich aktualnej dys-
pozycji. Wyniki drugiego dnia startów pokazują
jednak, że zawodnicy z Cięciny zdali ten eg-
zamin śpiewająco.

Kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży nadały zawodom o Puchar Zie-
mi Leżajskiej dodatkowego znaczenia. Do
walki o punkty w kategorii Junior Młodszy sta-
nęło 45 zawodników. Przypomnijmy, że punk-
ty do końcowej klasyfikacji zdobywa tylko 25
najlepszych kolarzy. Wśród tych 25 najszyb-
szych w tym dniu zawodników znalazł się za-
wodnik UKS-u Masyw Cięcina. Tomek Glac –
bo o nim mowa – sklasyfikowany został na 20
pozycji i tym samym wywalczył bardzo cenne
5 punktów. Rafałowi, niestety nie udało wy-
walczyć się punktów, ale podobnie jak w przy-
padku maratonu, niedzielny start w zawodach
XC był jego debiutem.

Powodzenia!
Izabela Dyrlaga

Sezon 2015 oficjalnie
rozpoczęty!

Puchary rozdane
Po raz piętnasty 30 maja 2015 wystartował Amatorski Cross Rowero-

wy o Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka. Na starcie zgromadzili się za-
równo starsi, jak i młodsi miłośnicy dwóch kółek.

Zawody rozpoczęła najmłodsza grupa czyli rocznik 2008 i młodsi.
Dziewczynki oraz chłopcy musieli pokonać trasę wkoło rynku na Bulwa-

rach w Węgierskiej Górce. Wszyscy w pięknym stylu wjechali na metę. Na
trasę startu głównego biegnącego przez m.in. Trakt Cesarski, ul. Turystyczną
oraz szlak czerwony, aż do Bulwarów w Węgierskiej Górce ruszyli męż-
czyźni.

Za wsparcie imprezy serdecznie dziękujemy: UKS Masyw Cięcina, Ży-
wiec Zdrój, Hufcowi ZHP Węgierska Górka oraz Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Cięciny. Zawodnikom jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za wspa-
niałą, sportową atmosferę.
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Tematem tegorocznej XVIII edycji kon-
kursu „Jonasz” były Dzieje Mojżesza. Na
wszystkich jego etapach uczestniczyło kilka-
naście tysięcy dzieci z terenów diecezji biel-
sko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego,
diecezji cieszyńskiej i katowickiej Kościoła
ewangelicko-augsburskiego oraz ze Śląskiego
Kościoła Ewangelickiego Wyznania Aug-
sburskiego na Zaolziu. W zmaganiach kon-
kursowych brali udział także przedstawiciele
spoza regionu Małopolski i Śląska np. z Poz-
nania i Rzeszowa. W sumie w konkursie
uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu Ko-
ściołów chrześcijańskich.

Finały Międzynarodowego Ekumenicznego
Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” odbyły się
13 i 14 kwietnia w bielskiej kurii. Łącznie z uczest-
nikami edycji czeskiej wzięło w nich udział
około 900 uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalistów. Osobno rozgrywany jest konkurs dla
szkół ponadgimnazjalnych. Do końcowych tes-
tów sprawdzających znajomość dziejów Mojże-
sza przystąpili w poniedziałek uczniowie szkół
podstawowych. We wtorek testy finałowe pisali
gimnazjaliści i uczniowie szkół specjalnych. W
swoim miejscu zamieszkania w konkursie udział
wzięło kilkuset uczniów ze szkół na Zaolziu w Re-
publice Czeskiej. Osoby biorące udział w zma-

ganiach konkursowych w Czechach podzielone
są na dwie grupy: piszących w języku czeskim i
piszących po polsku.

Z naszej szkoły do finału dostały się nastę-
pujące osoby: Michał Plata i Karol Bednarz z kla-
sy IV, Natalia Motyka z klasy VI oraz gimnazja-
liści: Iwona Bednarz – klasa I, Julia Grzegorzek
i Julia Bednarz – klasa II i Sławomir Motyka –
klasa III.

Końcowe wyniki przedstawiają się następu-
jąco:

Laureaci – J. Bednarz, S. Motyka, M. Plata,
K. Bednarz

Finaliści – I. Bednarz, J. Grzegorzek.
Gratulujemy i życzymy sukcesów za rok.

Opr. Ks. D. Byrski
www.diecezja.bielsko.pl

W czwartek 4 czerwca ksiądz Dariusz
Byrski przewodniczył w kościele para-
fialnym pod wezwaniem Świętego Ma-
ksymiliana Kolbego w Ciścu uroczystej
Eucharystii dziękczynnej, podczas któ-
rej dziękował za dar swego kapłań-
stwa.

Jak sam Ksiądz Dariusz zaznaczył Jego do-
tychczasowa, dziesięcioletnia posługa ka-
płańska spięta została swoistą klamrą. Rok
2005, czyli rok Jego święceń był Rokiem Eu-
charystii zaś dzień rocznicy przypada w Uro-
czystość Najświętszego Ciała i Krwi Pań-
skiej. Ta klamra nakierowuje nas na istotę ka-
płaństwa, jaką jest posługa dla Eucharystii –
czczenie obecności Jezusa Chrystusa w tym sa-
kramencie.

Parafianie w tym szczególnym dniu Jubi-
leuszu obdarowali Go kwiatami, dziękując właś-
nie za te posługę oraz za zaangażowanie i sze-
ścioletnią pracę dla dobra parafii, dołączając ży-
czenia dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyśl-
ności.

Pragniemy przyłączyć się do życzeń. Z głę-
bi serca życzymy, by dary Ducha Świętego spły-
wały na Księdza, umacniając we wszystkich
przeciwnościach swoją mocą a prowadzona mis-

ja ewangelizacyjna przynosiła obfite owoce.
Niech Bóg obdarzy naszego Jubilata siłami i zdro-
wiem a Matka Boża otacza płaszczem swej mat-
czynej opieki.

Jubileusz Kapłaństwa w Ciścu

Kolejny raz laureaci z Ciśca

25 maja 2015r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Węgier-
skiej Górki gościła grupę przedszkolaków z Węgierskiej Górki. Pod-
czas spotkania dzieci wysłuchały mnóstwo ciekawostek o trudnej i nie-
bezpiecznej pracy strażaka. Dowiedziały się również, w jakich oko-
licznościach trzeba wezwać pomoc oraz utrwaliły numery alarmowe do
Straży Pożarnej, Policji oraz Pogotowia Ratunkowego. Zaprezentowane
zostały stroje strażackie i hełmy, które dzieci oraz opiekunowie chęt-
nie przymierzali. Ogromny entuzjazm u przyszłych małych strażaków
wzbudziły samochody strażackie, oraz sprzęt, który używany jest pod-
czas akcji ratowniczo- gaśniczych. Każdy mógł usiąść w samochodzie
czy popracować na sprzęcie ratowniczym w asyście naszych druhów,
polać wodą z prądownicy strażackiej oraz z hydronetki. Cały czas pod-
czas spotkania padały pytania w stronę małych słuchaczy, a prawidło-
we odpowiedzi były nagradzane drobnymi upominkami. Na zakończenie
spotkania strażacy wręczyli maluchom odblaskowe breloczki dbając tym
samym o bezpieczny powrót naszych gości do domu. Mamy wielką na-

dzieję, że wizyta u nas umożliwiła dzieciom poznanie zawodu straża-
ka i w przyszłości zaowocuje licznymi przyjęciami w szeregi Ochot-
niczej Straży Pożarnej.

OSP Węgierska Górka
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„W życiu każdej kobiety są takie chwile, podczas których zdana jest na
opiekę siły fachowej. Po drugiej wojnie światowej na wsiach zaczęła roz-
wijać się oświata sanitarna.

Nie mogę powiedzieć, że o zawodzie położnej marzyłam od dziecka, bo
dorastałam w czasach, gdy zawód położnej był dla dzieci tajemnicą. Po ukoń-
czeniu Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - w wieku 17 lat - podjęłam pra-
cę w UPT w Żywcu. Od razu zorientowałam się, że to nie jest praca dla mnie,
ja chciałam mieć zawód, w którym będę pracować wśród ludzi, wypełnia-
jąc pożyteczną misję. Wtedy uwagę moją zwróciłam na zawody medyczne.
Zaczęłam się interesować pracą położnej. Wiadomości czerpałam z książek,
rozmów z mamą i znajomymi, które były już matkami. Im więcej wiedzia-
łam, tym bardziej byłam przekonana o tym, że zawód położnej to jest moje
powołanie.

W sierpniu 1959 roku zdałam egzamin i zostałam przyjęta do Pań-
stwowej Szkoły Położnych. Osiągając bardzo dobre wyniki, ukończyłam
szkołę 28 stycznia 1962r. Już od 1 lutego rozpoczęłam pracę na oddzia-
le położniczym Szpitala Powiatowego w Żywcu. Pacjentki rodziły sila-
mi natury, cesarskie cięcia zdarzały się sporadycznie. Praca w szpitalu była
wyzwaniem dla młodej położnej i dawała możliwości sprawdzenia swo-
ich umiejętności. Dawała mi poczucie pewności, że zawód, który wybrałam,
sprawia mi satysfakcję.

Po czterech latach sytuacja rodzinna sprawiła, że zaczęłam pracować w
charakterze położnej środowiskowej. W latach 60. ubiegłego wieku położ-
na środowiskowa była zatrudniona przez Gromadzką Radę Narodową na umo-
wę w nienormowanym czasie pracy. Nadzór medyczny sprawował powia-
towy wydział zdrowia. Do obowiązków położnej środowiskowej w tym cza-
sie należało: przyjmowanie porodów w domu (obowiązywała norma 6 po-
rodów w miesiącu), opieka do 8 doby nad położnicą i noworodkiem, nau-
ka karmienia piersią, nauka kąpania, porady dotyczące higieny, sporządza-
nie dokumentacji potrzebnej do zameldowania noworodka w USC, szcze-
pienie noworodka w 4 dobie życia BCG (po odpowiednim szkoleniu położnej
i uzyskaniu zaświadczenia upoważniającego do wykonania tego zabiegu),
założenie karty szczepień oraz kontakt z pediatrą ustny i pisemny.

W środowisku przepracowałam ok. 33 lata. Początki były trudne ze wzglę-
du na rozległy górzysty teren i duże odległości od mojego domu (10 km od
domu). Aby usprawnić przemieszczanie się, kupiłam bardzo popularny mo-
torower komar i od wczesnej wiosny do późnej jesieni przemieszczałam się
od jednej do drugiej pacjentki. Mieszkańcy mojego środowiska szybko zo-
rientowali się, gdzie mieszkam i wezwania do porodów były coraz częstsze.

W 1985 roku na moją prośbę zostałam przeniesiona do pracy w
Ośrodku Zdrowia w Węgierskiej Górce, moim terenem była wieś Cisiec i
Węgierska Górka. Praca była łatwiejsza, bo polegała na sprawozdaniu pat-
ronarzy nad pacjentkami, które rodziły w szpitalu i w trzeciej dobie po po-
rodzie wracały do domu. Zawiadomienia o takich pacjentkach szpital prze-
kazywał do Ośrodka Zdrowia. Teren mojego rejonu już nie był tak rozleg-
ły, wieś położona na dość płaskim terenie i do domów można było dojechać
rowerem. Ponieważ praca polegała na przeprowadzeniu patronarzy, posta-
nowiłam wzmóc działania polegające na rożnego rodzaju pomocy dla mo-
ich pacjentek. Nawiązałam współprace z urzędem Gminy w Węgierskiej Gór-
ce, z pracownikami opieki społecznej.

Obowiązki na tym stanowisku starałam się wykonywać bardzo solid-
nie. Pacjentkom w trudnej sytuacji materialnej pomagałam załatwić pomoc
w postaci zapomóg pieniężnych. Jeżeli pojawiły się problemy prawne lub
społeczne, pomagałam załatwiać sprawy w urzędach. Zobaczyłam jak wiel-
kie jest zapotrzebowanie na pracę społeczną w naszej gminie. Po przejściu
na emeryturę postanowiłam zostać radną, aby tę pracę dalej kontynuować.

33 lata pracy w terenie to bardzo długi okres czasu. Wraz ze zmianą wa-
runków materialnych zachodziły zmiany w mentalności ludzi i ich wzajemnych
stosunkach. Jakże miło było i jest patrzeć, jak cała rodzina cieszy się z na-
rodzenia dziecka, jak wszyscy z miłością go przyjmują w czasie odwiedzin
u położnicy i dziecka.

Moja praca dawała mi wielkie zadowolenie, dobrze czułam się wśród,
ludzi którzy darzyli mnie zaufaniem i szacunkiem. I dziś w tej formie prag-
nę wszystkim podziękować. W czasie mojej pracy w środowisku przyjęłam
989 porodów oraz 8 porodów bliźniaczych czyli w sumie 1005 dzieci. W
lipcu 1998 przeszłam na emeryturę po przepracowaniu 40 lat, w tym 37 w
charakterze położnej. Jesienią tegoż roku odbyły się wybory do Rady Gmi-
ny w Węgierskiej Górce, w których kandydowałam. W sumie radną byłam
przez trzy kadencje do roku 2010. W roku 2011 zostałam wybrana Prze-
wodniczącą Rady Sołeckiej wsi Cięcina i do dziś pełnię tę funkcję”.

Krystyna Kuchejda

W naszej gminie mieszka wiele ciekawych osób,
które bardzo aktywnie działają na rzecz środowiska lokalnego.
Sylwetkę jednej z takich postaci pragniemy Państwu przybliżyć.






