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Czym różni się ograniczenie wolności od jej pozbawienia? Jakich problemów psychicznych 

możemy się nabawić, nieprawidłowo korzystając z Internetu? Dlaczego warto dbać o swoje dobre imię 
w sieci? Jak ustrzec się oszustów, których nie widzimy po drugiej stronie ekranu? Czy łamiemy 
prawo, pobierając muzykę z Internetu? – odpowiedzi na te pytania znają już osoby biorące udział  
w projekcie „Gdzie idziesz? Na prawo!”. Młodzi ludzie z gmin Węgierska Górka, Milówka i Ujsoły 
przez najbliższe kilka miesięcy (aż do grudnia tego roku) mają możliwość zdobywania wiedzy  
w różnych dziedzinach prawa, przede wszystkim tych, z którymi stykamy się szczególnie często  
w codziennym życiu. 

 Osoby, którym prawo do tej pory kojarzyło się z niezrozumiałym, zawiłym zbiorem 
przepisów, które od czasu do czasu zdarza się złamać, z pewnością zmienią swoje zdanie po 
uczestnictwie w tej akcji. Projekt jest dedykowany dla gimnazjalistów, uczniów szkół średnich  
i studentów, dlatego też zdobywanie wiedzy odbywa się poprzez cykle warsztatów, dyskusje, debaty, 
konkursy oraz wyjazdy do sądów i nie tylko. 

 Do tej pory braliśmy udział w warsztatach skoncentrowanych na wirtualnym świecie. 
Zaczęliśmy spotkaniem z prawnikiem panem Bartoszem Pudo. Pan Bartosz przybliżył nam swoją 
pasję – prawa autorskie, zaciekawiając tym tematem niejednego z nas. Nauczył nas również jak 
chronić swoje dane osobowe. Następnie odwiedziła nas pani sędzia Martą Szczocarz-Krysiak z Sądu 
Okręgowego w Katowicach, która przybliżyła nam prawne aspekty dotyczące pobierania plików  
z Internetu, naruszeń dóbr osobistych w wirtualnym świecie oraz podstawowe prawa konsumenta. 
Kolejny blok – składający się z dwóch warsztatów - dotyczył cyberprzemocy. 16 maja odbył się 
wykład pani psycholog Anny Piekorz z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Milówce. 
Dowiedzieliśmy się wtedy, jakie szkody psychiczne można wyrządzić drugiej osobie, gdy 
niewłaściwie postępuje się w sieci. Odwiedziła nas również pani adwokat Aleksandra Góra, która 
przedstawiła nam postępowanie prawa karnego przy popełnieniu przestępstwa w Internecie.  

Już niedługo odbędzie się przygotowanie do rozprawy w sądzie, a następnie wyjazd do Sądu 
Rejonowego w Żywcu, podczas którego będziemy uczestniczyć w rozprawie karnej jako publiczność. 
W następnych miesiącach przeprowadzone będą m.in. warsztaty o  prawie i postępowaniu cywilnym, 
prawach konsumenta czy profilaktyce przeciwnarkotykowej. Wyczekujemy z niecierpliwością 
kolejnych warsztatów, dyskusji i wyjazdów, w szczególności do Sejmu, Pałacu Prezydenckiego i Sądu 
Najwyższego. 

 

Julia Kalinowska- uczennica Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego,  
harcerka z XV DH Szwadron, uczestniczka projektu „Gdzie idziesz? Na prawo!” 

 
 

Projekt, będący wspólną inicjatywą Hufca ZHP Węgierska Górka oraz Publicznego Gimnazjum 
im. K.K. Baczyńskiego w Węgierskiej Górce,  jest dofinansowany ze środków Fundacji PZU. 

 
 

 
Naszymi partnerami są:        Patronat medialny: portal WGmedia.eu 

 



3Nowiny z Gminy Nr 72 2016

Szanowni Państwo! 

Z wielką przyjemnością 
kieruję do Was kolejny numer 
„Nowin z Gminy”. Gazetka nasza 
na przestrzeni swojego istnienia 
na trwałe już wpisuje się w dzia-
łalność promocyjną i informa-
cyjną Gminy Węgierska Górka. 
Miło jest słyszeć głosy miesz-

kańców dopytujących się o kolejny numer, w którym mogą uzyskać garść 
ciekawych informacji o różnorakich wydarzeniach, które mają miejsce 
w naszej Gminie.

Już od kilku lat staram się publikować „Raport Wójta Gminy”, który 
traktuję jako sprawozdanie ze swojej działalności za ostatni okres czasu. 
Również i obecnie pragnę podzielić się z Państwem bieżącymi informa-
cjami. Z uwagi na fakt, że jesteśmy w przededniu wakacji – kończy się rok 
szkolny – to sporo informacji będzie o naszych szkołach i przedszkolach. 
Pojawią się różne ciekawe tematy dotyczące sportu, turystyki i wypoczyn-
ku, a przede wszystkim imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, 
które w okresie wakacji planuje Ośrodek Promocji Gminy i aktywne spo-
łecznie stowarzyszenia, czy gestorzy ruchu turystycznego.

Czas letniego wypoczynku w Gminie Węgierska Górka zapowiada 
się bardzo ciekawie, zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych gości. 
Ciągle rozbudowywana baza sportowo - rekreacyjna jest przygotowana do 
sezonu letniego. Bogaty program imprez zachęci wszystkich do wspaniałej 
zabawy, a nasza gościnność przyczyni się do tego, że wszyscy będziemy 
zadowoleni, zachwyceni czasem wakacyjnego wypoczynku spędzonego 
w Gminie Węgierska Górka.

W kalendarium imprez na Lato 2016 możemy odnotować następujące 
wydarzenia:
• 25 czerwca 2016: Pocztówka z Wyspy Słońca - Impreza plenerowa 

na powitanie wakacji. Zaplanowano wiele atrakcji: występy zespołów 
młodzieżowych, warsztaty wicia wianków, gry i zabawy dla dzieci, dys-
kotekę z DJ-em. 

• 2 lipiec 2016: XXIV Puchar Wójta w Piłce Nożnej - Festyn na Powi-
tanie Lata - Turniej skierowany zarówno do juniorów, jak i seniorów 
zrzeszonych w klubach sportowych z terenu gminy, połączony z festy-
nem witającym lato.

• 3 lipca 2016: Koncert organowy w wykonaniu prof. Juliana Gembalskie-
go - Odbędzie się o godzinie 19:00 w Kościele Przemienienia Pańskiego. 

• 16 lipca 2016: Turniej Siatkówki Plażowej - Turniej dla amatorów 
i miłośników piłki plażowej.

• 24 lipca 2016: FOLKDAY - Święto Folkloru w Gminie Węgierska 
Górka. W ramach tej imprezy odbędzie się XII Międzynarodowy 
Konkurs Heligonistów - konkurs mający na celu zachowanie i po-
pularyzację gry na heligonce oraz przybliżenie tradycyjnych utworów 
muzycznych górali żywieckich, wypoczywającym w naszej Gminie tu-
rystom. FOLKDAY będzie obfitował w wiele atrakcji: warsztaty regio-
nalne, kiermasz rękodzieła, występy kapel oraz zespołów regionalnych.

• 5 – 7 sierpnia 2016: XXIII DNI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - 
Impreza - jedna z największych w powiecie żywieckim - ciesząca się 
dużym zainteresowaniem. Stanowi uatrakcyjnienie oferty wypoczyn-
kowej zarówno dla mieszkańców, jak i dla przebywających w naszej 
Gminie turystów. Podczas święta naszej Gminy zaplanowano wiele 
atrakcji, wśród nich m.in. Międzynarodowy Konkurs Kulinarny, prze-
lot Biało-Czerwonych Iskier, koncert laureatów konkursu talentów 
„Rozwiń skrzydła”. W czasie tegorocznej imprezy wystąpią takie gwiaz-
dy jak: Beata Kozidrak z zespołem „Bajm” oraz zespół „happysad”.

• 15 sierpnia 2016: IX Wierchowe Granie - Impreza ma za zadanie 
przedstawić charakterystyczne dla naszego terenu formy muzykowania, 

śpiewu oraz zaprezentować unikatowe instrumenty, pieśni pasterskie, 
zwyczaje i tradycje góralskie, chroniąc je tym samym od zapomnienia.

• 20 sierpnia 2016: Muzyczne Zakończenie Wakacji - Impreza plenero-
wa na pożegnanie wakacji. 

• 21 sierpnia 2016: Dożynki w Żabnicy - Ludowe święto połączone 
z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych.

• 27 sierpnia 2016: VIII Rekonstrukcja Historyczna „Wrzesień 1939” 
- Niezwykła lekcja historii - kilkanaście Grup Rekonstrukcji Historycz-
nych podejmie się trudu odtworzenia wydarzeń z września 1939 roku, 
jakie rozegrały się na terenie Węgierskiej Górki.

• 27 sierpnia 2016: Mistrzostwa Śląska w MTB - Impreza sportowa dla 
miłośników kolarstwa górskiego. 

• 1 września 2016: 77. Rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej 
Górki - Wydarzenie kulturalne o charakterze patriotycznym, upamięt-
niające heroizm walczących w pierwszych dniach września 1939r. żoł-
nierzy Polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza. W tych dniach lokalna 
społeczność czci pamięć obrońców i bohaterów podniosłą uroczysto-
ścią wpisaną w ogólnopolskie obchody 1 września 1939 r. – wybuchu 
II wojny światowej. 

• 4 września 2016: XVI Bieg na szczyt Rysianki - Zawody w biegach gór-
skich adresowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. 
Impreza, której celem jest zdobycie Hali Rysianki (1324 m  n.p.m.), 
kończy cykl „Złotej 50-tki”.

• 24 września 2016: XIV „Łossod – Redyk Jesienny” - Impreza na zakoń-
czenie 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 owczego 
i koziego. Oprawę muzyczną zapewniają zespoły regionalne. 
Ponadto zapraszam serdecznie dzieci, młodzież oraz dorosłych do ak-

tywnego uczestnictwa w przygotowanych przez Ośrodek Promocji Gminy 
Węgierska Górka oraz filie Gminnej Biblioteki Publicznej cyklicznych 
zajęciach i warsztatach. Będzie możliwość skorzystania z różnorodnych 
zajęć: plastycznych, dyskusyjnych, literacko-artystycznych, sportowych 
oraz wielu innych. Wśród bogatej oferty zajęć wyróżnić należy m.in. 
naukę gry na skrzypcach, codzienne zajęcia artystyczne wykorzystujące 
różne techniki plastyczne, naukę tańca ludowego dla przedszkolaków, za-
jęcia dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej. Zapraszam dzieci i mło-
dzież do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych na Hali 
Sportowej m.in.: piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej oraz tenisa 
stołowego. Panie zachęcam do uczestnictwa w różnorodnych zajęciach 
fitness. Przy Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka działają także 
zespoły folklorystyczne: Małe Cisy z Ciśca, Mały Haśnik z Żabnicy oraz 
zespół Górecka. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych folk-
lorem, śpiewem i tańcem góralskim na spotkania zespołów. Polecam rów-
nież zajęcia w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich, w klubach 
sportowych, Kołach Gospodyń Wiejskich oraz organizacjach turystycz-
nych. 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 1 do 26 sierpnia od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:00-13:00. Organizowane będą zajęcia plastyczne, muzyczne 
i ruchowe, projekcje bajek, konkursy i zabawy. 

Gmina wspiera organizacje pozarządowe aktywnie działające na jej 
terenie w zakresie sportu, turystyki oraz ochrony zdrowia. Organizacjom 
tym w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie zostały udzielone dotacje. 
W zakresie sportu i turystyki organizacje te prowadzą rozgrywki, zawody 
i zajęcia sportowe, zrzeszając liczne grono dzieci i dorosłych. Dotacje takie 
otrzymał LKS Metal WG Skałka Żabnica – 45.000 zł, LKS Świt Cięcina – 
35.000 zł, UKS MAKSYMILIAN Cisiec – 35.000 zł, UKS MASYW Cięcina 
– 6.500 zł, LUKS Węgierska Górka – 18.000 zł, TS METAL – 25.000 zł, KS 
FUTSAL – 2.500 zł, UKS HALNIACZEK – 3.000 zł, KS HALNY – 4.000 zł, 
Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej ciecina.eu – 1.000 zł. 

Raport Wójta Gminy
Z PRACY URZĘDU
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się liczba dzieci i ich czas przebywania w świetlicy, co wynika z potrzeb 
pracujących rodziców. Stołówki szkolne oferują co najmniej dwudaniowy 
obiad, a także śniadania dla dzieci z oddziałów przedszkolnych zlokali-
zowanych w szkołach podstawowych. W każdej ze szkół realizowany jest 
program „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”. 

Według danych z SIO, 25 uczniów posiadało orzeczenia o potrze-
bie kształcenia specjalnego, z tego 13 uczniów, którzy pobierają naukę 
w gminnych szkołach ogólnodostępnych, a 12 uczniów w przedszkolach. 
Uczniom tym przydzielono dodatkowe zajęcia rewalidacyjno-wychowaw-
cze oraz godziny zajęć indywidualnych, które realizują nauczyciele z od-
powiednimi kwalifikacjami.

Realizując obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu w sytuacji, kiedy droga dziecka z domu do szkoły prze-
kracza odległości ustawowe (do szkoły podstawowej 3 km, do gimnazjum 
4 km), dowozi się dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Żabni-
cy i do gimnazjum w Cięcinie, liczba dowożonych dzieci - 98, stanowi 
7% ogółu uczniów w szkołach. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych 
realizuje się dowożąc: 13 uczniów do Placówek Specjalnych w Żywcu, 
4 uczniów do Placówki Specjalnej „Promyk” w Milówce, 2 uczniów do 
Szkoły dla Niesłyszących w Bielsku Białej oraz 2 uczniów do Ośrodka 
„PER-CORDA” w Łodygowicach. Poza dowozem zorganizowanym przez 
Gminę realizowany jest dowóz uczniów niepełnosprawnych przez 5 rodzi-
ców na zasadzie zwrotu kosztów na podstawie porozumień.

W Gminie Węgierska Górka proces edukacyjno–wychowawczy reali-
zowało 156 nauczycieli pełnozatrudnionych i 93 nauczycieli niepełnoza-
trudnionych. Wśród ogółu zatrudnionych nauczycieli najliczniejszą grupę 
stanowią nauczyciele dyplomowani – około 58,8 %, następnie mianowani 
– około 23,4%, kontraktowi -16,5%, a najmniej liczna grupą są nauczyciele 
stażyści - 1,3%. 

Pomoc materialna dla uczniów
„Wyprawka szkolna” - dofinansowanie do zakupu podręczników: zgod-

nie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów dydaktycznych pomoc finansową mogli otrzy-
mać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie klas I-III i klas V szkoły 
podstawowej, z rodzin, w których występowały kryteria dochodowe z ustawy 
o pomocy społecznej. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 44 uczniów 
uczących się w szkołach zlokalizowanych na terenie naszej Gminy.

Z obiadów w szkołach prowadzonych przez Gminę korzysta średnio 
932 uczniów, czyli 64% ogółu kształcących się, w tym z posiłków finanso-
wanych z pomocy społecznej z programu „Pomoc Państwa w Dożywianiu 
Dzieci” korzysta 219 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są uczniowie, których 
dochód rodziny ustala się zgodnie z obowiązującymi kryteriami docho-
dowymi ustawy o pomocy społecznej. Stypendium przyznawane jest 
w formie refundacji kosztów poniesionych na zakupy pomocy edukacyj-
nych, których rodzina nie jest w stanie zapewnić oraz na pokrycie kosz-
tów udziału w zajęciach dodatkowych, edukacyjnych. Ogółem przyznano 
234  stypendiów szkolnych, w tym dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych 63 stypendia oraz 171 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 
prowadzonych przez Gminę, co stanowi 12% ogółu uczniów. Przeciętna 
wysokość przyznanego stypendium szkolnego wynosiła 85 zł miesięcznie, 
okres przyznania na rok szkolny to 6 miesięcy. Poza stypendiami wypłaco-
no zasiłki szkolne, które stanowią formę pomocy uczniom znajdującym 
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia loso-
wego, takich zasiłków wypłacono 3, wysokość 1 zasiłku to kwota 530 zł. 
Dodatkowo wypłacane są stypendia o  charakterze motywacyjnym za 
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, które otrzymało 97 uczniów.

Dla poprawy bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz stanu higie-
nicznego, a także poprawy estetyki i wyglądu pomieszczeń oraz budynków 
szkolnych, w ostatnim okresie wykonano prace remontowe we wszystkich 
placówkach oświatowych na ogólną kwotę 478.792,00 zł.

W zakresie wypoczynku letniego Gmina Węgierska Górka zadbała 
o  najmłodszych mieszkańców i ogłosiła konkurs na wypoczynek letni, 
przeznaczając na ten cel 100.000 zł.

Gmina jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych; realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy: 
o samorządzie gminnym, o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela 
oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Zadania oświatowe Gmina realizowała prowadząc: pięć przedszko-
li, cztery szkoły podstawowe, jeden zespół szkół (w skład którego wchodzi 
szkoła podstawowa i gimnazjum), trzy gimnazja oraz dotując przedszkole 
niepubliczne działające na terenie Gminy, a także zwracając koszty udzielonej 
dotacji na dzieci przedszkolne korzystające z przedszkoli w innych gminach.

Władze Gminy starają się sukcesywnie zwiększać liczbę miejsc do edu-
kacji przedszkolnej (wymóg taki stawia ustawa przedszkolna z 2013 roku, 
która wprowadza obowiązek edukacji przedszkolnej stopniowo od 3 roku 
życia dziecka). W roku 2015 powiększono bazę lokalową przedszkola nr 1 
w Ciścu, przez co osiągnięto dodatkową powierzchnię i bardziej komfor-
towe warunki pobytu dzieci i pracy dla personelu, a także jest to alterna-
tywa dla władz Gminy celem zapewnienia dodatkowych miejsc dla dzieci 
w sytuacji wydłużenia wieku pobytu dzieci w przedszkolu. 

W roku bieżącym rozpoczęto prace inwestycyjne i modernizacyjne 
na obiekcie należącym do Szkoły Podstawowej nr 1 w Cięcinie mające na 
celu utworzenie obiektu oświatowego, w którym znajdzie miejsce około 
111 dzieci w wieku przedszkolnym.

Praca przedszkoli zorganizowana jest tak, aby jak najpełniej odpowia-
dać na potrzeby rodziców i dzieci. W okresie wakacyjnym przygotowywa-
na jest lista przedszkoli dyżurujących wg zasady – opieka blisko miejsca 
zamieszkania. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie oraz bezpłatne nauczanie religii 
i języka obcego. Czas pracy poszczególnych przedszkoli został dostoso-
wany do potrzeb rodziców dzieci zapisanych do przedszkoli. Przedszkola 
gminne opiekują się dziećmi od godziny 7.00 – 16.00.

Na terenie Gminy funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „AKUKU” 
z  Oddziałami Integracyjnymi - liczba dzieci 72. Ogólna liczba dzieci 
w  wieku przedszkolnym, zameldowanych na pobyt stały i czasowy 
w Gminie, to 727 dzieci (w tym dzieci 6-letnie).

Z tej liczby, 435 tj. 60% dzieci uczęszczało do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Węgierska Górka, ponadto 
średnio 54 dzieci (mieszkańcy naszej Gminy) korzystało z niepublicznego 
przedszkola funkcjonującego na terenie naszej Gminy i około 9 dzieci ko-
rzystało z innych niepublicznych placówek przedszkolnych poza terenem 
Gminy. Uwzględniając wychowanków dotowanych przez Gminę w innych 
przedszkolach, wskaźnik skolaryzacji przedszkolnej wyniósł 69% ogółu 
zameldowanych dzieci przedszkolnych w Gminie. Obecnie prowadzimy 
wspólnie z Przedszkolem Niepublicznym „AKUKU” prace, aby wychowa-
niem przedszkolnym objąć chociaż częściowo dzieci dwuletnie.
1. Szkoły podstawowe 

Do 5 szkół podstawowych w naszej Gminie uczęszczało 1066 uczniów 
w 54 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 
19,74 ucznia. W klasach I-III było 606 uczniów, a w klasach od IV-VI 
460 uczniów. W klasach pierwszych naukę podjęło 215 uczniów, 
w  11  oddziałach. W szkole podstawowej nauka trwa 6 lat i jest obo-
wiązkowa. Uczniowie klas szóstych przystępują do ogólnopolskiego 
sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 
Liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych utrzymuje się 
od czterech lat na porównywalnym poziomie.

2. Gimnazja
Do 4 gimnazjów w naszej Gminie uczęszczało 455 uczniów, nauka zor-
ganizowana była w 20 oddziałach. Średnia liczba uczniów na oddział: 
22,75. W gimnazjum nauka trwa 3 lata i jest obowiązkowa. Uczniowie 
klas trzecich przystępują do ogólnopolskiego egzaminu organizowane-
go przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Uczniowie każdej ze szkół mogą korzystać ze świetlicy szkolnej i sto-
łówki. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb rodziców 
i  dzieci korzystających ze świetlicy, czas pracy świetlic szkolnych roz-
poczyna się od 7.00, a kończy się o 15.30 - 16.00. Sukcesywnie zwiększa 

Z PRACY URZĘDU
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Prowadzenie placówek oświatowych przez jednostkę samorządu tery-
torialnego w części jej finansowania odbywa się z subwencji oświatowej. 
W roku 2015 ze sprawozdań finansowych wynika, że na działalność oświa-
tową wydatkowano kwotę 19 014 803 zł. Otrzymana subwencja oświatowa 
to kwota 12 418 417 zł, 6 596 386 zł to środki własne samorządu gminy. 
Zatem subwencja oświatowa pokrywa zapotrzebowanie finansowe w 65%, 
natomiast 35% dofinansowania do oświaty to środki własne. Sytuacja taka 
porównywalnie trwa od lat i utrzymuje się na podobnym poziomie.

Gmina Węgierska Górka dynamicznie się rozwija. Obecnie na terenie 
Gminy prowadzimy szereg inwestycji infrastrukturalnych, wiele jest już ukoń-
czonych, ale wiele czeka na uruchomienie programów Unii Europejskiej. 

W miejscowości Węgierska Górka – Cięcina pragniemy zrealizować 
przedsięwzięcie w ramach którego powstanie nowa infrastruktura okołotu-
rystyczna w formie ścieżki rowerowej i węzłów przesiadkowych. Spodzie-
wamy się, że inwestycja ta będzie współfinansowana ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Po uzyskaniu wsparcia finansowego z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, prowadzone będą prace związane z przebudową dróg gminnych: 
ul. Targowa i Św. Floriana w Cięcinie, ul. Szkolna w Żabnicy, a  następnie 
- ale to już pewnie w przyszłym roku - chcemy przebudować ul. Parkową 
i ul. Przemysłową w Węgierskiej Górce oraz ul. Sołecką i ul. Kolejową w Ciścu 
– złożono wniosek do PROW. Gmina występuje również o przebudowę dróg 
powiatowych: w Cięcinie - ul. Jana Pawła II, odcinek od ul. Granicznej do 
Przedszkola oraz w Żabnicy - ul. Ks. Karola Śmiecha, odcinek od mostu przy 
Szkole Podstawowej do Kościoła. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzch-
ni wraz z poszerzeniami, budowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej, 
oświetlenie skrzyżowań oraz oznakowanie poziome i pionowe ulicy. Złożony 
został również wniosek na przebudowę drogi gminnej, rolniczej ul. Polna 
w Ciścu. W bieżącym roku z własnych środków finansowych, planujemy wy-
konanie następujących inwestycji infrastruktury drogowo-mostowej:
w sołectwie Cięcina: remont mostu w ciągu ul. Różanej, ul. Świerkowa, 
remont mostu w ciągu ul. Bukowej, ul. Fabisiów – inwestycja współfinan-
sowana ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ponadto 
zlecono projekt budowlany przebudowy mostu gminnego w ciągu ul. Gra-
nicznej (Cięcina/Węgierska Górka);
w sołectwie Cisiec: ul. Brzoskwiniowa, ul. Półkole, ul. Sarnia, ul. Turystyczna, 
ul. Lipowa;
w sołectwie Węgierska Górka: ul. Kaprala Tomaszka, ul. Zielona Boczna 
do Krutaków, chodnik na Os. XX-lecia (inwestycja współfinansowana ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową „Gronie” z Żywca), odwodnienie ul. Bukowina;
w sołectwie Żabnica: odwodnienie ul. Bukowina, ul. Bukowa, ul. Dębowa, 
ul. Halna, ul. Łączna, ul. Partyzantów, ul. Rekreacyjna, ul. Stokowa, plac na 
cele społeczne na boisku sportowym.

Zadania drogowe będą realizowane w oparciu o środki finansowe prze-
znaczone Uchwałą Budżetową na poszczególne sołectwa. Jeżeli po rozstrzy-
gnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy pozostaną do dyspozycji środki 
finansowe, zostaną one przeznaczone na kolejne zadania inwestycyjne 
w poszczególnych sołectwach, zgodnie z zatwierdzonym planem inwesty-
cyjnym na sesji Rady Gminy Węgierska Górka w dniu 30.03.2016r.

Wspólnie z księdzem proboszczem Stanisławem Bogaczem jesteśmy 
na etapie uzgadniania projektu budowy centrum przesiadkowego przy 

kościele Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce. Jeśli projekt ten 
uzyska akceptację Regionalnego Programu Operacyjnego, to jeszcze 
w bieżącym roku rozpoczniemy prace. W miejscowościach Cisiec i Żab-
nica zostaną zamontowane nowe wiaty przystankowe. Również w kościele 
pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie prowadzimy prace, które 
związane są z konserwacją wnętrza kościoła. Ponadto pracujemy nad 
wnioskiem związanym z termomodernizacją starej plebanii w Cięcinie. 

Pragniemy w dalszym ciągu wspierać finansowo Starostwo Powiato-
we w realizacji kolejnych etapów budowy chodników w miejscowościach 
Żabnica i Cięcina w ramach modernizacji powiatowych dróg publicznych. 
W miejscowości Cięcina realizujemy projekt związany z rozbudową oraz 
adaptacją Szkoły Podstawowej na Przedszkole. Zakończyliśmy prace ka-
nalizacyjne realizowane w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii 
w  Żywcu. Ponadto na ukończeniu jest wykonanie projektu techniczne-
go wodociągu w rejonie Ciśca Małego – jeżeli uzyskamy pozwolenie na 
budowę i stosowne wsparcie finansowe, to jeszcze w tym roku rozpocznie-
my prace inwestycyjne. Ponadto wspólnie z Zarządem spółki Beskid-Eko-
system pragniemy skanalizować i zwodociągować tereny przy ul. Zielonej 
i ul. Masztowej w Węgierskiej Górce, ul. Widokowej w Ciścu, ul. Mic-
kiewicza w Cięcinie. Pracujemy nad projektem przebudowy kanalizacji 
deszczowej w miejscowości Węgierska Górka (Osiedle XX-lecia II RP oraz 
ul. Wiśniowa, ul. Polna i ul. Słoneczna). 

Na terenie całej Gminy realizowany będzie projekt likwidacji azbe-
stu. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na 23 budyn-
kach zostaną zlikwidowane azbestowe pokrycia dachowe, a około 50 ton 
zdemontowanych płyt azbestowych zostanie zutylizowanych. Przystąpimy 
do termomodernizacji budynku Przedszkola w Węgierskiej Górce, na 
które to prace spodziewamy się otrzymać wsparcie finansowe z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. W ramach termomodernizacji zostanie ocieplona i odnowiona 
elewacja zewnętrzna, wykonane zostanie ocieplenie stropodachu oraz wy-
mienione pokrycie dachowe. 

Równie ciekawie przedstawia się program wdrażania efektywności 
ekologicznej, który wprowadzamy na terenie naszej Gminy, polegający na 
budowie pomp ciepła na obiektach publicznych. Kończymy opracowanie 
projektów polegających na zagospodarowaniu brzegów rzeki Soły i Żab-
niczki trasami przyrodniczo – ekologiczno – dydaktycznymi, po uzyska-
niu pozwoleń na budowę przystąpimy do ich realizacji.

Wakacje to czas odpoczynku i regeneracji sił po trudach pracy zawo-
dowej. Pragnę, aby przyjazna atmosfera naszej Gminy, uśmiech, zabawa 
i dobre samopoczucie towarzyszyło mieszkańcom i przyjezdnym gościom 
przez cały okres wakacji. Życzę niezapomnianych wrażeń i wspaniałe-
go wypoczynku. Serdecznie dziękuję aktywnym i gospodarnym miesz-
kańcom Gminy Węgierska Górka za zaangażowanie w sprawy wspólne. 
Dzięki Waszemu wsparciu możemy z powodzeniem realizować program 
rozkwitu Gminy Węgierska Górka.

Z poważaniem
Piotr Tyrlik

Wójt Gminy Węgierska Górka

Co w śmieciach piszczy - czyli gospodarka 
odpadami 3 lata po zmianach

Z dniem 1 lipca 2013 r. weszła w życie nowa 
ustawa dotycząca utrzymania czystości i porząd-
ku w gminach. W związku z jej wytycznymi od 
tego dnia to samorządy lokalne mają obowiązek 
odbierania od swoich mieszkańców odpadów 
komunalnych. Gminy zostały zobowiązane do 
objęcia systemem odbierania odpadów komu-

nalnych od wszystkich mieszkańców jak rów-
nież do zwiększenia ilości odpadów przygotowa-
nych do ponownego wykorzystania i recyklingu. 
Gmina Węgierska Górka wywiązała się z narzu-
conego przez przyjętą ustawę obowiązku. Wy-
brała w drodze przetargu konsorcjum firm: 
Spółka Beskid-Ekosystem w Cięcinie i Spółka 

Beskid Żywiec z Żywca. Gmina podjęła decyzję 
o odbiorze odpadów również od nieruchomości 
niezamieszkałych. W czerwcu 2016 roku upły-
nęły dokładnie 3 lata odkąd w naszej gminie zo-
stały wprowadzone powyższe zmiany. Czy udało 
nam się usprawnić system gospodarowania od-
padami? Myślę, że wszyscy mieszkańcy naszej 
gminy, przedsiębiorcy oraz przebywający goście 
zgodnie mogą powiedzieć, że po 3 latach funk-
cjonowania nowego systemu, teren naszej gminy 
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jest czystszy i bardziej zadbany. Z miesiąca na 
miesiąc coraz większa liczba produkowanych 
przez nas odpadów jest odbierana przez firmę, 
a co za tym idzie - nie ląduje w naszych piecach 
czy okolicznych lasach. Wprowadzona w gminie 
segregacja jest coraz lepiej przestrzegana przez 
mieszkańców, przez co wspólnie przyczyniamy 
się do stworzenia bardziej proekologicznych wa-
runków życia. 

Trzyletni czas jaki mamy za sobą to okres 
ciężkiej pracy każdego z nas, zmiana mental-
ności  społecznej nie jest procesem łatwym i za-
pewne dużo pracy jeszcze przed nami. Jednakże 
dla poprawienia czystości naszego środowiska 
warto. Analizę funkcjonowania systemu prze-
prowadzam, wielokrotnie informując Państwa 
na bieżąco o wynikach, jakie osiągamy. W związ-
ku z czym wszyscy Państwo wiecie, że z począt-
kiem roku 2016 wzrosła cena odbioru odpadów 
komunalnych z terenu naszej gminy, która od 
lutego wynosi:
1) 8,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej 

daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbiera-
ne i odbierane w sposób selektywny.

2) 16,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkują-
cej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny.

NAGROMADZENIE ODPADÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH  
[wartości podane w tonach]

ROK

2013
(od 01.07 do 31.12)

2014

2015

2016
(od 01.01 do 30.04)

SUMA

1243,523

3055,519

3538,102

1401,600

Wzrost cen jest niezbędny do zachowania 
płynności finansowej systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Już w zeszłym roku 
informowałem mieszkańców, że w związku ze 
wzrostem kosztów odbioru odpadów z terenu 
naszej gminy istnieje konieczność podjęcia 
działań mających na celu pokrycie powstającej 
w systemie luki finansowej.

Podjęto zdecydowane kroki w celu uszczel-
nienia systemu poboru opłat, które okazały 
się niewystarczające, gdyż ilość oddawanych 
odpadów komunalnych przez mieszkańców 
naszej gminy uległa znacznemu zwiększeniu, 

co jednak powinno się uznać za czynnik pozy-
tywny. Nie ulega jednak wątpliwości, że zwięk-
szona ilość odbieranych odpadów komunal-
nych wpływa na wzrost ponoszonych kosztów 
ich zagospodarowania i składowania na wysy-
pisku śmieci. W związku z czym pozytywny 
wzrost oddawanych odpadów musiał spowo-
dować wzrost kosztów ponoszonych od osób, 
które te odpady wytwarzają. Poniżej przedsta-
wiam Państwu tabelę zawierającą bilans ode-
branych przez firmę odpadów z terenu naszej 
gminy w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 kwiet-
nia 2016r.

NAGROMADZENIE ODPADÓW Z TERENU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
ilość

zebranych
odpadów

[tony]
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W celu dokładniejszej analizy nagromadzonych i odebranych odpadów podaję poniżej ilości zebranych odpadów w poszczególnych miesiącach.

NAGROMADZENIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
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NAGROMADZENIE ODPADÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH [tony]
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miesiące w poszczególnych latach
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Na koniec warto przypomnieć, że system 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
obejmuje również likwidację dzikich wysy-
pisk śmieci oraz regularne czyszczenie rzek 
i potoków, zwłaszcza z odpadów zalegających 
w nich po okresie zimowym.

Poprawiający się stan czystości gminy do 
zasługa każdego z nas, w związku z powyż-
szym dziękuję tym Państwu, którzy w nale-
żyty sposób segregują produkowane przez 
siebie odpady oraz wyrażam głęboką nadzieję, 
że wszelkie aspekty, które wymagają jeszcze po-

prawy, uda nam się razem rozwiązać. Czystość 
naszej gminy powinien być naszym wspólnym 
celem.

Wójt Gminy Węgierska Górka
Piotr Tyrlik
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Od Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, 
Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Węgierska Górka – 08.06.2016r.

„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć”

Adam Asnyk

Renowacja zabytkowego kościoła z XVI w. p.w. Świętej Katarzyny w Cięcinie trwa. Kieruję serdeczne podziękowanie 
wszystkim Ofiarodawcom i Organizatorom tego wspaniałego dzieła. W tym miejscu pragnę szczególnie podziękować 
Radzie Gminy Węgierska Górka, która już w dniu 29 czerwca 2007 roku podjęła stosowną uchwałę:

Uchwała NR VII/55/2007 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli.
Rada Gminy Węgierska Górka uchwala co następuje: 

§1. Uchwała określa tryb postępowania o udzielane dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budow-
lane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobów jej rozliczania i sposób kontroli wykonywania zleconego 
zadania, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. 
§2.1. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku 
znajdującego się na terenie Gminy Węgierska Gorka, wpisanego do rejestru zabytków. 
2. Wielkość środków na dotacje celowe z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ustalana jest w uchwale budżetowej. […]

Przewodniczący Rady
Mgr Leon Figura

na mocy, której podejmowane są następne uchwały dotyczące udzielenia dotacji na sfinansowanie prac związanych 
z realizacją projektu odnowy, przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych w zabytkowym 
Kościele p.w. Świętej Katarzyny w Cięcinie. Do chwili obecnej wkład Rady Gminy Węgierska Górka na ten szczytny cel 
jest znaczący. 

„Jutro popłyniemy daleko, dalej niż te obłoki”… 
K.I. Gałczyński 

Ponad 2 tysiące przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów naszej gminy kończy rok szkolny 
2015/2016. Wszystkim Pracownikom oświaty oraz Dzieciom i Młodzieży składam podziękowania za wytrwałość i cało-
roczny trud nauki i pracy szkolnej. Jednocześnie życzę Wszystkim wakacyjnego wypoczynku. 

Dziękuję!
mgr Leon Figura 
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Święto Kobiet
w Gminie Węgierska Górka

8 marca obfitował 
w  wiele atrakcji przygoto-
wanych specjalnie dla Pań 
z okazji ich święta. W  zna-
komity nastrój wprawił 
wszystkich występ Koła Go-
spodyń z Węgierskiej Górki, 
po którym wszystkie przy-
byłe Panie zostały obdaro-
wane życzeniami i pięknymi 
kwiatami. Zachwyt wzbu-
dził pokaz mody przygoto-
wany specjalnie na tę okazję 
przez butik Loft 13 oraz 
Marco. Podczas spotkania 
odbyła się promocja książ-
ki „Domowa Cukierenka”,   
Pani Magdalena Imielińska 

zaprezentowała swoją publikację i opowiedziała o swojej pasji. Wszyst-
kie przybyłe Panie mogły bezpłatnie skorzystać z malowania paznokci 
przez profesjonalną kosmetyczkę. Dodatkowo wśród atrakcji znalazły się: 
kawiarenka, stoiska z kosmetykami, porady wizażystek. Uwieńczeniem 
wieczoru był spektakl „Królowa nocy” w wykonaniu Teatru VIS a VIS 
z Krakowa.

Warsztaty 
Wielkanocne 

Jak co roku w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka odbyły 
się warsztaty wielkanocne. Uczestniczki pod okiem pani Joanny Kanik 
wykonywały oryginalne ozdoby. Spotkania zaowocowały powstaniem 
pięknych, dekoracyjnych pisanek wykonanych z materiału, ozdobnych 
wstążeczek i koronek.

„Przepis na siebie”
17 marca odbyła się kolejna Herbaciarnia Literacka - „Przepis na 

siebie”. Grupa teatralna „MASKA” zaprezentowała spektakl, który przy-
niósł zwycięstwo Publicznemu Gimnazjum w Węgierskiej Górce pod-
czas Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną „PROFORMA”.  
Talenty i gra aktorska młodych artystów jak zwykle wzbudzały podziw. 
Z  zachwytem publiczności spotkał się także występ zespołu Al(OH)4, 
pełen lekkości i entuzjazmu. Na uczestników czekały jeszcze inne atrakcje: 
wywiad dot. „Przepisu na siebie”, prezentacja projektu „Zwolnieni z teorii”, 
konkursy. Najmłodsi mogli wziąć udział w specjalnie dla nich przygoto-
wanych warsztatach.

W czasie imprezy dzięki ofiarności uczestników udało się zebrać 
2541,60 zł dla Marysi z gminy Węgierska Górka. Znaczną część kwoty 
udało się pozyskać w czasie licytacji bonów zakupowych ufundowanych 
przez wybrane sklepy z „MINI CENTRUM” w Węgierskiej Górce (Sklep 
Spożywczy ABC, eMKa, Piekarnia Cukiernia Czernichów, Sklep Sportowy 
BIKER, Sklep z odzieżą używaną, Księgarnia, Kwiaciarnia Lucyna, Instal-
dom, Sklep Wielobranżowy, Sklep Dziecięcy FUNNY, Sklep obuwniczo-
-odzieżowy „STREFA MĘSKA”, Sklep obuwniczo-odzieżowy „STREFA 
DAMSKA”, Sklep odzieżowy MODNA PANI, Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego „ŁOBODA”, Sklep obuwniczo-odzieżowy LABELLA, Sklep 
Sportowy na światłach, Piekarnia Cukiernia Gałuszka, Sklep odzieżowy 
AMBER). Korzystając z kawiarenki prowadzonej przez Panie z Koła Go-
spodyń z Węgierskiej Górki, również można było dorzucić swoją cegiełkę 
na szczytny cel. 

To był niesamowity wieczór. Dziękujemy wszystkim, którzy postano-
wili go spędzić wspólnie z nami.
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Gminny Konkurs
na Palmę Wielkanocną

W tym roku odbyła się 
już czternasta edycja Kon-
kursu na Palmę Wielkanoc-
ną pod patronatem Ks. pra-
łata Stanisława Bogacza   
oraz Wójta Gminy Węgier-
ska Górka Piotra Tyrlika. 
Po mszy świętej o godzinie 
11:00 przy Kościele Prze-
mienienia Pańskiego palmy 
oceniane były w trzech ka-
tegoriach: najpiękniejsza, 
najwyższa i tradycyjna, re-
gionalna. Bardzo cieszy nas 
ogromne zainteresowanie 

konkursem, tym bardziej, że palmy wielkanocne mają swoją historię  w naszym regionie. Obyczaj 
konstruowania palm oraz przynoszenie ich do poświęcenia w kościele ma swój odnośnik w naszej 
wierze, ale też w wierności i przywiązaniu do tradycji naszego regionu.

„Dar drzewa”
      Herbaciarnia Literacka

W czwartkowe popołudnie 7 kwietnia odbyła się kolejna „Herbaciarnia Literacka”. Spotkanie 
nosiło tytuł „Dar drzewa”. W programie jak zwykle znalazło się wiele atrakcji. Występ Szkolnej 
Grupy Teatralnej Maska tradycyjnie wzbudzał zachwyt. Sztuka na podstawie utworu Shela Silverste-
ina „Drzewo, które umiało dawać” została przygotowana na najwyższym poziomie. Młodzi aktorzy 
w ciekawy i bardzo przyjemny w odbiorze sposób zaprezentowali piękną historię o bezinteresowno-
ści, potrzebie dawania, ale 
też potrzebie brania — ko-
rzystania z dobrodziejstw 
natury, ukazali relacje za-
chodzące pomiędzy czło-
wiekiem a przyrodą.

Na uczestników Her-
baciarni czekało także 
spotkanie „Kłaniając się 
drzewom” z Nadleśniczym 
Nadleśnictwa Węgierska 
Górka panem Marianem 
Knapkiem. Pan Nadleśniczy opowiedział o swojej pracy, pasji, odpowiedział także na wiele pytań 
uczestników. Miłą niespodzianką były krótkie występy zespołu Baczyński Band. Dla najmłodszych 
zostały przygotowane warsztaty „Baw się drzewem”.

Święcone 
w Cięcinie

Gospodynie z Cięciny, pod kierownictwem 
pani Bożeny Biegun, po raz szósty z kolei zapro-
siły seniorów na świąteczne spotkanie w swojej 
siedzibie. Przy dźwiękach kapeli „Wróble”, śpie-
wie Koła Gospodyń seniorzy degustowali przy-
gotowane specjalnie dla nich świąteczne po-
trawy. W serdecznej atmosferze wzajemnych 
życzeń pomyślności to wiosenne spotkanie 
wypełniała radość ze wspólnego biesiadowania 
oraz wiele muzyki, śpiewu i tańca.

Nigdy nie zaginie 
górolskie godanie... 

Za nami Dyktando Gwarowe „Nigdy nie 
zaginie górolskie godanie”... Tegoroczna - już 
czwarta - edycja przyciągnęła uczestników za-
równo z naszej gminy, jak i gmin ościennych. 
Na uczestników - uczniów szkół podstawowych 
i  gimnazjalnych - czekało nie lada wyzwanie. 
Najpierw zmagali się z napisaniem dyktanda, 
które później musieli przetłumaczyć na język 
literacki. W kolejnej części mieli za zadanie wy-
jaśnić znaczenie wyrazów i zwrotów gwarowych 
oraz przypisać nazwy do rysunków przedsta-
wiających regionalne narzędzia. Na pamiątkę 
udziału w dyktandzie każdy uczestnik otrzymał 
okolicznościowy kubek.

Dyktando odbyło się 12 kwietnia, a 16 
kwietnia w sobotnie popołudnie odbyło się jego 
podsumowanie. Po wnikliwej ocenie, mającej 
na względzie poprawność zapisu i znajomość 
słów gwarowych przyznano następujące nagro-
dy - w  kategorii szkoła podstawowa: I miejsce: 
Hubert Jędrzejek ze Szkoły Podstawowej w Żab-
nicy; II miejsce: Wiktor Kupczak ze Szkoły Pod-
stawowej w Żabnicy, Maria Ogińska ze Szkoły 
Podstawowej w Szarem; III miejsce: Kinga 
Bałchut   ze Szkoły Podstawowej w Żabnicy; 
w kategorii gimnazjum: I miejsce: Paulina Cho-
waniec z Publicznego Gimnazjum w Żabnicy; 
II miejsce: Marta Strzałka z Publicznego Gimna-
zjum w Żabnicy, Izabela Motyka z Publicznego 

XIV

Gimnazjum w Węgierskiej 
Górce; III miejsce: Marta 
Byrtek z  Publicznego Gim-
nazjum w  Ciścu. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za kultywowanie 
języka gwarowego i udział 
w  dyktandzie. Gratulujemy   
sukcesu i życzymy dalszego 
pogłębiania zainteresowań 
tematem kultury ludowej.
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Targi Pracy, Edukacji
i Przedsiębiorczości 

W dniu 27 kwietnia br. w budynku 
Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgier-
skiej Górce odbyły się   Targi Pracy, Edu-
kacji i Przedsiębiorczości zorganizowane 
przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP 
w Węgierskiej Górce wraz z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Żywcu i Wójtem Gminy 
Węgierska Górka. W trakcie przedsię-
wzięcia swoją ofertę prezentowało łącznie 
31  wystawców tj. firmy i szkoły ponad-
gimnazjalne oraz szkoły wyższe z terenu 
powiatu żywieckiego, gminy Węgierska 
Górka. Przedstawili oni młodzieży oraz osobom poszukującym pracy ciekawe oferty edukacyjne 
i oferty pracy. Targi skierowane były do młodzieży, która zajmują się OHP, czyli młodych ludzi 
w wieku 15–25 lat. Ale i starsi, którzy poszukują pracy, mogli znaleźć coś dla siebie.

Zaproszonych gości, wystawców oraz przybyłą młodzież i bezrobotnych powitał p.o. dyrektor 
CEiPM OHP w Bielsku-Białej Wiesław Kliś   podkreślając, iż pierwsze Targi Pracy zorganizowa-
no w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy władzami samorządowymi czyli Wójtem Gminy 
Węgierska Górka,  a Śląską Wojewódzką Komendą OHP. Podkreślił, że organizowanie podobnych 
przedsięwzięć to odpowiedź na potrzeby lokalnych mieszańców i przeciwdziałanie rosnącemu bez-
robociu w powiecie żywieckim. Podczas oficjalnego otwarcia głos zabrała również Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Żywcu Beata Kliś. Oficjalnej inauguracji Targów Pracy dokonał Wójt Gminy 
Węgierska Górka Piotr Tyrlik, który w pełni poparł ideę inicjowania takich przedsięwzięć oraz reali-
zacji programów skierowanych do młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tegoroczne Targi Pracy i Edukacji OHP cieszyły się dużym zainteresowaniem, bowiem od-
wiedziła je młodzież z kilkunastu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z lokalnych szkół. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się oferty pracy wakacyjnych,   zagraniczne oferty pracy 
w ramach sieci EURES. Pytania uczestników dotyczyły przede wszystkim stron internetowych za-
wierających oferty pracy sezonowej za granicą, wiarygodności zagranicznych pracodawców oraz 
w jaki sposób można aplikować na wybrane oferty pracy. Ze względu na to, że uczestnikami targów 
były osoby młode, uczniowie oraz absolwenci szkół średnich zainteresowani byli również informa-
cjami dotyczącymi dalszej edukacji, wyborem odpowiedniego zawodu czy kierunku studiów.

Ludzie i góry
Kaukazu

21 kwietnia odbyło się ostatnie przedwaka-
cyjne spotkanie z cyklu „Zwykli ludzie w  nie-
zwykłych miejscach”. Tym razem odbyliśmy 
podróż po Kaukazie. Ksiądz Krzysztof Cojda 
opowiedział o swoich przygodach w czasie zdo-
bywania górskich szczytów, o ludziach, których 
spotkał, o ich zwyczajach i kulturze. Na kolejne 
spotkania zapraszamy od września, ich tematem 
będą Alpy.

Spotkanie
z bajką... 

W sobotę 30 kwietnia rozpoczęliśmy długi 
weekend spotkaniem dla najmłodszych. Dzieci 
miały wspaniałą okazję, by miło i przyjemnie 
spędzić czas. „Spotkanie z bajką” zaczęliśmy 
od przedstawienia „Kopciuszek” przygotowa-
nego przez uczniów Publicznego Gimnazjum 
im. K.K. Baczyńskiego w Węgierskiej Górce. 
Młodzi aktorzy zaprezentowali historię Kop-
ciuszka w angielskiej wersji językowej, by jednak 
była ona w pełni zrozumiała dla małych widzów, 
wszystkie teksty były na bieżąco tłumaczone 
na język polski. Dzięki interaktywnej formie 
przedstawienia najmłodsi nie tylko wspania-
le się bawili, ale też poprzez zabawę się uczyli. 
Spektakl bardzo podobał się dzieciom i został 

nagrodzony gromkimi brawami. Tuż po nim 
uczestnicy przenieśli się do bajecznej krainy 
pełnej radości, zabaw i przygód. Sprzyjająca 
aura pozwoliła na spędzenie drugiej cześć spo-
tkania na  świeżym powietrzu. Na dzieci czekało 
wiele atrakcji przygotowanych przez harcerzy 

z Hufca ZHP Węgierska Górka: zabawy z masą 
solną, z chustą klanza, ze skakanką, strzelanie 
z łuku, skoki w workach, tor przeszkód, walki 
sumo, robienie instrumentów, malowanie kredą, 
podchody. Każdy uczestnik otrzymał słodkie 
upominki. Radość, śmiech i zabawa towarzyszy-
ły nam podczas całego spotkania.

Bardzo dziękujemy uczniom Publicznego 
Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Węgierskiej 
Górce oraz harcerzom z Hufca ZHP Węgierska 
Górka za okazaną pomoc, życzliwość oraz ogrom-
ne zaangażowanie.
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Wieczór z Kabaretem 

Łowcy.B
Tegoroczna majówka w gminie Węgierska 

Górka obfitowała w wiele atrakcji. 2 maja w po-
niedziałkowy wieczór zaprosiliśmy Państwa na 
wyjątkowy wieczór z Kabaretem Łowcy.B.

Kabaret - w składzie Bartosz Gajda, Bar-
tosz Góra, Maciej Szczęch, Sławomir Szczęch – 
porwał nas w podróż przepełnioną dowcipem, 
wspaniałymi dialogami, komicznymi scenami, 
muzyką na żywo i niezwykłą, pozytywną dawką 
energii i humoru. Występ był pełen spontanicz-
ności i improwizacji. Skecze wywoływały salwy 
śmiechu i gromkie brawa. Spektakl Łowców 
na długo pozostanie w naszej pamięci, każdy, 
kto zdecydował się spędzić ten wieczór z nami, 
pewnie do dziś nuci „Biały Mongoł…”. 

Węgierska Górka 
Po Stronie Natury

15 maja w Węgierskiej Górce odbył się  
piknik rodzinny zorganizowany przez firmę 
Żywiec Zdrój w ramach   tegorocznej edycji 
programu Po Stronie Natury. Prowadzącym 
imprezę był Zastępca Wójta Gminy Węgierska 
Górka pan Marian Kurowski. Na scenie zapre-
zentowały się reprezentacje poszczególnych 
szkół i przedszkoli z naszej gminy, zespół folk-
lorystyczny Hecni z Cięciny, grupa teatralna 
MASKA. Na uczestników czekało wiele atrakcji, 

W y s t a w a 
filatelistyczna 

3 maja w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska 
Górka odbył się wernisaż wystawy filatelistycznej 
autorstwa Józefa Pawełczyka. Wystawa zorganizo-
wana została z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu 
Polski oraz 225-lecia Konstytucji 3 maja. Ekspozy-
cja prezentowała głównie obrazy Jana Matejki na 
walorach filatelistycznych Poczty Polskiej. Wysta-
wę można było zwiedzać do końca maja. Składamy 
serdeczne podziękowanie Panu Józefowi Paweł-
czyk za udostępnienie swoich zbiorów i podziele-
nie się swoją pasją z mieszkańcami gminy Węgier-
ska Górka.

Warsztaty 
plecionkarskie

Na przełomie kwietnia i maja w Ośrodku 
Promocji Gminy Węgierska Górka odbywały 
się warsztaty plecionkarskie. O tym, że plecion-
karstwo jest wspaniałym połączeniem rzemiosła 
i sztuki, tradycji i współczesności, przekonały się 
uczestniczki zajęć. Podczas spotkań poznawały 
techniki wyplatania, ucząc się m.in. tworzenia 
tac katalońskich i koszyków. Warsztaty prowa-
dziły instruktorki rękodzieła ze Stowarzyszenia 
Serfenta.

Jak co roku 3 maja, Msza Święta w intencji Ojczyzny i Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej 
gminy zgromadziła przedstawicieli całego społeczeństwa. Organizacje społeczne oraz szkoły stawi-
ły się w towarzystwie swoich 
pocztów sztandarowych. Uro-
czystość uświetnili: Parafialna 
Orkiestra Dęta “Barka” z Żab-
nicy oraz chór parafialny “Qu-
attro Voci”.

Przed Mszą Świętą w miej-
scach bohaterskiej śmierci Po-
laków, którzy swe życie złożyli 
w ofierze za Ojczyznę, zostały 
złożone kwiaty.

Święto Konstytucji 3 maja

m.in.: stanowisko dietetyka, stanowisko PTTK, 
stoisko z rękodziełem przygotowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich  
z  Ciśca, zabawy z  harce-
rzami, dmuchańce, kon-
kursy przeprowadzanie 
przez Nadleśnictwo Wę-
gierska Górka, przejażdż-
ki konne, gry ekologiczne, 
pokaz strażaków z OSP 
Cięcina, stoisko z mioda-
mi, zespół coverowy EKG, 
turniej gmin, w których 
jednocześnie odbywały 
się pikniki i wiele innych. 
Głównym punktem im-
prezy było wspólne sadze-

nie drzew z ambasadorką programu Po Stronie 
Natury - Martyną Wojciechowską.
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ECHA MIŁOŚCI
26 maja w Ośrodku Promocji Gminy Wę-

gierska Górka odbył się niezwykły koncert... 

Niezwykły ze względu przypadające w tym dniu 
Święto Matki, ale przede wszystkim ze względu 
na znakomity repertuar. Recital poświęcony był 
wybitnej piosenkarce polskiej sceny muzycznej 
–  Annie German. Utwory w wykonaniu Beaty 
Marczewskiej przy akompaniamencie Dariusza 
Szweda (piano) i Patryka Zdebika (saksofon) 
pozwoliły uczestnikom odbyć wspaniałą mu-
zyczną podróż. Program przepleciony fragmen-
tami  wspomnień męża Anny (Grzegorz  Kwas 
- aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu) przybliżył 
postać Anny German jako artystki, kobiety, żony 
i matki. Nie zabrakło zarówno  piosenek sztan-
darowych, tj. „Człowieczy los” czy „Tańczące 
Eurydyki”, jak również  nowych aranżacji mniej 
znanych utworów.

18 LAT MAŁEGO HAŚNIKA!
Górale to jedyne w swoim rodzaju społeczeństwo, które nosi w sobie znamiona wiel-

kiej polskiej tradycji, tak wielkiej, że trzeba ażeby ona trwała nadal, aby żaden obyczaj, 
żaden styl i moda współczesności tej wielkiej [...] tradycji nie zniszczyły i nie wyparły

Jan Paweł II 

Jednym ze sposobów określenia własnej tożsamości jest pielęgnacja tradycji, szacunek do prze-
szłości i twórcza próba wskrzeszenia odległych postaw i wzorów. Taką próbą było niewątpliwie po-
wstanie w 1998 roku dziecięcego zespołu regionalnego MAŁY HAŚNIK. Minione osiemnaście lat 
istnienia zespołu to pasmo ciężkich prób, wyrzeczeń i trudów nagrodzonymi licznymi wyróżnienia-
mi: 22 razy pierwsze miejsca, 4 razy drugie na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. 

Trochę statystyki - dzieci wystąpiły 250 razy w Polsce, brały udział w 70 festiwalach oraz były 
na 66 festiwalach za granicą, w 15 krajach (Austria, Macedonia, Serbia, Holandia, Węgry, Czechy, 
Bułgaria, Chorwacja, Francja, Gruzja, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Niemcy, Grecja). Czyli w sumie 
daje to ok. 400 występów.

Muzyka, śpiew, taniec, obrzędy to piękno, które stanowi o naszym rodowodzie i  buduje siłę 
regionu. Mały Haśnik od lat rozsławia imię Żabnicy i Gminy Węgierska Górka, prezentując nie 
tylko tańce góralskie, ale również tradycyjne kolędy i pastorałki w okresie świąt Bożego Narodzenia 
a w tym roku już pieśni majowe. Wszystkim członkom zespołu, rodzicom oraz osobom, które cały 
czas nas wspierają, pragnę podziękować za oddanie, pasję i chęć utrwalania tego, co piękne. Przy-
należność do zespołu to nie tylko alternatywa dla zajęć pozalekcyjnych, czy też sposób na „zabicie 
czasu” po powrocie ze szkoły. Zespół to sposób na życie. Chcemy podtrzymywać i kultywować tra-
dycje górali Beskidu Żywieckiego, bo przecież tam „trza kwitnąć, ka się rośnie”.

Kierownik Zespołu
Grażyna Feil

ANIOŁY wernisaż wystawy
W piątkowe popołudnie 3  czerwca w Ośrodku Promocji Gminy 

Węgierska Górka odbył się wernisaż wystawy pani Doroty Czaj 
ANIOŁY „Tworzone z miłością”. Wydarzenie uświetniła swoim zna-
komitym występem Aleksandra Cieślawska. Dzieła Pani Doroty są 
bardzo oryginalne, każde z nich postawało z potrzeby serca. Artystce 
w swojej twórczości przyświeca myśl: „Człowiek człowiekowi aniołem”.

„Z aniołami można by powiedzieć jest mi po drodze od 
urodzenia. Anioły były i są obecne na każdym etapie mojego 
życia. [...] Staram się tworzyć dobre myśli i relacje - sadze 
drzewa i  kwiaty, podziwiam cuda natury i tworzę anioły. 
„Jesteśmy tym, co myślimy, naszymi myślami tworzymy 
świat” - moja twórczość jest więc elementem arteterapii.” 

Dorota Czaj
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Święto najmłodszych
w gminie Węgierska Górka 

4 czerwca w Węgierskiej Górce było rado-
śnie, kolorowo i wesoło. Wszystko za sprawą 
święta najmłodszych. Świętowanie rozpo-
częliśmy spektaklem pn.  „Tajemnica Stare-
go Lasu”. Przenieśliśmy się w krainę baśni, 
wróżek i leśnych stworów. Na dzieci czekały 
pląsy i zgadywanki, wspólne czarowanie i wiele 
wspaniałych atrakcji. Nie zabrakło rywalizacji 
konkursowych z  nagrodami. Po przedstawie-
niu najmłodsi brali udział w konkursach zręcz-
nościowych, sportowych oraz  manualnych. 
Zwycięzcy każdej konkurencji otrzymali słod-
kie upominki. Wesołe zabawy i konkurencje 
przeprowadzane przez animatorów z Hufca 
ZHP Węgierska Górka zapewniły dzieciom 
świetną zabawę.

Integracyjny
Dzień Dziecka

Tradycyjnie już Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnospraw-
nych „Węgierka” zorganizowało z okazji święta najmłodszych Integracyjny Dzień 
Dziecka. Popołudnie 1 czerwca podopieczni stowarzyszenia spędzili w otoczeniu 
pięknej przyrody, w miłym towarzystwie Przyjaciół z Beskidzkiego Klubu Tu-
rystyki Konnej „Piekiełko” w Żabnicy  oraz w towarzystwie Gości ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Żywca. Uczestnicy przywitani zostali 
dźwiękami trombity, swoje wspaniałe zdolności gry na tym instrumencie zapre-
zentował pan Józef Maślanka. Główną atrakcją wydarzenia były przejażdżki konne 
oraz przejażdżki bryczką. Nie zabrakło gier zręcznościowych, zabaw i słodkich 
upominków. Mimo zmiennej aury uczestnicy spotkania bawili się wyśmienicie.

KULTURA // BIBLIOTEKA

Rokrocznie od 8 – 15 maja jest obchodzony Tydzień Bibliotek. Bibliotekarze mają szcze-
gólne zasługi w popularyzowaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W tym czasie w bi-
bliotekach odbywają się liczne imprezy, konkursy czytelnicze, wspólne czytanie, odwiedziny 
najmłodszych odbiorców. Tak więc w Bibliotece w Ciścu przyjmowaliśmy z honorami grupy 
przedszkolne, dzieci szkolne, a wszystko po to, aby zobaczyły królestwo książek i bajek. 
Dowiedziały się o pracy bibliotekarza, jak zostać czytelnikiem, jak dbać o książki. Słuchały 
czytanych baśni. Zachwycone oglądały książeczki, jak nową bardzo ciekawą zabawkę. Zada-
wały wiele pytań, kreując swoją wyobraźnię. Do oddalonego nieco Przedszkola nr 2 w Ciścu 
Pani Bibliotekarka wybrała się do przedszkolaków z pełną walizą książeczek. W zorganizo-
wanej przez bibliotekę akcji pt: „Chodź, poczytam Ci bajeczkę” przetestowaliśmy z dziećmi 
swoją wiedzę na temat bohaterów znanych bajek. Podsumowaniem obecności w bibliotece 
były wykonane kolorowe zakładki, które na pewno znajdą swoje przeznaczenie, powstała 
wspólna przedszkolna książeczka z barwnymi obrazkami. Dla wielu dzieci była to pierwsza wizyta w bibliotece, ale z pewnością nie ostatnia, bo 
czeka tu na nich wiele pięknych, ciekawych książek i wiele atrakcyjnych zajęć. Wszystkie zostały zaproszone wraz z rodzicami do Biblioteki.

Pamiętajmy! „Czytanie uczy myślenia, doskonali język i pamięć, rozwija wrażliwość moralną i wyobraźnię, pomaga osiągnąć sukces 
w życiu i szkole. Czytanie dzieciom to codzienna przyjemność.”

Helena Śleziak

Chodź, poczytam Ci ... „Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką 
możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania 
mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie.”
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w  czasie których uczestnicy zdobili 
styropianowe jaja, którymi mogli póź-
niej upiększyć swoje domy. Warsztaty 
cieszyły się ogromną popularnością, 
a biorący w nich udział bawili się do-
skonale, dając upust swojej wyobraźni 
i tworząc piękne, oryginalne i jedyne 
w  swoim rodzaju prace. Tradycyj-
nie o  Bibliotece w  Cięcinie pamiętają 
przedszkolaki, które chętnie ją od-
wiedzają, bawiąc się wyśmienicie, słu-
chając czytanych im książek, a także 
wykonując prace plastyczne. Aktual-
nie w Świetlicy prowadzone są zajęcia 
artystyczne pt. „W  rytmie pór roku 
- Wiosna” adresowane do wszystkich 
pragnących rozwijać swoje zdolności plastyczne. Odbywają się one w każdą 
środę o godzinie 14. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do brania 
w nich udziału. Serdecznie zapraszamy również na spotkania Klubu Senio-
ra Przyjaźń, które odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca.

Ewa Sikora

Z nami nuda się nie uda!
Za nami już prawie połowa 

roku 2016. Czas szybko mija 
i  dlatego warto dobrze go wy-
korzystać. Szkoda go na nudę, 
narzekanie, próżnowanie. Trzeba 
go spożytkować na rzeczy war-
tościowe, które będą sprzyjały 
naszemu rozwojowi intelek-
tualnemu, manualnemu oraz 
przyczyniają się do zacieśnienia 

relacji między ludźmi. Z inicjatywą aktywnego spędzania wolnego czasu 
wychodzi Świetlica i Biblioteka w Cięcinie, zachęcając mieszkańców miej-
scowości do brania udziału w konkursach, warsztatach artystycznych, 
spotkaniach seniorów. By zaktywizować dzieci i młodzież do zaprezen-
towania swoich zdolności i podzielenia się swoimi talentami, Biblioteka 
w Cięcinie ogłosiła konkurs pt.” Zima jak z bajki”, w którym: I  miejsce 
zajęła - Zofia Sobel, II miejsce - Weronika Ożóg, III   miejsce - Natalia 
Ulrich. Nagrodzone prace można było oglądać w Świetlicy w Cięcinie. 
Przed Świętami Wielkanocnymi zorganizowany został cykl warsztatów, 

BIBLIOTEKA

Ciseckie wydarzenia
Świetlica biblioteczna w Ciścu stała się cie-

kawym centrum wystawowym prezentującym 
dorobek artystyczny mieszkańców Ciśca. 

W marcu 
można było obej-
rzeć imponują-
cą wystawę pt: 
„Nasze Hobby”. 
W galerii ogląda-
liśmy łącznie 26 
modeli kartono-
wych, autorami 

są p. Tadeusz Motyka oraz Artur Zagórski. Wśród 
mistrzów znaleźli się modelarze budowli z kloc-
ków Lego, wykonawcami są Piotr Grzelak, Zuzan-
na Okrzesik z braćmi, Amelka Śleziak, Karolina 
Zagórska. Życzymy niesłabnącej pasji i dalszych 
sukcesów.

Współorganizowanie wystaw z Klubem 
Seniora to prawdziwa przyjemność. W maju 
wspominaliśmy sławnego sportowca p. Bo-
lesława Mrozińskiego mieszkańca Ciśca wie-
lokrotnego mistrza w swoich dyscyplinach 
jak biegi lekkoatletyczne, biegi górskie, także 
narciarskie. Jak się okazuje pasjonatów sporto-
wych różnych dyscyplin w Ciścu nie brakuje, 
świadectwem niech będą liczne trofea, dyplo-
my, puchary, medale Pana Bolesława Mroziń-
skiego, Jana Jurasza, Tadeusza Motyki, Kingi 
Śleziak, Krzysztofa Tomasiaka, które do końca 
maja można było z bliska oglądać na wystawie 
w świetlicy. W woli wyjaśnienia to tylko garst-
ka z ogółu tych, którzy mogliby się poszczycić 
swoimi sukcesami. Z  wszystkich osiągnięć je-
steśmy bardzo dumni. Uważamy, że ogromnym 
atutem wystawy jest to, że poszerzamy hory-
zonty twórcze i poznawcze naszego lokalnego 
społeczeństwa. 

Helena Śleziak

Miesiąc marzec, kwiecień i maj w świetlicy 
i bibliotece w Żabnicy obfitował w wiele ciekawych 
zajęć i wydarzeń kulturalnych. W marcu przygoto-
wywaliśmy się do świąt na zorganizowanych w świe-
tlicy „Warsztatach Wielkanocnych”. We wtorki 
odbywały się zajęcia zdobienia jaj techniką szydeł-
kową prowadzone przez panią Agnieszkę Tetłak. 
Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Jeszcze raz składamy podziękowania pani Agniesz-
ce za czas poświęcony dzieciom oraz za propago-
wanie rękodzieła, jakim jest szydełkowanie wśród 
dzieci i młodzieży. Sobotnie warsztaty poświęco-
ne były przygotowaniu dekoracji wielkanocnych, 
bibułkowych kwiatów do palm a w sobotę przed 
Niedzielą Palmową - tradycyjnych palm wielka-
nocnych. Kwietniowe zajęcia w świetlicy i biblio-
tece poświęcone były wiośnie i ochronie środo-
wiska naturalnego człowieka. Dzieci ze starych 
płyt CD, pustych butelek, zakrętek i innych odpa-
dów wyczarowały piękne ozdoby, ucząc się przy 
okazji, co to jest recykling, surowce wtórne itp. 
W miesiącu maju obchodzony był w dniach od 
8 - 15 maja Tydzień Bibliotek, który przebiegał 
pod hasłem „Biblioteka inspiruje”. Przygotowany 
został specjalnie na tę okazję program, aby zainte-
resować książką i czytelnictwem dzieci, młodzież 
szkolną i dorosłych. W ramach akcji odbyły się 
w bibliotece zajęcia z edukacji czytelniczej, zajęcia 

plastyczne, głośne czytanie fragmentów nowo-
ści czytelniczych oraz bajek dla dzieci. Dla  naj-
młodszych zorganizowany został też konkurs 
ze znajomości bajkowych bohaterów. Na majo-
wych zajęciach świetlicowych dzieci mogły ekspe-
rymentować z nasionkami, efektem tych zajęć były 
piękne roślinki wyhodowane przez dzieci oraz 
ozdobne jeżyki z trawy. Dla swoich mam z okazji 
ich święta dzieci zrobiły piękne trójwymiarowe 
laurki oraz bibułkowe tulipany. W  bibliotece or-
ganizowane są też zajęcia   mające charakter tera-
peutyczny i integracyjny, opierają się one na tera-
peutycznym wykorzystaniu literatury. Głównym 
celem tych zajęć jest rozwijanie wśród dzieci i mło-
dzieży takich umiejętności jak: rozpoznawanie, 
wyrażanie i rozumienie własnych i cudzych uczuć, 
tolerancja i otwartość na innych, akceptowanie 
odmienności, rozwiązywanie konfliktów zgodnie 
z zasadami, współżycie w grupie itp. Dla dorosłych 
organizowane są w świetlicy zajęcia fitness junior 
i fitness senior, które cieszą się coraz większą po-
pularnością, co świadczy o tym, że społeczeństwo 
nasze jest coraz bardziej świadome korzyści zwią-
zanych z aktywnością fizyczną zarówno dla swoje-
go zdrowia jak i wyglądu.

mgr Joanna Kanik

Nowinki z biblioteki i świetlicy w Żabnicy
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Każdy rodzic chce przekazać swojemu dziecku to, co naj-
lepsze. Chce, aby się dobrze rozwijało, nie miało problemów 
w przedszkolu czy szkole, a na swojej drodze spotykało samych 
życzliwych ludzi. By tak się stało, wcale nie musisz stosować no-
woczesnych metod lansowanych w podręcznikach dla rodziców. 
Jedną z pierwszych inwestycji, w rozwój dziecka jest niewątpliwie 
czytanie mu książek. Zachęć dziecko do czytania, słuchania czy 
oglądania książek. To właśnie w książkach Twój maluch znajdzie 
wskazówkę, w jaki sposób zbudować własny system wartości. 
Dziecko, któremu rodzice czytają książki, tworzy swój własny 
świat, samodzielnie kreuje i  identyfikuje głównego bohatera, 
razem z nim przeżywa jego przygody. W filmie czy grze kompute-
rowej dziecko ma wszystko podane na tacy – nie musi mentalnie 
wysilać się, by zrozumieć przekaz. Natomiast odpowiednio dobra-
na literatura aktywnie wpływa na rozwój psychofizyczny małego 
dziecka. Jest wiele powodów dla których warto czytać dzieciom 
książki - choćby to, że czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim cie-
kawość świata, pomaga mu zrozumieć siebie i innych, poszerza 
wiedzę ogólną, ułatwia naukę, pomaga odnosić sukcesy w szkole, 

zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera, kształtuje jego wrażliwość moralną i nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.
My jako bibliotekarze dostrzegamy potrzebę czytania książek dzieciom, dlatego współpracujemy z Przedszkolem w Węgierskiej Górce już od wielu lat 

i zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej przedszkolaków, aby przeprowadzać z nimi cyklicznie lekcje biblioteczne zawsze połączone z głośnym czyta-
niem książek, wesołą zabawą czy zajęciami plastycznymi.

14.04.2016 roku przedszkolaki z Węgierskiej Górki 
odwiedziły naszą bibliotekę, a tematem zajęć były „Wio-
senne porządki”. Dzieci wysłuchały stosownych wierszy, 
a celem zajęć było zapoznanie się z pracami w ogródku, 
przypomnienie dzieciom o najważniejszych narzędziach 
potrzebnych do wykonywania prac przez ogrodnika, 
a także wyrobienie u dzieci nawyku sprzątania. W dniu 
05.05.2016 roku w Oddziale dla Dzieci i  Młodzieży 
odbyło się kolejne spotkanie dzieci z przedszkola. Z okazji 
Święta Bibliotekarza mali czytelnicy złożyli paniom bi-
bliotekarkom życzenia i zaśpiewali piękne piosenki. Póź-
niej dzieci własnoręcznie wykonały zakładki do książek 
oraz wysłuchały bajki p.t. „Franklin i książka z biblioteki”. 
Również bezbłędnie rozwiązały zagadki dotyczące popu-
larnych baśni i bajek, które są dostępne w naszej biblio-
tece.  W  miesiącu maju kolejna grupa przedszkolaków 
odwiedziła naszą bibliotekę. Tematem spotkania był zbliżający się „Dzień Matki”. Dzieci wysłuchały  wierszy związanych z tym świętem, które mogły potem 
wykorzystać przy składaniu życzeń mamie.  W drugiej części spotkania przedszkolaki przygotowywały samodzielnie piękne, kolorowe laurki z życzeniami, 
które zabrały ze sobą, aby je wręczyć swoim kochanym mamom w dniu ich święta. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w zajęciach bibliotecznych i zapraszamy na kolejne po wakacjach :)
Kazimiera Waligóra

Lilli,
fejs
i kłopoty

19 maja Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Węgierskiej Górce gościła grupę teatralną 
„Moralitet” z Krakowa. Uczniowie z III klasy 
Gimnazjum Publicznego im. K.K. Baczyńskie-

BIBLIOTEKA

Czy warto czytać dzieciom książki?

go mogli obejrzeć przedstawie-
nie profilaktyczne o  aktualnej 
dla wielu tematyce zatytuowane 
„Lilli, fejs i kłopoty”. Aktorki 
wcieliły się w postaci nastolatków, 
którzy mają problemy z racjonal-
nym korzystaniem z nowocze-
snych technologii – komputerem 
czy smartfonem. W  krótkiej hi-
storii „z życia wziętej” bohatero-
wie borykają się z uzależnieniem 
od portali społecznościowych 
i  gier. Mamy nadzieję, że młodzież oglądająca 
ten krótki spektakl weźmie z niego naukę dla 
siebie i będzie ograniczać korzystanie z Interne-

tu, aby nie „surfować” kosztem zaniedbywania 
rodziny i obowiązków.

Kazimiera Waligóra
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Miesiąc kwiecień obfitował w zajęcia związane 
z bezpieczeństwem własnym oraz bliskich nam osób

W pierwszym tygodniu kwietnia uczyliśmy się, jak obronić się przed 
atakiem psa, jak rozpoznawać, czy jest on przyjaźnie nastawiony, czy tez 
nie. Zajęcia prowadził wykwalifikowany pracownik Polskiego Centrum 
Dogoterapii. Dzieci były bardzo zadowolone, pies również. Wszyscy 
bawili się doskonale i uczyli, przeżywając spotkanie z psem Largo.

13 kwietnia 2016 roku odwiedzili  przedszkole policjanci z  SPPP  Biel-
sko-Biała w osobach: sierżant sztabowy - Mateusz Imieliński, sierżant szta-
bowy - Paweł Steblik, starszy sierżant - Kamil Imieliński. Policjanci w pełnym 
umundurowaniu demonstrowali dzieciom sprzęt i wyposażenie wozu po-
licyjnego. Dzieci miały możliwość wejścia do radiowozu, przymierzenia 
kasków, oglądnięcia tarcz, kajdanek, kamizelek. Słyszały sygnały ostrzegaw-
cze radiowozu oraz mogły mówić przez megafon. Policjanci uczyli zasad 
ruchu drogowego i omawiali zasady reagowania na wykroczenia. Na koniec 
dzieci zostały przewiezione radiowozem po ogrodzie przedszkolnym. Pisku 
i wrzawy było wiele, lecz zajęcia zapadły dzieciom głęboko w serce.

Ochotnicza Straż Pożarna z Ciśca  zaszczyciła przedszkole swoją 
obecnością w dniu 5 maja. W pełnym umundurowaniu i wyposażeniu 
Strażacy przeprowadzili szkolenie przeciwpożarowe dzieci. Zapoznawali 
z zadaniami i rolą Straży Pożarnej, pokazali sposób ratowania ludzi pod-
czas wypadków i innych zdarzeń losowych. Pokazali dzieciom wyposażo-
ny wóz strażacki, omawiali elementy wyposażenia i demonstrowali jego 
wykorzystywanie podczas akcji ratowniczej. Wśród drużyny strażackiej 
był także najmłodszy strażak Robert, który  pomagał zaznajamiać dzieci 
ze sprzętem strażackim. W wozie czuł się jak „ryba w wodzie”, co ozna-
cza, że pewnie już jest członkiem Młodzieżowej Drużyny Strażackiej. Na 
koniec pogadanek i prezentacji odbyła się nauka gaszenia pożaru poprzez 

OŚWIATA

Przedszkole Nr 2 w Ciścu
Bezpieczny kwiecień, europejski maj
w Przedszkolu Nr 2 w Ciścu

uruchomienie prądnicy i lanie wodą do określonego celu. Zadanie wyko-
nywane było pod okiem doświadczonych strażaków, dlatego też wszyscy 
zdali egzamin

Z muzyką przez Unię Europejską i Polskę
Dnia  29 kwietnia 2016 roku w przedszkolu był dzień patriotyczny, 

mówiliśmy wiersze o Polsce, śpiewaliśmy piosenki „Witaj majowa ju-
trzenko...’’. Oglądaliśmy film ,,Mały Polak” - o symbolach narodowych. 
Malowaliśmy i  wykonywaliśmy flagi. Na koniec zajęć powiesiliśmy 
flagę państwową oraz unijną. Dzieci w Przedszkolu wiedzą, jakie święta 
majowe nadchodzą i czego dotyczą, a wiersz „KTO TY JESTEŚ - POLAK 
MAŁY” - zna każdy przedszkolak.

Dnia 4 maja wyruszyliśmy w podróż dookoła Unii Europejskiej z ze-
społem Metrum-forte. Od Polski zaczynając, a  kończąc na Finlandii, 
zespół zapoznawał dzieci z muzyką i zwyczajami  poszczególnych krajów 
Unii. Byliśmy w Czechach, Niemczech, Francji, Austrii, Grecji, na Wę-
grzech, w Holandii, Norwegii i Finlandii oraz w Polsce - naszym kraju 
ojczystym. Muzyka towarzyszyła nam wszędzie począwszy od mazura, 
poprzez polkę, walc, zorbę, czardasza, itp... aż do rodzimych gór i tańca 
góralskiego. Pociąg europejski zatrzymał się w  Przedszkolu i zmęczone 
dzieci musiały odpocząć, po tak wyczerpującym zwiedzaniu. Zabawa była 
wesoła, ekscytująca i edukacyjna.

Przed nami jeszcze wycieczka do Dream Parku, Dzień Rodziny  oraz 
zakończenie roku szkolnego. 

Dzieci i rodzice z Przedszkola Nr 2 są mocno zaangażowani w życie 
placówki. Rok obfitował w spotkania, wycieczki i wspólne organizowanie 
zabaw dla najmłodszych. Dziękujemy wszystkim za pomoc, wsparcie i or-
ganizację imprez.
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OŚWIATA

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Cięcinie jest organizatorem 
I  edycji międzyszkolnego konkursu przyrod-
niczego: „Z PRZYRODĄ NA TY”. Konkurs 
jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI. 
Główne cele konkursu to: pobudzanie zainte-
resowań przyrodniczych u uczniów, kształto-
wanie postaw proekologicznych uczniów oraz 
nawiązanie współpracy i wymiana doświad-
czeń pomiędzy szkołami biorącymi udział 
w  konkursie. Organizowany przez nas kon-
kurs, jest konkursem trzyetapowym: elimi-
nacje szkolne, etap międzyszkolny oraz finał. 
Dwa etapy są już za nami. Pierwszy etap został 
przeprowadzony w macierzystych szkołach 
w dniu 13 stycznia 2016 roku. Szkoły biorą-
ce udział w  pierwszym etapie konkursu to: 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciścu, 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Franciszka 
z Asyżu w  Cięcinie, Szkoła Podstawowa im. 
Partyzantów Polskich w Żabnicy oraz Szkoła 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY:
„Z PRZYRODĄ NA TY”

Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 
w  Cięcinie. Do  eliminacji szkolnych przystą-
piło 128  uczniów, z czego 24 z  nich zostało 
zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego. 
Drugi etap odbył się 27.04.2016 w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Cięcinie. Składał się z dwóch 
części: pisemnej oraz gry terenowej. W części 
pisemnej uczniowie rozwiązywali test z treści 
określonych w regulaminie konkursu. Na-
stępnie uczniowie zostali przetransportowani 
do Węgierskiej Górki, gdzie na trasie ścieżki 
dydaktyczno-przyrodniczej: „Trakt Cesarski” 
wzięli udział w grze terenowej, sprawdzającej 
umiejętność orientowania mapy oraz rozpo-
znawania różnych gatunków organizmów. Na 
podstawie wyników uzyskanych przez uczniów 
z pierwszej i drugiej części etapu międzyszkol-
nego, do finału zakwalifikowano 11 uczniów. 
W dniu 10.06.2016 zostanie przeprowadzony 
finał konkursu, w którym najlepsi przyrodnicy 
naszej Gminy będą zmagali się z rozwiązywa-

niem różnych zadań praktycznych. W finale 
zostanie wyłonionych 3 laureatów. 

Finaliści obecnej edycji konkursu: Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 
w  Cięcinie: Motyka Mateusz, Żur Wiktor, 
Kopyto Kamil, Marciniak Maksymilian (opie-
kun Szymon Nowak); Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Ciścu: Romański Norbert, 
Krzyżyńska Magdalena, Kasperek Dominika, 
Sołtysek Patryk, Szczotka Katarzyna, Zwoliń-
ska Magdalena (opiekun Małgorzata Pajestka); 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Franciszka 
z Asyżu w  Cięcinie: Krutak Rafał (opiekun 
Monika Kieczór).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
udział w obecnej edycji konkursu i zapraszamy 
do udziału w kolejnej edycji w roku szkolnym 
2016/2017, w której wezmą udział uczniowie 
Gminy Węgierska Górka oraz Gmin znajdują-
cych się w okolicy.

Szymon Nowak

Wyjazd do Łucka
W ramach prowadzonej współpracy Szkoły Podstawowej im. Kon-

stytucji 3 Maja w Cięcinie z Gimnazjum nr 21 im. Michała Krawczu-
ka w Łucku, w dniach od 2.05.2016 do 6.05.2016, trzynaścioro uczniów 
naszej szkoły wraz z Dyrektorem Szkoły Panem Markiem Durajem oraz 
dwójką nauczycieli: Panią Agnieszką Polak i Panem Szymonem Nowa-
kiem odbyli wyjazd na Ukrainę. 

Program naszego pobytu przygotowany przez Panią YanęTsapuk 
(nauczyciel języka polskiego oraz języka angielskiego w Gimnazjum 
w Łucku) był napięty i atrakcyjny. Pierwszego dnia pobytu, po dłu-
giej około 10 godzinnej podróży, zostaliśmy przywitani w szkole przez 
Panią Yanę, innych nauczycieli szkoły oraz uczniów i ich rodziców. 
Uczniowie biorący udział w tegorocznej wymianie (13 uczniów z Polski 
oraz 13 uczniów z Ukrainy) wraz z opiekunami wzięli udział w grze, 
mającej na celu zapoznanie się uczniów. Następnie uczniowie udali się 
wraz z swoimi ukraińskimi kolegami i rodzinami z wymiany do domów 
na zasłużony wypoczynek. W drugim dniu naszego pobytu na Ukrainie 
zostaliśmy oprowadzeni przez przewodnika po Łucku, wstępnie zapo-
znaliśmy się z bazą tamtejszej szkoły oraz spędziliśmy miło czas w parku 
im. Łesi Ukrainki. Trzeci dzień od rana spędziliśmy w Gimnazjum. Tam 
uczniowie i opiekunowie wymiany uczestniczyli w lekcjach: historii, 
języka ukraińskiego oraz literatury międzynarodowej, zaprezentowano 
nam działalność szkolnego Euro-klubu „EuroKrok”, a  uczniowie roz-
poczęli pracę nad projektem: „Co wiem o Ukrainie?”. W dalszej części 
dnia dzieci mogły wykazać się kreatywnością i talentem, uczestnicząc 
w warsztatach artystycznych i wykonując pisanki Wielkanocne. W go-
dzinach popołudniowych wzięliśmy udział w apelu, na którym ucznio-
wie i opiekunowie naszej szkoły dokonali prezentacji SP nr 1 w Cięcinie 
oraz obejrzeli bogato przygotowany, przez kolegów z Ukrainy, program 
artystyczny. Po akademii udaliśmy się do centrum handlowego „Porto 
City”, gdzie relaksowaliśmy się, grając w kręgle i robiąc zakupy. Przed-

ostatni dzień naszego pobytu na Ukrainie spędziliśmy na wycieczce we 
Lwowie, gdzie czekało na nas mnóstwo atrakcji. Piąty dzień rozpoczę-
liśmy lekcją angielskiego oraz zawodami w  siatkówce w tamtejszym 
Gimnazjum. Po konkurencji nadszedł czas na dokończenie rozpoczę-
tych w drugim dniu projektów: „Ukraina oczami gości”. Następnie opie-
kunowie wymiany udali się na krótkie spotkanie z Dyrektorem Szkoły 
Panem Olegiem Kowalczukiem. Nadeszła pora naszego powrotu do 
Polski: ostatnia sesja zdjęciowa, pożegnanie z kolegami i trudna chwila 
odjazdu. 

Przygoda życia, nowo zawiązane przyjaźnie, poznanie kultury 
i języka ukraińskiego, zwiedzenie zabytków Ukrainy, nowe doświadcze-
nia. To tylko niektóre z owoców naszej tegorocznej współpracy z Gimna-
zjum nr 21 im. Michała Krawczuka w Łucku, wymieniane przez uczniów, 
z dużymi nadziejami na przyszłość...

Szymon Nowak
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Sprzątanie Świata - Jak co roku Szkoła 
Podstawowa nr 2 im Św.  Franciszka 
z Asyżu w Cięcinie wzięła udział w akcji 
„Sprzątania Świata”. Akcja „Sprząta-
nie Świata” stała się już tradycją naszej 
Gminy i  corocznie inspiruje miesz-
kańców, a  w  szczególności młodzież 
i dzieci do czynienia swojego otoczenia 
czystszym i  zdrowszym, jednocześnie 
budując przyjazną środowisku świa-
domość naszego społeczeństwa. Uczniowie wszystkich klas młodszych, 
jak i tych starszych, aktywnie włączyli się we wszystkie zadania związane 
z akcją. Zebrali dużą ilość surowców wtórnych: makulatury, puszek alumi-
niowych, plastikowych, zakrętek i zużytych baterii oraz mnóstwo szklanych 
butelek. Oprócz tego po raz kolejny dzieci z klas młodszych uczestniczyły 
w „szkoleniu” poświęconemu kwestii jak najbardziej ważnej i praktycznej, 
czyli sortowaniu surowców wtórnych i  recyklingowi. Dowiedzieliśmy się 
miedzy innymi, że w telefonach 
komórkowych znajduje się sporo 
metali szlachetnych jak np. złoto 
i srebro;) Akcji towarzyszyło hasło: 
„Szanuj środowisko!”. Na godzi-
nach wychowawczych oraz zaję-
ciach zintegrowanych poruszono 
problem zaśmiecania lasów, gór 
i  rzek przez pozbawionych wy-
obraźni podróżników i bezmyśl-
nych wędrowców, jak również 
samych mieszkańców naszej wsi.
Prima Aprilis - 1 kwietnia ucznio-
wie klasy 3 postanowili uczcić 

Prima Aprilis dość niecodziennie, mia-
nowicie postanowili urządzić kolejne 
już warsztaty kulinarne, na których 
upiekli i  udekorowali przepyszne ba-
beczki. U niektórych z naszych kolegów 
można było zauważyć talent kucharski:) 
Na koniec wystarczyło babeczki pięknie 
i kolorowo udekorować, a potem czeka-
ła najprzyjemniejsza część programu, 
czyli degustacja! Trzeba także wspo-

mnieć, że uczniowie podzielili się z innymi swoimi wyrobami. Wszystkim 
bardzo smakowały wiosenne, kolorowe dzieła sztuki!
Niedługo Dzień Matki - Dnia 19.05.2016r. w SP2 im. Św. Franciszka 
z Asyżu w Cięcinie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki, 
które rozpoczął dyrektor szkoły mgr  Andrzej Łącki. Uczniowie klasy 
szóstej przygotowali pantomimę pt: ”Cztery pory roku”, będącą meta-
forą ludzkiego życia (zima – wiek dziecięcy, wiosna – młodość, lato 

– dojrzałość, jesień - starość). 
Następnie złożyli serdeczne ży-
czenia i ogłosili konkurs: rozpo-
znawanie portretu mamy. Dużo 
emocji wśród zaproszonych 
gości wywołał konkurs rysunko-
wy. Mamy wykazały się niezwy-
kłą spostrzegawczością i  dużym 
poczuciem humoru. Po części 
oficjalnej odbyły się spotkania 
klasowe rodziców, uczniów i wy-
chowawców. 

Nauczyciele

ŚWIĘTO SZKOŁY 
W CIĘCINIE

9 maja 2016 roku Szkoła Podstawowa nr 1 
w Cięcinie obchodziła Święto Patrona. Uroczy-
stości rozpoczęto mszą św. w Kościele pw. Świę-
tej Katarzyny, a następnie przemaszerowano za 
pocztami sztandarowymi do budynku szkoły.

Na akademię przybyli uczniowie, ich rodzi-
ce, nauczyciele, dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
szkół, przedstawiciele władz gminy oraz so-

łectwa. Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu 
Narodowego oraz złożeniu kwiatów pod pa-
miątkową tablicą, przemówili Pan Dyrektor 
Marek Duraj, przewodniczący Rady Gminy 
oraz Pan Leon Figura.

Dzieci z II, III i V klas zaprezentowały pro-
gram artystyczny pt. „Nauczmy się na pamięć 
tego kraju”. Przedstawiono inscenizację obra-
zującą sceny z czasów historycznych Konsty-
tucji 3 Maja. Można było podziwiać poloneza, 
krakowiaka, śpiew chóru oraz wspaniałą grę 
aktorską uczniów.

OŚWIATA

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

Sukces naszych uczniów w konkursie zdrowego stylu życia!!!
W dniu 16.05.2016 uczniowie, którzy wygrali eliminacje szkolne: Kamil Dzióbek (uczeń klasy II D) oraz Michał Żur (uczeń klasy VI A) 

wraz z opiekunem p. Szymonem Nowakiem udali się na etap rejonowy konkursu Promocji Zdrowego Stylu Życia „MAŁY RATOWNIK 
PCK” do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Żywcu. Tam wraz z przedstawicielami uczniów szkół powiatu żywieckiego przystąpili do pi-
sania testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego stylu życia, 
który został przeprowadzony w dwóch kategoriach: klasy I-III; klasy IV-VI. Podczas oczekiwania na wyniki konkursu uczniowie wraz 
z opiekunami zostali oprowadzeni po szkole, przez jednego z nauczycieli uczących w gimnazjum. Po krótkiej wycieczce po szkole zostały 
ogłoszone wyniki konkursu.Z przyjemnością informujemy, że: KAMIL DZIÓBEK, zajął I miejsce w kategorii klas I-III; MICHAŁ ŻUR, 
otrzymał wyróżnienie w kategorii klas IV-VI.

Trzymamy kciuki za Kamila Dzióbka, który wygrał etap rejonowy konkursu Promocji Zdrowego Stylu Życia „MAŁY RATOWNIK 
PCK” w kategorii klas I-III i będzie rywalizował z uczniami województwa śląskiego w etapie okręgowym w Katowicach w dniu  07.06.2016r.

Gratulujemy Kamilowi oraz Michałowi i życzymy dalszych sukcesów!
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OŚWIATA

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

Rok 
szkolny 
mija...

Aż trudno uwierzyć! Za nami dziewięć 
miesięcy nauki, pracy, zabawy, ciekawych 
spotkań, wyjazdów, konkursowych zmagań, 
sportowej rywalizacji i wielu innych przed-
sięwzięć. Wkrótce się pożegnamy, rozpoczną 
się upragnione wakacje. Ale zanim to nastąpi, 
spojrzyjmy wstecz, na to wszystko, czego udało 
się nam dokonać przez ten pędzący w  szalo-
nym tempie szkolny czas. O wszystkim, co się 
działo w naszej szkole w pierwszym  semestrze, 
informowaliśmy w poprzednich numerach. 
A  co w  kolejnych tygodniach? Równie wiele. 
W czasie ferii nasi uczniowie mogli aktyw-
nie spędzić czas podczas zajęć rekreacyjno – 
sportowych prowadzonych przez p. D. Gluzę. 
Chętnych nie brakowało. Były też zajęcia dla 
uczniów przygotowujących się do konkursów 
przedmiotowych. 9 marca nasza szkoła gości-
ła kandydatów na pierwszoklasistów podczas 
Dnia Otwartego. Przedszkolaki z  Żabnicy 
miały okazję zobaczyć swoje przyszłe, bardzo 
przyjazne miejsce, w  którym będą zdoby-
wać nowe doświadczenia, wkraczać w świat 
wiedzy, nabywać nowe umiejętności. Gdy 
nadszedł czas Wielkanocy, nasze Świetliczaki 
wzorem ubiegłych lat udały się do zaprzyjaź-
nionego Domu Spokojnej Starości w Żabnicy, 
aby umilić czas pensjonariuszom  pięknym 
programem artystycznym, a przede wszyst-
kim pokazać, że pamiętamy, szanujemy i ko-
chamy... Wiosna, lato to czas prac polowych, 
porządkowania domowych gospodarstw, ko-
szenia trawy. Aby te zajęcia przebiegały bez-
piecznie, uczniowie wzięli udział w prelekcji 
„Bezpiecznie na wsi” przeprowadzonej przez 
przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego. Aby zaś uniknąć nieprzy-
jemnych niespodzianek z  prądem elektrycz-
nym, wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy bardzo 
ciekawą prezentację na temat bezpiecznego 
korzystania ze źródeł prądu z  cyklu „Tauron 
dzieciom”. 22 kwietnia wzięliśmy udział w Ob-
chodach Dnia Ziemi – wysprzątaliśmy spory 
kawał naszej pięknej Żabnicy. Zawsze Jesteśmy 
Po  Stronie  Natury! W  Szkole Podstawowej 
w Żabnicy bardzo aktywnie działa Samorząd 
Uczniowski, organizując akcje, jak: zbiórka za-
krętek dla chorego Krystianka, zbiórka baterii, 
makulatury, konkursy: pięknego pisania, na 
najpiękniejszy zeszyt przedmiotowy, współor-

ganizacja Światowego Dnia Zdrowia. Prężnie 
działa nasza świetlica szkolna. Tu także ciągle 
coś się dzieje: a to „Dyktando Gwarowe”, „Tur-
niej warcabowy” czy też uroczy „Dzień Nie-
zapominajki”. Również biblioteka szkolna cy-
klicznie organizuje akcje zachęcające dzieci do 
wzięcia udziału w  czytelniczej podróży przez 
świat. Swoje plastyczne zdolności dzieci mogły 
szlifować podczas wiosennego pleneru malar-
skiego na Hali Boraczej. Każdy uczeń naszej 
szkoły ma możliwość rozwijania swoich pasji 
i zainteresowań w ramach bogatej oferty zajęć 
pozalekcyjnych. Te działania przekładają się na 
spektakularne sukcesy także w II semestrze. 
Oto najważniejsze z nich: Tytuł Laureata 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Języka Polskiego – Dawid Kozieł kl. 6a 
– op. C. Bochenek. Tytuł Laureata Między-
narodowego Konkursu Ekumenicznego 
Wiedzy Biblijnej Jonasz – Wojciech Strzałka 
kl. 6b i Hubert Jędrzejek kl. 5a – op. M. Śle-
ziak. IV Dyktando Gwarowe – I m-ce Hubert 
Jędrzejek 5a, II m-ce Wiktor Kupczak 6a, 
III  m-ce Kinga Błachut 6a – op.  K.  Berek, 

M.  Płużek-Czudaj. Ogólnopolski Konkurs 
Przyrodniczy Świetlik – nagrody: Aleksan-
dra Goliszewska, Daniel Klekociuk, wyróż-
nienia: Sebastian Barys, Wiktor Wolny, Ka-
rolina Motyka. W  konkursie „Las a woda” 
organizowanym przez Nadleśnictwo Węgier-
ska Górka  nagrodzeni zostali: Paulina Żółty, 
Weronika Śleziak, Zuzanna Kupczak, Michał 
Krzus, Karolina Pochopień, Julia Hernas, 
Michał Kupczak. W Międzynarodowym 
Konkursie  Plastycznym Mieszkam w Beski-
dach „zgarnęliśmy” aż 38 nagród! – op. M. Ję-
drkiewicz, M. Figura, E. Gałuszka, G. Motyka, 
K. Gałuszka-Włoch, E. Kozieł, B. Formas-Mą-
dry, B. Ciesielska. Mamy też sukcesy sportowe. 
Nasze dziewczyny trenowane przez p. D. Gluzę 
zajęły III m-ce w powiecie w mini piłce ręcz-
nej. Dla tych „Najlepszych z najlepszych” była 
nagroda: wyjazd na wycieczkę do Chorzowa. 
Dziękujemy i gratulujemy! Życzymy wszyst-
kim wspaniałych, słonecznych wakacji.

Społeczność Szkoły Podstawowej
w Żabnicy
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uświetnienie imprezy swoją obecnością, rodzicom, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie poczę-
stunku, uczniom, którzy przyszli w pięknych stro-
jach ludowych i zapraszamy za rok! 

Bożena Majdak

OŚWIATA

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce

Rok szkolny 
jeszcze trwa...

...a my mamy już pierwsze sukcesy w konkursach:

I. Przedmiotowych:
• Zakończył się wojewódzki etap konkursów organizowanych przez 

Śląskiego Kuratora Oświaty. Ilość uzyskanych punktów zdecydowa-
ła o  przyznaniu tytułu finalisty dla Dominiki Mazurek w konkursie 
z języka polskiego i Krzysztofa Jabłońskiego w konkursie z matematyki.
Gratulujemy wyników!

• 17 marca 2016 w naszej szkole odbyła się 25 edycja Międzynarodowego 
Konkursu Matematycznego KANGUR MATEMATYCZNY. Konkurs 
ten wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiem-
dziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera 
O’Hallorana. W roku 2015 uczestniczyło w nim 5  912  373  uczniów 
w  tym z Polski 326 190. Naszą szkołę reprezentowało 59  uczestni-
ków w  następujących kategoriach: Kategoria ŻACZEK (klasy 2) – 
22 uczniów, Kategoria MALUCH (klasy 3 i 4) – 19 uczniów, Kategoria 
BENIAMIN (klasy 5 i 6) – 18 uczniów. Przez 75 minut nasi reprezentan-
ci wspólnie z koleżankami i kolegami z gimnazjum w Węgierskiej Górce 
zmagali się z zadaniami na bardzo wysokim poziomie. Na zakończenie 
konkursu każdy z uczestników otrzymał upominek w postaci układan-
ki przestrzennej „PENTOMINO”. W ostatnich dniach dotarły do nas 
wyniki: uczennice z klasy drugiej - Klaudia Michalska i Nina Olejnik - 
zdobyły wyróżnienia; uczniowie klasy szóstej – Kacper Holicz i Krzysz-
tof Jabłoński – również zostali wyróżnieni. Gratulujemy!!! (Irena Bryś)

II. Artystycznych
• Wyniki XVI Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek: 

Uczeń Bruno Jurasz zajął II miejsce, a uczennica Iga Kurowska otrzy-
mała wyróżnienie w finałach swoich kategorii wiekowych. Gratulacje!

• Uczniowie klas V i VI reprezentowali naszą szkołę na VII MIĘDZY-
NARODOWYM FESTIWALU MŁODYCH TALENTÓW w kategorii 
„sztuka malarska”. Każdy z uczestników musiał wykonać indywidualną 
pracę w domu «Kalejdoskop fantazji» w różnych stylach malarskich. 
Na festiwalu natomiast każdy musiał namalować studium martwej 
natury. Na stworzenie pracy na dużym formacie A2 uczestnicy mieli 
3 godziny. Prace mogli wykonać w dowolnej technice malarskiej.

• Pola Kubiesa z klasy V wybrała pastel a jej koleżanki z klasy VI Wik-
toria Waligóra i Iga Kurowska malowały farbami. Poradziły sobie 
świetnie. Wszyscy uczestnicy za udział w festiwalu otrzymali dyplomy 
i pluszaki. W kategorii Midi Pola Kubiesa zajęła I miejsce a Wiktoria 
Waligóra II miejsce, tym samym zostały LAUREATKAMI i otrzymały 
statuetki laureata VII Międzynarodowego Festiwalu KALEJDOSKOP 
TALENTÓW WIOSNA 2016. (Bożena Majdak)

• 16 marca w Muzeum Miejskim w Żywcu w Dziale Etnografii odbyło 
się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za udział w konkursie pla-
stycznym o tematyce świątecznej z cyklu imprez „Wielkanoc w tradycji 
naszych przodków”. W konkursie wzięło udział 143 uczniów z terenu 
powiatu żywieckiego. Tym bardziej cieszy nas fakt, że na najwyższym 
podium po raz kolejny stanęli uczniowie naszej szkoły. Nagrodę w kon-
kursie zdobyli: Zuzia Krzus z klasy Ib oraz Antek Waligóra z klasy IIb. 
Doceniamy zdolności uczniów i ich zaangażowanie, które promują 
naszą szkołę na terenie powiatu. Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów! (Renata Cul)

• W dniu 16 marca 2016r. w Muzeum Miejskim w Żywcu odbyła się 
wystawa prac i odbiór nagród w Powiatowym Konkursie Plastycz-
nym „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”, którego celem było 
zachęcenie uczestników do zapoznania się z tradycyjnymi zwyczajami 
oraz obrzędami związanymi z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych na 
Żywiecczyźnie, a także zainspirowanie ich do twórczych poszukiwań. 
W konkursie wzięło udział 168 uczniów z wielu szkół powiatu żywiec-
kiego. Najlepsze prace zostały nagrodzone, a w kategorii IV-VI przy-
znano tylko 4 nagrody z czego 2 zdobyły uczennice z naszej szkoły: 
Pola Kubiesa z kl. V oraz Wiktoria Waligóra z kl. VI. Gratulujemy!

Bożena Majdak

Projekt gimnazjalny 
w naszej bibliotece

Tradycją naszej biblioteki stało się codzien-
ne (oprócz piątków) głośne czytanie książek na 
jednej z przerw. W tym roku pomogły nam w tym 
gimnazjalistki, w ramach realizowanego przez 
siebie projektu. Dziewczęta czytały książki pani 
Renaty Piątkowskiej. Na pierwszy ogień wybrały 
„Nie ma nudnych dni”. Zabawa była świetna. 

Jako podsumowanie, zorganizowały konkurs 
plastyczny na ilustrację. Uczniowie tworzyli swe 
dzieła w bibliotece, podczas przerw. Laureaci otrzy-
mali piękne nagrody. Prace konkursowe można 
było podziwiać na gazetce przed biblioteką szkolną. 

Myśleliśmy, że to już koniec, a tu niespo-
dzianka! Dziewczęta z gimnazjum wcale się 
z  nami nie pożegnały! W maju zorganizowały 
dla dzieci dzień niespodzianek z książką i jej bo-
haterami. W sali zabaw spotkały się z malucha-
mi. Były zagadki, kalambury i słodkie niespo-
dzianki. Na koniec jeszcze pamiątkowe zdjęcie 
i... trochę żalu, że to już ostatni raz:( Dziękujemy 
dziewczęta i gratulujemy pomysłu!

III Dzień 
Regionalny w Szkole 
Podstawowej w 
Węgierskiej Górce 
 

22 kwietnia 2016 roku  obchodziliśmy  w szkole 
III DZIEŃ REGIONALNY przygotowany przez 
panią Urszulę Kusa i Bożenę Majdak. W pierwszej 
części  uczniowie  z kl. VI przedstawili  inscenizację  
wybranej legendy  o powstaniu Węgierskiej Górki.  
Krzysiu Król i Zosia Pieczarka z klasy IV dali kon-
cert muzyki góralskiej, nie mogło zabraknąć także 
gwary, w której nasi uczniowie pięknie recytowali 
wiersze. Następnie odbyliśmy podróż w  czasie:  
Pani Barbara Rosiek  przybliżyła nam nasze ko-
rzenie, natomiast Pan Piotr Tyrlik przeniósł nas 
w przyszłość, prezentując wizualizację nowej drogi 
S-69 oraz przedstawiając perspektywy rozbudowy 
naszej okolicy. Na zakończenie każdy mógł popró-
bować, jak smakują  tradycyjne  ciasta góralskie.  
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za 
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Szkoła wolna od dopalaczy – ciąg dalszy
W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w kwietniu zadanie nr 5. 

Pani J. Figat przeszkoliła nauczycieli, którzy zaznajomili się z konsekwencjami prawnymi doty-
czącymi dopalaczy. Z tym samym tematem oraz z odpowiedzialnością wynikającą z rozprowa-
dzania dopalaczy uczniowie klas IV – VI zapoznali się na zajęciach z wychowawcą. Dodatkowo 
uczniowie otrzymali broszurkę pt. „Jestem niepełnoletni, czy mogę wszystko?”, a rodzice ulotki 
pt. „Dopalaczom mówimy nie” oraz broszurki informacyjne. 

W maju zrealizowaliśmy kolejne zadania nr 6 i 7. W klasach I – III pani Izabela Sobel, a w klasach 
IV – VI pielęgniarka szkolna przeprowadziły zajęcia praktyczne dotyczące pierwszej pomocy. Ucznio-
wie kl. IV b, opracowali i wykonali plakat zatytułowany PAKT PRZECIWKO DOPALACZOM, który-
zawieszono w głównym holu. Zamieszczone zostały tam  również materiały edukacyjne rozpowszech-
niające akcję. Swoje wpisy zamieszczają tam również nauczyciele, rodzice uczniów, sami uczniowie 
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. (Jolanta Figat i Dorota Waligóra)

Logopeda w szkole
Obecnie zauważa się tendencję do zatrud-

niania w szkołach logopedów. Coraz częściej 
otacza się opieką logopedyczną uczniów, którzy 
mają problemy z mówieniem i potrzebują syste-
matycznego kontaktu ze specjalistą. Zaburzenia 
w mówieniu są najczęstszą przyczyną niepowo-
dzeń w nauce i mogą prowadzić do  dysleksji. 
W naszej szkole, od dwóch lat, zajęcia  z dzieć-
mi prowadzi pani Lucyna Kurtyka. Po przepro-
wadzeniu diagnozy wśród uczniów, nawiązuje 
współpracę z rodzicami i organizuje terapię 
logopedyczną.

Konkurs Wiedzy
o Janie Pawle II 

Tradycyjnie już w miesiącu maju myśli i spojrzenia społeczności 
Zespołu Szkół w Ciścu kierują się w stronę naszego patrona – św. Jana 
Pawła II. Wszystko za sprawą rocznicy jego urodzin przypadającej na 
18 maja. Okazja ta staje się corocznie możliwością do przypomnienia 
sobie podstawowych informacji z biografii Wielkiego Polaka, a także 
pogłębienia wiedzy o różnych aspektach jego niezwykle bogatego pon-
tyfikatu.

Dnia 20 maja odbył się finał Szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie 
Pawle II. Do decydującego pojedynku zakwalifikowało się 8 uczniów 
z  klas 4-6, którzy w eliminacjach klasowych wykazali się najlepszym 

Jak co roku członkowie SKKT w SP Węgierska Górka wyruszyli na 
szlak, by wziąć udział w XVIII Wiosennym Zlocie Turystyczno – Eko-
logicznym „Czyste Góry” 2016 organizowanym przez Starostwo Powia-
towe w Żywcu. Głównym celem imprezy – było porządkowanie szlaków 
turystycznych, ochrona przyrody, promowanie walorów turystycznych 
i przyrodniczych Beskidów, turystyki górskiej i kwalifikowanej oraz roz-
wijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Uczestnicy Zlotu mieli do wyboru 5 tras, tym 
razem prowadzących do Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu. Nasza 
ekipa pod opieką opiekuna SKKT p. B. Majdak i p. K. Mazurek wybrała 
trasę z Wilkowic. Wczesnym rankiem w sobotę zebraliśmy się na Dworcu 
PKP, by pociągiem o godz.7:07 wyruszyć do celu. Po dojechaniu na miej-
sce wyruszyliśmy zielonym szlakiem na Magurkę, by po krótkim odpo-
czynku zaliczyć następny szczyt Czupel. Wszystko było super, pogoda 
wspaniała, czas dobry, humory wszystkim dopisywały, a po sesji zdjęcio-
wej na szczycie poszliśmy czerwonym szlakiem dalej. Do Zarzecza, gdzie 
była meta Zlotu, dotarliśmy z małymi przygodami. Zebraliśmy 7 worków 
śmieci, niestety za mało, aby zdobyć nagrodę. Natomiast sukcesem mogą 

  Wiosenny Zlot
„Czyste Góry”  2016XVIII

poszczycić się uczestnicy Zlotu w indywidualnych konkursach: w krajo-
znawczym konkursie powiatowym - I miejsce KACPER HOLICZ, w eko-
logicznym konkursie powiatowym – I miejsce DOMINIKA MAZUREK.

Bożena Majdak

Zespół Szkół Publicznych w Ciścu
przygotowaniem i wiedzą o Patronie. W pierwszej części finału ucznio-
wie mieli okazję zaprezentowania szczegółowej znajomości życiorysu 
Papieża Polaka. W drugiej dzielili się wiadomościami dotyczącymi te-
gorocznego tematu, jakim była Historia Światowych Dni Młodzieży. 
Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące powstania papieskich spo-
tkań z młodzieżą, a także konkretnych spotkań. Prócz „suchych” faktów 
demonstrowali również swoją pamięć do obrazów (logo poszczególnych 
Dni Młodzieży) oraz muzyki (hymny poszczególnych spotkań). Po za-
kończeniu finału, który zdominowali uczniowie klasy 6, wręczono także 
nagrody uczniom klas 1-3, którzy podczas zajęć lekcyjnych w klasach 
również poznawali życiorys Jana Pawła II.

Konkurs, prócz satysfakcji dla uczestników oraz nagród dla zwy-
cięzców, pomógł całej społeczności naszej szkoły na nowo uświadomić 
sobie wielkość postaci Papieża Polaka. Był również doskonałym spo-
sobem przygotowania do tegorocznych Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie.

Ks. Tomasz Drabek
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Dzień Europejski 
w ZSP w Ciścu 

Już po raz kolejny w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Ciścu odbył się Dzień Europejski. 
Uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy 
o  krajach anglojęzycznych przygotowanym 
przez uczennice klasy II gimnazjum realizujące 
swój projekt edukacyjny. Pytania było bardzo 
zróżnicowane i dotyczyły m.in. znajomości za-
bytków, historii, symboli narodowych, sławnych 
osób czy potraw. Wszyscy wykazali się znako-
mitą wiedzą, a najlepiej zaprezentowała się klasa 
VI. Trzeba dodać, że uczestnicy konkursu mieli 
utrudnione zadanie, gdyż musieli zaznajomić 
się z informacjami, które były wywieszone na 
specjalnie przygotowanej gazetce szkolnej. Po-
nadto widzowie mogli zobaczyć taniec przygo-
towany przez gimnazjalistki, które do wspólnej 
zabawy zaprosiły klasę IV. W przyszłym roku 
już tradycyjnie zostanie zorganizowany kolejny 
Dzień Europejski, aby w dalszym ciągu zazna-
jamiać uczniów z kulturą i wiedzą dotyczącą 
krajów Unii Europejskiej.

Mistrzowie 
„Eurodyty”

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ciścu wzięli udział w internetowym 
konkursie wiedzy o Unii Europejskiej pod nazwą 
„Eurodyta”, zorganizowanym przez Punkt Infor-
macji Europejskiej w Bielsku-Białej Europe Direct. 
Konkurs trwał 5 dni, a zadaniem uczestników 
było udzielenie odpowiedzi na pytania. Zagadki 
miały zróżnicowany charakter – od pytań jedno-
krotnego wyboru, po krzyżówki, uzupełnianki itp. 
Wyróżnienie w konkursie otrzymali uczniowie 
kl. V Dominika Pyra i Michał Plata. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy i mamy nadzieję, że za 
rok również wezmą udział w konkursie. 

mgr Magdalena Śliwa

„Magiczne
 spotkanie

z postaciami 
bajkowymi”

26 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Ciścu odbyło się spotkanie dzieci 
klas  I-IV z bohaterami różnych książek. Uczniowie 
mogli sobie zrobić zdjęcie z Prosiaczkiem, Tygry-

POTYCZKI
Z „KANGUREM” 

Uczniowie Zespołu Szkół w Ciścu zmagali się w Międzynarodowym Konkursie Matematycz-
nym „Kangur”. Konkurs ten wywodzi się z Australii. W 1990 roku po raz pierwszy został zorgani-
zowany w Europie. W obecnej chwili jest najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie 
o charakterze wspólnej intelektualnej zabawy. W czwartek 17 marca 2016 r. odbyła się 25 edycja 
tego konkursu. Uczniowie naszej szkoły wraz z rówieśnikami z całej Polski oraz dziećmi z około 
30 krajów świata rozwiązywali te same zestawy zadań  w  różnych kategoriach, co dodatkowo pod-
niosło atrakcyjność konkursu. Każdy uczestnik bez względu na uzyskany wynik otrzymał nagrodę 
(układankę „Pentomino” – rozwijającą wyobraźnię dziecka). Wśród uczniów naszej szkoły star-
tujących w konkursie znalazła się grupa szczęśliwców, którzy otrzymali wyróżnienie. W kategorii 
żaczek wyróżnienie otrzymali: Aleksandra Krestian, Wojciech Piela, w kategorii maluch: Karolina 
Plata, Natalia Kasperek, Wojciech Woleń, w kategorii beniamin: Dominika Kasperek. Wyróżnio-
nym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach matematycznych, a pozostałych za-
chęcamy do dalszej pracy i wiary w to, iż „trening czyni mistrza”.

mgr Urszula Pieczarka

Ależ było cudnie!
Tradycją Szkoły w Ciścu stało się już wędrowanie szlakami papieskimi prowadzącymi w różne 

zakątki Żywiecczyzny. W sobotę 21 maja 2016 roku młodzi turyści wraz z opiekunami uczestniczyli 
w VIII Rodzinnym Rajdzie Szlakami Papieskimi ze Świętym Janem Pawłem II. Była to dla nas okazja 
podziękowania Bogu za dar papieża – Polaka, patrona naszej szkoły, z okazji Jego urodzin. Naj-
ważniejszym punktem rajdu była Eucharystia na szczycie Bendoszki Wielkiej obok Jubileuszowego 
Krzyża Ziemi Żywieckiej. Zachwyt dzieci wzbudził lot gołębi, które jak co roku wypuszczono przed 

rozpoczęciem Mszy świętej, 
a także stado owiec biegnących 
między uczestnikami spotkania. 
Ależ było cudnie! – tak powie-
działy dzieci, którym podobało 
się wszystko: wędrówka szlaka-
mi górskimi – nikt nie narzekał 
na trud, wypoczynek i zabawy 
obok schroniska na Przegibku, 
uroczystości religijne, piękne 
widoki na Małą Fatrę i Beskidy, 
wspólne ognisko na zakończe-
nie rajdu. Niektórzy uczniowie 
obiecali, że w  przyszłym roku 
zabiorą na rajd swoich rodzi-
ców. Trzymamy ich za słowo!

Nauczyciele ZSP Cisiec

skiem, Kłapouchym, Hefalumpem, Ciasteczko-
wym Potworkiem, Kangurzycą, Babą Jagą i Małgo-
sią. Ponadto zaprezentowali swoje ulubione książki 
i opowiedzieli o znanych postaciach, a bardziej od-
ważni mogli pobrykać z Tygryskiem. Z kolei Baba 
Jaga poszukiwała Jasia, ale wychowawczynie dziel-
nie broniły uczniów przed uprowadzeniem, więc 
Czarownica musiała obejść się smakiem. Również 
nauczyciele chętnie włączyli się do zabawy  i uczest-
niczyli w sesji zdjęciowej. Wszyscy doskonale się 
bawili i udowodnili, jak bardzo lubią czytać książ-
ki. Spotkanie miało na celu zachęcenie uczniów do 
czytania oraz zwrócenie uwagi na Światowy Dzień  
Książki i Praw Autorskich, który obchodzony jest 
23 kwietnia. Mamy nadzieję, że  również w przy-

szłym roku szkołę odwiedzą magiczne postacie 
z ulubionych książek. 

mgr Magdalena Śliwa
mgr Edyta Bryś

mgr Małgorzata Marchewka
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Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy 
Pożarniczej

W dn. 7.04.2016r. w Zespole Szkół w Ciścu odbyły się 
Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom oraz dba o środo-
wisko i żyje ekologicznie”. W konkursie brało udział 12 uczniów 
ze szkół naszej gminy .Wyłoniono zwycięzców w dwóch katego-
riach wiekowych: Szkoła Podstawowa: I miejsce Karolina Ma-
chała – ZS Cisiec, II miejsce Michał Żur – Cięcina, III miejsce 
Maksymilian Marciniak - Cięcina; Gimnazjum: I miejsce Kinga 
Podejma– ZS Cisiec, II miejsce Tomasz Kupczak – Węgierska-
Górka, III miejsce Arkadiusz Czech – Cięcina. W dniu 14 kwiet-
nia 2016 r. uczniowie uczestniczyli w Powiatowych Eliminacjach 
tego turnieju, które odbyły się w ZSAiO w Żywcu Moszczanicy. 
Uczennice Karolina Machała i Kinga Podejma dobrze reprezen-
towały naszą Gminę w etapie pisemnym, jednak nie przeszły do 
etapu ustnego. 

Życzymy trafniejszych odpowiedzi w przyszłym roku.
opiekun mgr Beata Brączek

Gdyby się wsłuchać w mowę korytarza szkol-
nego to te dwa pytania - Gdzie idziesz? Dokąd 
teraz? - powtarzały się tej wiosny jak tekst na ze-
psutej płycie. A to z kilku powodów. Po pierwsze 
wiosna w gimnazjum to trudny czas dla trzecio-
klasistów, którzy po egzaminach nagle orientują 
się, że trzeba iść dalej i najczęściej niewielu wie 
– dokąd teraz. Trwają gorączkowe poszukiwania 
w Internecie, wyjazdy na Dni Otwarte do szkół 
średnich i na giełdy edukacyjne. Przychodzą-
cym do nas absolwentom zadawane są pytania 
z cyklu „Ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się 
na Twój profil?” Wreszcie następuje logowanie 
do systemu rekrutacyjnego i kolejne cykle pytań: 
„Jak ma na imię moja mama? Czy troje dzieci to 
już rodzina wielodzietna? Dlaczego system nie 
przyjmuje moich danych? Proszę Panią! Zgu-
biłem login i  hasło!!!” System niewzruszony 
wiesza się i blokuje, a trzecioklasistom wzrasta 
poziom rekrutacyjnego stresu.

Z ekologią w Ciścu
Kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów jest jednym z wielu zadań 

edukacyjnych ZSP w Ciścu, które w ostatnim roku zostały bardzo nasilone. Uczniowie 
cały czas biorą udział w akcji zbierania zakrętek w ramach pomocy chorym dzieciom. 
Już po raz drugi zbierają także makulaturę, przyczyniając się tym samym do ochro-
ny drzew. Do wielu działań młodzież została zachęcona poprzez akcję ekologiczną 
organizowaną przez firmę Żywiec Zdrój ,,Po stronie natury”. W ramach popierania 
tej słusznej inicjatywy uczniowie zapoczątkowali stworzenie arboretum przy szkole – 
posadzili swoje pierwsze drzewa – buka, jodłę i modrzewia. 15 maja wzięli również 
udział w rajdzie ekologicznym ze zbieraniem śmieci – trasą wiodącą Traktem Cesar-
skim. Mogli także sprawdzić poziom swojej wiedzy, biorąc udział w konkursie wiedzy 
turystycznej przygotowanym przez prezesa koła PTTK p. T. Gołucha. W ramach testu 
dzieci musiały się zmierzyć z topografią i historią Beskidów, wyznaczaniem azymutu 
oraz obliczaniem odległości na mapie i przedstawieniem jej w rzeczywistości. Pomimo, 
że pytania konkursowa były bardzo ciekawe i zarazem bardzo trudne drużyna z Gim-
nazjum z Ciśca w składzie Przemysław Motyka i Kacper Kurowski poradzili sobie 
najlepiej, uzyskując I miejsce wśród startujących szkół. Miały możliwość wykazać 
się również osoby, które świetnie radzą sobie z pędzlem, czy też kredką, uczestnicząc 
w konkursach plastycznych ,, Po stronie natury”( Żywiec Zdrój) lub też ,,Las i woda” 
organizowanym przez Nadleśnictwo w Węgierskiej Górce. Zarówno w pierwszym jak 
i w drugim konkursie młodzież nie zawiodła, wykonała piękne prace, czego dowodem 
są cenne nagrody.

Małgorzata Golec

OŚWIATA

Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce

Gdzie idziesz?
Dokąd teraz?
Gdzie idziesz?
Dokąd teraz?
Gdzie idziesz?
Dokąd...

Są też tacy, którzy od początku wiedzą, 
że idą na prawo. Może nie tak od razu, ale kiedyś 
w przyszłości. To uczestnicy projektu „Gdzie 
idziesz? Na prawo!”. Projekt ten wymyśliła 
i wcieliła w życie nasza absolwentka Michalina. 
Sama ukończyła prawo i obecnie jest pracowni-
kiem sądu, dlatego postanowiła podnieść świa-
domość prawną młodzieży. Kilka spotkań już 
za nami. Rozmawialiśmy już o ochronie danych 
osobowych, o prawnych aspektach korzystania 
z zasobów Internetu, o cyberprzemocy i jej od-
działywaniu na ludzką psychikę. Wszystkie za-
jęcia prowadzą specjaliści: sędziowie, adwokaci, 
psycholodzy. Już wkrótce wybieramy się na roz-
prawy sądowe, planujemy pojechać do Katowic 
i Warszawy. A wszystko wskazuje na to, że wy-
jazdy te będą darmowe, bo odezwała się pewna 
firma, której nasz projekt bardzo się spodobał 
i chce nas wesprzeć w działaniu.

Wielu z tych zainteresowanych prawem 
zgłosiło się do również do Debat Oksfordz-
kich. Debatami zaraziliśmy się kilka lat temu 
dzięki Żywieckiej Fundacji Rozwoju, która od 
lat organizuje je dla szkół ponadgimnazjalnych, 
w  ramach Przeglądu Filmów Dokumentalnych 
„Watch Docs”. Gimnazjaliści zostali zaprosze-
ni do debatowania po raz pierwszy w zeszłym 
roku. Nasi reprezentanci okazali się wtedy naj-
lepszą drużyną, a Marcin Bąk zgarnął statuetkę 
Najlepszego Mówcy Debat. W tym roku teza 
debaty brzmiała „Mowa nienawiści jest w Polsce 
marginalizowana”. Z grupy warsztatowej liczą-
cej 14 osób wybraliśmy Kingę Wolny, Pawła 
Matusznego, Karola Mocka i Kacpra Jarco. 

Siła argumentów zdecydowała, że wygraliśmy 
pierwszą debatę, a najlepszym mówcą został 
wybrany przez żywieckie jury Paweł Matuszny. 
Niestety w dogrywce, zwanej „szybka piłka” nie-
wielką liczbą punktów przegraliśmy pojedynek. 
Z  żalem oddawaliśmy puchar przechodni Naj-
lepszej Drużyny Żywieckich Debat Oksfordz-
kich. Na szczęście wkrótce do szkoły dotarła 
wiadomość, że znaleźliśmy się w gronie laure-
atów Ogólnopolskiego Konkursu „Na wspólnej 
ziemi” organizowanego przez Fundację Shalom 
pod patronatem Muzeum Polin. To dla nas wiel-
kie wyróżnienie i docenienie ogromnej pracy 
naukowej nad relacjami polsko-żydowskimi na 
terenie gminy Milówka. W Warszawie jesteśmy 
już znani, bo to już trzeci raz, kiedy stajemy 
w zacnym gronie laureatów. 

Konkursowe emocje towarzyszą nam rów-
nież w czasie przygotowań do Przeglądu Małych 
Form Teatralnych w Buczkowicach. W tym roku 
zainspirował nas temat uchodźców. Stąd tytuł 
i jednocześnie motyw przewodni spektaklu 
„Dokąd teraz”. Młodzież jak zwykle pracowała 
zawzięcie, były momenty, że choć kilkanaście 
(a może nawet kilkadziesiąt) razy patrzyłyśmy 
na ich występ, to po plecach przebiegały ciarki, 
a w oku pojawiała się łza. I znowu miła niespo-
dzianka – laureaci. Podobne z resztą emocje 
towarzyszyły nam przy tworzeniu Herbaciar-
ni Literackiej „Dar drzewa”, która odbyła się 
7  kwietnia, a gościem specjalnym był Nadle-
śniczy Marian Knapek. Krótka etiuda „Drzewo, 
które umiało dawać” dotykała nie tylko kwestii 
współżycia człowieka z przyrodą, ale pokazy-
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Gdzie idę? – jeszcze nie wiem...
ale z pewnością będę wracać!

Był rok 2013. Rozpoczęliśmy naukę w Publicznym gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego. Wielu z nas 
odczuwało lęk z powodu nowych ludzi, nauczycieli, miejsc... W czasie trzech lat okazało się, że lęk 
ten był zupełnie bezpodstawny. Naszą wychowawczynią była pani Aleksandra Stasica, która zawsze 
okazywała wsparcie, motywowała nas do działania. To dzięki niej i uniwersalnej pani Uli (jej obec-
ność można odczuć wszędzie) zainteresowałam się teatrem, rozpoczęłam intensywną działalność w tej 
szkole. Dzięki nim zapomniałam, co to trema, strach przed sceną. Teraz to wszystko sprawia mi ogrom-
ną przyjemność. Osobiście bardzo zżyłam się z Grupą Teatralną Maska, która daje niesamowite moż-
liwości, a godziny prób zawsze przynoszą efekty. Jednak nasze gimnazjum to nie tylko Maska, ogólnie 
dzieje się tu bardzo wiele rzeczy i każdy może znaleźć coś dla siebie. Co roku organizowane są dyskoteki, 
Walentynki, Mikołajki, Warsztaty Teatralne, Finał WOŚP, Dzień Sportu, Dzień Czekolady, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, działa zespół muzyczny, grupa profilaktyczna itd. Wszystko to możliwe dzięki 
dyrektorowi, który w ryzach trzyma całe gimnazjum, ale jednocześnie wie, że szkoła to nie tylko lekcje. 
Radosna atmosfera, pomocni nauczyciele, wszystko sprowadza się do tego, że nie chcę opuszczać tej 
szkoły. Trzy lata minęły bardzo szybko, a to dlatego, że stale coś się dzieje. Bez wahania zdecydowała-
bym się tu spędzić kolejne trzy. 

Weronika klasa 3b

Pożegnanie
z gimbazą 

Nasza przygoda w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskie-
go zaczęła się we wrześniu 2013 roku. Po przyjściu do Gimnazjum, jak 
co roku, zostały nad nami odprawione rytuały tzw. Kocenia (chrztu 
pierwszaków). Szybko zintegrowaliśmy się ze społecznością gimnazjum 
tj. uczniami starszych klas i  nauczycielami. Naszą ostoją była biblioteka 
w której niepodzielnie króluje Pani Ula F. wraz ze swoimi dworzanami – 
uczniowskim samorządem.

Jak wszyscy wiemy, na terenie naszej gminy organizowane są różne-
go typu akcje np. społeczne, ekologiczne, kulturalne, charytatywne itp., 
w  których uczniowie naszego gimnazjum chętnie biorą czynny udział. 
Przez te trzy lata mogłyśmy się wykazać muzycznie w zespole Baczyński 
Band, w którego skład wchodzą uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele 
wraz z naszym Panem Dyrektorem na czele, a jego synem na „garach”. Mo-
głyśmy tez ujawnić swoje zdolności aktorskie biorąc udział w spotkaniach 
i przedstawieniach grupy teatralnej Maska.

Utalentowani plastycznie chętnie uczestniczyli w licznych konkur-
sach malarskich, rysunkowych i fotograficznych. Urodzeni sportowcy 
często mieli okazję wziąć udział w zawodach sportowych w: piłce siatko-
wej, nożnej, ręcznej, koszykówce, lekkoatletyce oraz biegach. Ci, których 
pociągały poszczególne przedmioty szkolne, uczestniczyli w konkursach 
przedmiotowych oraz w Kangurze Matematycznym, Oxfordzie, 1 z 12, 
konkursach literackich, recytatorskich , Mistrzu Gwary itd.

Wszyscy mogliśmy się wykazać w projektach edukacyjnych, zwłaszcza 
tych z WOS-u, podczas których prezentowaliśmy m. in. potrawy związane 
z naszym regionem, zdrową  kuchnię oraz przedstawienie dla przedszko-
laków i uczniów szkół podstawowych oraz członków gromad zuchowych 
pt. Kopciuszek.

OŚWIATA

wała czym jest przyjaźń, miłość, przywiązanie, 
poświęcenie, rozczarowanie i szczęście. Tytuło-
we drzewo i chłopiec stali się metaforą ludzkich 
relacji i  szczęścia, którego szukamy daleko, a nie 
zauważamy tuż pod nosem. 

Do świata ludzkich relacji zaprosiły nas 
uczennice Weronika Tirak i Julia Kalinowska 
w swych pracach literackich zgłoszonych do Mię-
dzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości 
Dzieci i Młodzieży w Słupsku. Nasze trzeciokla-
sistki zostały zauważone w ogromie tysięcy prac 
i otrzymały tytuł laureatek. Może nie na poziomie 
ogólnopolskim, ale równie dużo radości sprawiła 
nam wiadomość, że  Ola Cieślawska, Julia Kali-
nowska i Wojtek Gomularz zostali laureatami 
konkursu „Las a woda”, którego organizatorem 
jest Nadleśnictwo Węgierska Górka. 

Ufffff !

Chętnie pracowaliśmy w samorządzie uczniowskim, wkradając się 
w  jego szeregi, aż wreszcie jako uczniowie klas trzecich przejmując nad 
nim całkowitą kontrolę. Tropiliśmy krnąbrnych kolegów niechętnie zmie-
niających obuwie, organizowaliśmy wspaniałe dancingi, nocki horrorów, 
akcje typu Dzień Czekolady, Dzień Kobiet, Walentynki, Dzień Nauczycie-
la, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Mikołajki itp. 

Mogliśmy się również wykazać jako cukiernicy, piekarze, tancerze, 
zielarze, sklepikarze, aptekarze i producenci przetworów wszelakich na 
potrzeby corocznego Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Radę 
Rodziców. Jeździliśmy na wyjazdy edukacyjne, wycieczki klasowe czy 
szkolne do: Pakozd (na Węgrzech), Wrocławia, Krakowa, wzięliśmy udział 
w warsztatach ekologicznych w Cięcine, jeździliśmy do kina oraz teatru, 
chodziliśmy na ogniska. Chętnie uczestniczyliśmy w warsztatach praw-
nych, teatralnych oraz debatach. 

Przez te trzy lata kłóciliśmy się i godziliśmy, nawiązaliśmy nowe przy-
jaźnie, odkryliśmy nowe talenty, a te stare rozwinęliśmy. Nauczyliśmy się 
sprawnie działać w grupie, integrowaliśmy się z uczniami innych szkół. 
W czasie pobytu w gimbazie mogliśmy zdobyć nowe doświadczenia, wyko-
rzystać swoją kreatywność i odkryć swoje powołania życiowe. Przed nami 
wiele dróg – już niedługo zostaniemy absolwentami naszego kochanego 
gimnazjum. Zawsze jednak przyjemnie będzie wracać do związanych z nim 
wspomnień, ponieważ poznani tam ludzie, stali się naszą nową rodziną. 

Chcieliśmy wyrazić wdzięczność Panu Dyrektorowi, Gronu Pedagogicz-
nemu, Radzie Rodziców i wszystkim uczniom – za wszystkie wspólne dzia-
łania, za troskę i opiekę, za dobre rady i dobrą zabawę. Wierzymy w to, że nie 
zawiedziemy nadziei, których w nas wszystkich pokładacie. Dziękujemy!☺ 

Uczniowie i uczennice klas trzecich.
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OŚWIATA

Publiczne Gimnazjum im. Adama Chmielowskiego w Żabnicy

Słowo serca
Młodzież gimnazjalna po raz kolejny prze-

lała na papier bogactwo swych serc, uczestni-
cząc w organizowanym corocznie przez naszą 
szkołę, gminnym konkursie literackim, które-
go mottem przewodnim były słowa: „Miłość 
bliźniego jest „słowem” serca zaadresowanym 
do drugiego człowieka. Bliźnim wobec dru-
giego jest ten, kto „okazuje mu miłosierdzie”.
Kierowani podziwem dla osoby Brata Alberta, 
który w  imię solidarności z drugim człowie-
kiem podjął cierpienie, jako społeczność gim-
nazjalna staramy się szerzyć naukę świętego, 
uczyć patrzenia na drugiego człowieka sercem 
i podążania drogą miłości. Uczyć trudnej sztuki, 
zwłaszcza we współczesnym, pędzącym świecie, 
zatrzymania się i spojrzenia na drugiego czło-
wieka, gdyż, jak pisze jedna z uczestniczek kon-
kursu – Monika Galica: „Jego uczynki można 
powtarzać i naśladować, miłością darzyć, o mi-
łosierdziu nie trzeba tylko marzyć. Wcielaj więc 
w życie ten plan genialny, by się zatrzymać. 
I spojrzeć. Zobaczyć”.

Konkursy humanistyczne
W naszej szkole wiemy, że nie wystarczy 

mieć talent, trzeba go jeszcze odkryć i pozwolić 
mu się rozwijać, dlatego moi uczniowie uczest-
niczą w licznych konkursach humanistycznych 
na wszystkich szczeblach. Popularyzujemy li-
teraturę, kulturę języka polskiego, rozwijamy 
twórcze myślenie i podejmujemy intelektualne 
wyzwania. Przystępując do ogólnopolskiej ry-
walizacji, rozwijamy nasze kompetencje doty-
czące odbioru tekstów kultury oraz tworzenia 
wypowiedzi, poprzez redagowanie alternatyw-
nej historii bohaterów słynnego dramatu Wil-
liama Szekspira „Romeo i Julia”. Udział w kon-
kursach na szczeblu gminnym czy szkolnym, to 
szansa wykazania się doskonałą znajomością 
słownictwa gwarowego, okazja do sprawdze-
nia stopnia znajomości treści i problematyki 
lektur, ukazania znaczenia książki w życiu każ-
dego człowieka, czy rozwijania świadomości 
ortograficznej uczniów.

Uzależnienia – złodzieje młodości
Uzależnienia – złodzieje młodości, to tytuł 

projektu edukacyjnego, zrealizowanego przez 
uczniów klasy II i III pod kierunkiem pani 
Anny Grygny i pani Barbary Grajcar, które-
go celem było zwrócenie uwagi młodzieży na 
zgubne skutki zażywania środków odurzają-
cych i nadmiernego korzystania z Internetu. 
Gimnazjaliści, podczas realizacji zadań, po-
znali definicję uzależnienia, zdobyli informa-
cje dotyczące instytucji pomagających osobom 

uzależnionym i rozwinęli postawę asertywną. 
Efektem ich pracy są filmy, będące antyrekla-
mami uzależnień od środków psychoaktyw-
nych oraz Internetu i portali społecznościo-
wych, prezentacje multimedialne, ukazujące 
wpływ alkoholu, nikotyny i dopalaczy na zdro-
wie człowieka, a także przedstawienie o tema-
tyce profilaktycznej.

Komputer – najlepszy wynalazek
współczesności czy złodziej czasu?

Młodzież klasy drugiej uczestniczyła 
w  warsztatach z zakresu profilaktyki uzależ-
nień – Komputer – najlepszy wynalazek współ-
czesności czy złodziej czasu, kiedy zacząć się 
niepokoić. Jak bezpiecznie korzystać z sieci? 
– prowadzonych przez specjalistów z fundacji 
„Nadzieja” z Bielska-Białej. Celem zajęć było 
zdefiniowanie pojęcia uzależnienie od Inter-
netu i komputera, uporządkowanie wiedzy na 
temat sposobów korzystania z urządzeń elek-
tronicznych, nauka bezpiecznych sposobów 
korzystania z Internetu oraz zdobycie wiedzy 
na temat zasobów mogących uchronić przed 
uzależnieniem, w tym rozwój umiejętności 
kontrolowania czasu spędzanego przed kom-
puterem. Młodzież została zaproszona do dys-
kusji i refleksji na temat szeroko rozumianych 
uzależnień. Była to także okazja do podlicze-
nia czasu w ciągu dnia, który młodzi ludzie 
spędzają, korzystając z urządzeń elektronicz-
nych, takich jak komputer, tablet czy telefon 

CO W TRAWIE PISZCZY,
CZYLI WIEŚCI Z NASZEJ SZKOŁY

komórkowy. Uczniowie mówili o zagrożeniach 
płynących z nadmiernego i niewłaściwego ko-
rzystania z sieci oraz rozpoznawali zachowa-
nia świadczące o uzależnieniu. Zajęcia dały 
również gimnazjalistom możliwość rozwijania 
umiejętności samoobserwacji i dostrzegania 
swoich mocnych stron.

Cudze chwalicie, swego nie znacie
Każdy zakątek Polski ma swoją specyficz-

ną historię i lokalną tradycję – niespotykane 
nigdzie indziej legendy, anegdoty, piosenki 
godne zanotowania. Swoje opowieści ma rów-
nież nasza miejscowość. W poszukiwaniu histo-
rii funkcjonujących w obiegu ustnym dawniej 
lub współcześnie wyruszyli moi podopieczni 
z klasy drugiej. Przepytali rodziców, dziadków, 
sąsiadów, przeszukali kroniki i wydawnictwa 
regionalne, a efektem ich pracy są niezwykłe, 
przenoszące nas w czasie i zapierające dech 
w piersiach historie. 

Sukces w międzynarodowym konkursie
Ideą międzynarodowego, interdyscypli-

narnego konkursu „Mieszkam w Beskidach”, 
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Świnnej, pod honorowym patronatem 
Śląskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty, 
jest zwrócenie uwagi dzieci, młodzieży i doro-
słych na otaczające ich piękno krajobrazu be-
skidzkiego i przemiany, jakie w nim zachodzą. 
Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, 
obraz teraźniejszy i miniony, to główna inspi-
racja dla uczestników. Podobnie, jak w latach 
ubiegłych nasi uczniowie znaleźli się w gronie 
laureatów tego prestiżowego konkursu. Maria 
Gołek i  Daniel Chudy zajęli pierwsze miej-
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sce w  kategorii poezja, za spisanie wydarzeń 
sprzed kilkudziesięciu laty, a także tych naj-
nowszych w formie mini kroniki małej ojczy-
zny – Żabnicy miejscem pierwszym została 
wyróżniona Kinga Kupczak, natomiast w ka-
tegorii multimedia najwyższym laur otrzymał 
Przemysław Ulrych, który wykonał tradycyjne 
góralskie trąbity. Nasi wychowankowie nagro-
dzeni zostali także w kategorii malarstwo na 
szkle i wyklejanka.

 mgr Barbara Grajcar

Młodzieżowe Koło Turystyczne
Z inicjatywy Pani mgr Iwony Rudzkiej po-

wstało w naszej szkole Koło Turystyczne. Cele 
i działania koła koncentrują się na rozwijaniu 
wśród młodzieży zainteresowań krajoznaw-
czych i turystycznych oraz propagowaniu ak-
tywnego wypoczynku. W ramach działalności 
Koła zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową. 
Trasa liczyła około 30 km i wiodła ulicą Doliny 
(Cisiec), Traktem Cesarskim, wzdłuż rzeki Soły 
aż do Karczmy w Milówce. Gimnazjaliści wraz 
z opiekunem Koła wzięli także udział w XVII 
rajdzie Koła PTTK im. Jana Pawła II, którego 
celem było zdobycie szczytu Glinne. Uczestni-

cy wycieczki spotkali się 
przy „Głazie Pamięci”, 
gdzie odśpiewali „Barkę”, 
a następnie wyruszyli 
na szlak. Piękna pogoda 
zachęcała do wędrówki, 
a doskonała widoczność 
zapewniła niezapomnia-
ne widoki. Kolejnym 
przedsięwzięciem Koła 
był udział w Eko-Rajdzie. 
W trakcie rajdu odbył się 
konkurs wiedzy tury-
stycznej i znajomości to-
pografii okolicy. Karolina 
Kubień i Angelika Moc 
otrzymały wyróżnie-
nia za zajęcie czwartego 
miejsca. Na uczestników rajdu czekało jeszcze 
mnóstwo innych atrakcji: spotkanie ze znaną 
dziennikarką i podróżniczką Martyną Wojcie-
chowską, jazda konna, dobra muzyka, smacz-
ne jedzenie i wiele innych. Jednym słowem 
- z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje 
Eko-Rajdu.Co prawda koniec roku szkolnego 
zbliża się wielkimi krokami, jednak misja Koła 

jeszcze nie dobiegła końca... jak tylko pogoda 
dopisze ruszamy w trasę - wycieczka rowerowa 
do Zwardonia Bór, udział w Zlocie Żywczaków 
na Hali Miziowej „Pilsko 2016”, a może nawet 
dwudniowa wycieczka na Przegibek. Do zoba-
czenia na szlaku!

mgr Iwona Rudzka

Przegląd wydarzeń
II półrocza roku szkolnego

2015/2016
1. Zaczęło się od corocznego Święta Szkoły, organizowanego na pamiąt-

kę urodzin (12  marca) Patrona Szkoły – ks. prof. Józefa Tischnera. 
W okolicznościowym programie artystycznym – tym razem „Dziady” 
cz. II A. Mickiewicza w wykonaniu szkolnego kółka teatralnego. Jest też 
sukces Jakuba Cygonia z kl. 3c – II m. w kategorii gimnazjum – proza 
w Ogólnopolskim Konkursie „Tischnerowskie Ślady” nt. „Rozważa-
nia o ojczyźnie w twórczości ks. prof. J. Tischnera”. 

2. W Międzyszkolnym konkursie literackim „Brat Albert wzorem mi-
łości bliźniego” organizowanym przez Gimnazjum w Żabnicy I m. 
zajęła Monika Galica z kl. 1a, a III uzyskał ww. Jakub Cygoń.

3. Wielkanoc. W marcu br., z inicjatywy pani Małgorzaty Golec, panie 
Bożena Biegun i Józefa Żur z Koła Gospodyń Wiejskich prowadziły 
dla uczniów warsztaty plastyczne, w wyniku których młodzież wyko-
nała wielkanocne palmy. Dochód z ich sprzedaży trzecioklasiści prze-
znaczyli na dofinansowanie swojego wyjazdu do Rzymu w br. szk. 

Ala Golec, kl. 3b 
Rzym. W kwietniu br. uczniowie klas trzecich wraz z ks. Damianem 

oraz grupą nauczycieli pielgrzymowali po Rzymie. Uczestniczyliśmy w au-
diencji z papieżem Franciszkiem. Było to niesamowite przeżycie, które 
wywarło na nas bardzo duże wrażenie i na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci. Kolejnym ważnym punktem naszej pielgrzymki była modlitwa 
przy grobie św. Jana Pawła II. Wierzymy, że Jego wstawiennictwo będzie 
miało ogromny wpływ na nasze dalsze życie. W czasie tej wycieczki zwie-
dziliśmy bardzo dużo miejsc, m.in. Plac oraz Bazylikę św. Piotra, Panteon, 
Koloseum, Fontannę di Trevi i wiele innych ciekawych zabytków. Myślę, 
że ta pielgrzymka na długo pozostanie w naszej pamięci. Była to nasza 

ostatnia wspólna wycieczka, dzięki której wszyscy jeszcze bardziej zżyli-
śmy się ze sobą. 

 Anna Kłusak, kl. 3c
4. Sport. W kwietniu br., w Łodygowicach, w zawodach powiatowych 

w  piłce ręcznej dziewczęta zdobyły zdobyły V m. Z kolei w maju, 
w Wieprzu, w zawodach powiatowych w piłce plażowej uzyskały III m. 

 Agata Sapińska 
5. Język angielski. Uczniowie naszej szkoły, prawie co roku biorą udział 

w konkursie języka angielskiego FOX, w którym uzyskują wysokie 
wyniki. W tym roku na 100 szkół w kategorii najlepszy wynik w po-
wiecie żywieckim otrzymaliśmy VIII m. oraz V m. w kategorii średni 
wynik szkoły. 
• Nasi uczniowie wzięli udział w konkursach powiatowych z języka 

angielskiego w dwóch liceach bielskich, dwóch przeszło do drugiego 
etapu: w IV LO im. KEN – Leon Maślanka z kl. III b oraz w III LO 
im. S. Żeromskiego - Jakub Niewdana z kl. III b.

• Do powiatowego konkursu „C.A.T. PROJECT”, organizowanego 
m.in. przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu 
uczniowie klas trzecich - Marcin Osojca oraz Dominik Waligó-
ra nakręcili filmik o naszej miejscowości. Ich praca znalazła się 
wśród dziesięciu najlepszych ocenionych przez native speakerów. 

• Uczniowie w ramach projektu edukacyjnego zorganizowali dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Cięcinie dzień „Wielkanoc 
w  Wielkiej Brytanii”. Przedstawili projekcję multimedialną na 
temat obrzędów i obyczajów Brytyjczyków. Były quizy, konkursy 
i zabawy. Młodszym kolegom bardzo się podobało.

• Jak co roku nasze gimnazjum, otrzymało Certyfikat Jakości Kształ-
cenia Języków. Warunkiem są kryteria podane na stronie insta. 
lingua. To żmudna praca, polegająca na  wpisywaniu kilkuset słów 
tygodniowo na stronę, różnych dla poszczególnych grup i  klas. 
Wspólna praca uczniów i nauczyciela sprawia, że szkoła otrzymuje 
certyfikat.

• W wieloetapowych konkursach szkolnych, tj. na najciekawszy 
mail, czyli DROP ME A LINE, zwyciężył Leon Maślanka z kl. III b 
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oraz CULTURE POINT 
– konkurs on-line o kul-
turze i zwyczajach Wiel-
kiej Brytanii wygrała Pa-
trycja Suchanek z kl. III 
a. - I w końcu... Sukces to 
nie zawsze to, co można 
zobaczyć.

 Iwona Suchanek
6. Język niemiecki. Jakub Nie-

wdana zdobył indywidualne 
wyróżnienie z języka niemiec-
kiego w Konkursie Języko-
wym „Gimnazjada Językowa 
2015” organizowanym dla 
uczniów powiatu żywieckie-
go przez Zespół Szkół Me-
chaniczno - Elektrycznych 
w  Żywcu. Jakub Niewdana został również Finalistą Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Niemieckiego. 
• W maju br. odbył się również Szkolny Konkurs Recytatorski 

z Języka Niemieckiego. I m. zdobyła Martyna Janik z kl. 1a, II - 
Michał Balcy z kl. 2a, a III - Natalia Mrowiec z kl. 1a.

Jadwiga Dziedzic 
• Dodam, że w ramach doskonalenia zawodowego nauczycielka 

języka niemieckiego pani Jadwiga Dziedzic otrzymała po raz trzeci 
dwutygodniowe stypendium w Niemczech (Berlin, Weimar). Po-
przednie odbywały się w Getyndze i  we  Freiburgu. Stypendium 
przyznaje aktywnym nauczycielom Instytut Goethego w Krakowie. 
W wakacje pani Dziedzic weźmie po raz trzeci udział w tygodniowej 
„Sommerakademie” – Letniej Akademii dla germanistów, również 

      organizowanej przez Instytut. 
7. „Kawiarenka bardzo lite-

racka”. Nadal działa. Kolej-
na odbyła się w kwietniu br. 
w  ramach projektu eduka-
cyjnego z j. polskiego. Goście 
zostali poczęstowani czyta-
niem fr. książek młodzieżo-
wych, zabawnymi scenkami 
zainspirowanymi powieścią 
E. Nowak „Yellow Bahama 
w prążki”; muzyką w wyk.: 
Kacpra Górnego, Kacpra 
Kwaczka oraz śpiewem 
Radka Niemczyckiego. Nie 
zabrakło także ciasta, muf-
finek, kawy i herbaty. 

Aniela Głowacz, kl. 2b 
8. Święto biblioteki. Również corocznie obchodzone w szkole, a przy-

gotowywane przez panią Patrycję Klimę oraz jej uczniów. Motywem 
przewodnim był Hobbit, tytułowy bohater pow. J.R.R. Tolkiena. Mło-
dzież obejrzała prezentację multimedialną o życiu i twórczości autora 
w wyk. Jakuba Cygonia z kl. 3c, następnie odbył się konkurs z wiedzy 
na ww. temat. Pozostałe atrakcje to liczne stoiska z ciekawymi i zabaw-
nymi quizami z lektur szkolnych. Na koniec uczta dla ducha i ciała – 
wizyta w domu Bilba Bagginsa. Wystrój, muzyka oraz gościnność go-
spodarza przeniosły biesiadników w klimat Tolkienowskiej powieści. 
„Wiodą, wiodą drogi w świat,/ Pod gwiazdami mkną na niebie –/ Choć 
wędrować każdy rad,/ W końcu wraca w dom, do siebie.”

 (J.R.Tolkien)           
 Opr. A. Musioł

OŚWIATA

Wywiad z Mają Stopką – uczennicą 
klasy 3b Publicznego Gimnazjum w Cięcinie 
im. Ks. Prof. Józefa Tischnera.

- Maju, opowiedz nam coś o sobie – gdzie miesz-
kasz, czym się interesujesz.

- Mieszkam w Cięcinie, interesuję się piłką 
nożną. Wolny czas spędzam na trenowaniu 
piłki nożnej i zabawach z piłką, a także na do-
wiadywaniu się o niej jak najwięcej.

- Jak zaczęła się Twoja historia z piłką nożną? 
Skąd u Ciebie taka pasja?

- Zaczęła się ona w 5. klasie szkoły podstawo-
wej. Zrobiliśmy boisko koło domu. Postawi-
liśmy dwie bramki i zaczęliśmy kopać. Potem 
przeszłam do klubu. Pierwszy z  nich to 
AKADEMIA FUTBOLU TOMASZ HAJTO.

- Wy, tzn. kto?
- Ja i koledzy z sąsiedztwa.

- Słyszałyśmy, że grasz w ekstralidze. Wyjaśnij 
nam, co to znaczy.

- Ekstraliga to najwyższa kobieca liga w piłce nożnej. 
Tworzy ją 12 klubów w całej Polsce, np.: Byd-
goszcz, Szczecin, Gdańsk. Nasz klub ma nazwę 
- TS Mitech Żywiec. Mamy treningi w  Żywcu 
i w Wieprzu. Mecze rozgrywamy raz w tygodniu 
na wyjeździe w  różnych klubach w całej Polsce, 
np.: w Gdyni, Biedrzychowicach (dolnośląskie) 
oraz u siebie jako gospodarze w Radziechowach. 
Gramy tylko z klubami z ekstraligi.

już mówiłam, mecze rozgrywamy co tydzień, 
ale w czasie świąt pauzujemy.

- Jakie sukcesy odnosicie? Czy porażki również?
- Moja drużyna jest na 4. miejscu w tabeli, ale 

walczy o podium (I miejsce wygrywa puchar 
Polski, a w następnym sezonie gra zaczyna się 
od nowa). Zdarzyło się nam kilka tygodni wcze-

NASZA MAJA
w ekstralidze i kadrze wojewódzkiej!

- Jakiej pracy wymaga od Ciebie powołanie do 
ekstraligi?

- Moim zdaniem to bardzo ciężka praca, ponie-
waż cztery razy w tygodniu jeżdżę na trenin-
gi. Muszę pogodzić je z nauką, ale nie zawsze 
mi to wychodzi. Mój wkład pracy jest bardzo 
duży, dlatego też jestem zauważana. Moją 
przyszłość chcę powiązać z piłką nożną. Jak 

Maja w akcji, pierwsza z prawej
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śniej grać z drużyną na 2. miejscu w tabeli i wy-
grałyśmy 3:2, a grałyśmy z drużyną z ostatniego 
miejsca w tabeli i zremisowałyśmy 0:0; więc 
wynik zależy od losu. Porażek jest niewiele.

- Jak to jest grać ze starszymi od siebie zawod-
niczkami?

- Tak, gram ze starszymi. Jest mi trudno, ale więcej 
się uczę i staję się coraz silniejsza pod względem 
kondycji, siły i budowy ciała. Dobrze komuni-
kuję się z dziewczynami, pomagają mi, relacje 
są koleżeńskie. Jest ciężko, kiedy gramy ze star-
szymi dziewczynami z innych drużyn. One mają 
powyżej 20 lat. Są silniejsze i wyższe ode mnie, 
ale ja za to nadrabiam, jak mówi moja trenerka, 
szybkością i zwinnością. Też tak to odczuwam. 

- Czy kiedykolwiek doznałaś jakiejś kontuzji? 
Jeśli tak, czy była ona poważna?

- Na kadrze wojewódzkiej zdarzyła mi się sytu-
acja, że dziewczyna za wysoko podniosła nogę 
i korkiem rozcięła mi skórę na klatce piersiowej. 
Grałam dalej. W pierwszej połowie tego samego 
meczu dwie dziewczyny tęższe ode mnie zmiaż-
dżyły mnie miedzy sobą i nie mogłam już grać, 
ponieważ miałam coś z biodrem. Przeszło samo. 

- W takim razie nie były to poważne kontuzje. Jaki 
stosunek do Twojej pasji mają Twoi najbliżsi?

- Rodzina jest ze mnie bardzo dumna – mama, 
tata, dziadkowie i chrzestny. Zawożą mnie na 
treningi i wspierają mnie w trudnych momen-
tach. Podbudowują mnie. 

- Kto jest Twoim największym autorytetem 
i dlaczego?

- Moim największym autorytetem jest Lionel 
Messi, ponieważ jest zdeterminowany, dąży do 
celu i nigdy się nie poddaje.

- Jakie masz plany na przyszłość?
- Chcę iść na studia AWF, aby zostać trenerką. 

Chciałabym też studiować dietetykę.

- Dziękujemy Ci za wywiad i życzymy dalszych 
sukcesów.

- Dziękuję.

Rozmawiały Ala Golec, Ania Kłusak

Wiosnę rozpoczęliśmy pobudzającym po zimie biwakiem kadry, tak 
zwaną Małą Akademią Harcerską, gdzie rozruszaliśmy nasze pełne po-
mysłów głowy. Instruktorzy zostawiając codzienność za sobą, zjechali się 
do Schroniska Młodzieżowego w Soblówce, które na czas naszego pobytu 
zamieniło się w Hotel „Wiosenne przebudzenie”. Tam skupiliśmy się na 
planowaniu wakacyjnych działań i integracji, bo wspólnej zabawy nigdy 
za wiele!

Ekipa harcerek wraz z jednym odważnym harcerzem, druhem 
Tomkiem, pojechała do Bytomia na Chorągwiane Zawody z Pierwszej 
Pomocy. Z naszych przeszkolonych pod kątem Pierwszej Pomocy Przed-
medycznej wędrowników uzbierały się aż 3 patrole, a jeden z nich uzyskał 
miejsce na podium! Tak, jesteśmy dumni, że mamy w naszych szeregach 
tak mądre i chętne do niesienia pomocy młode osoby. 

Kolejnym dużym wydarzeniem w Hufcu był coroczny Eko-Rajd 
Drużyn Hufca ZHP Węgierska Górka, podczas którego harcerze i wę-

drownicy dotykają tematu ekologii i ruszają na górskie szlaki, aby po-
sprzątać śmieci, których zwykle wiele w górach zostaje. Cały tegoroczny 
rajd opierał się na tematyce Małego Księcia, przez co harcerze kształtowali 
w sobie również wartości moralne i zastanawiali się, co w życiu jest ważne. 
W ramach rajdu odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej, który był in-
auguracją obchodów 90-lecia harcerstwa w Węgierskiej Górce. Przybyli 
na niego nasi przyjaciele oraz przedstawiciele Komendy Chorągwi. Miłym 
aspektem rajdu było to, że powróciliśmy do miejsca, gdzie tradycję rajdo-
wą rozpoczęliśmy, czyli do Zespołu Szkół w Rajczy. 

W międzyczasie najmłodsi naszego Hufca, zuchy, obchodziły Dzień 
Mistrzowskich Gromad Zuchowych. Od rana ogromna ilość rozśpiewa-
nych dzieci oblegała Harcerskie Pole Namiotowe, nie obyło się bez zabaw, 
pląsów, tańców i radosnych piosenek. Tego dnia zuchy obejrzały też przed-
stawienie „Kopciuszek” oraz wzięły udział w bajkowych konkurencjach 
i zabawach organizowanych przy Ośrodku Promocji Gminy. 

„Nie za szybko, kroki drobiąc,
idzie wiosna, idzie nam”
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Wiosną i wędrownicy intensywnie zaczęli organizowanie wielu przed-
sięwzięć. Jednym z nich jest projekt „90 kilometrów na 90 lecie”. Inicjatywa 
ta powstała, aby uczcić obchody 90-lecia harcerstwa w Węgierskiej Górce, 
jednocześnie zachęcając do aktywnego spędzania czasu na górskich ścież-
kach. Chcemy razem przejść 90 kilometrów, albo nawet więcej! Zapraszamy 
do udziału w wydarzeniu wszystkich sympatyków harcerstwa w Węgierskiej 
Górce.

Działać zaczęła też reprezentacja Hufca wyjeżdżająca w lipcu na 
Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Przygotowania trwają, ale przed 
wyjazdem jeszcze jedno, najważniejsze w harcerskim roku wydarzenie...

pewnie się domyślacie... tak, tak, obóz w Pogorzelicy. W tym roku space-
rując po obozowej bazie, będzie można poczuć się jak podczas podróży 
dookoła świata, bo drużyny i gromady reprezentować mają dalekie i  nie-
znane ludy, kultury oraz cywilizacje. Już marzymy o tym, aby znaleźć się 
w pogorzelickim lesie, niestety przed tym jeszcze dużo pracy, ale kto, jak 
nie nasi harcerze i instruktorzy, zorganizuje obóz najlepiej?! My wracamy 
do pracy, a Wam zostają dwa wyjścia: spotkacie nas na szlaku, lub w nad-
morskim lesie! 

Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj!
dh. Ola Zyzak

ZHP
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TURYSTYKA

Spotkanie Ludzi Gór
  Glinne 2016

W dniu 22 maja br. aktyw Koła PTTK im. Jana Pawła II 
w Węgierskiej Górce, członkowie i osoby niezrzeszone wybrali 
się na wycieczkę górską w piękną dolinę otoczoną Sulovskimi 
Skałami. Pogoda sprzyjała w całej rozciągłości więc można było 
zwiedzić wszystkie zakątki Sulovskich Skał – co też uczyniono. 
O tym, że atmosfera była dobra wręcz uroczyście wspaniała, 
świadczą zdjęcia wykonane przez Kolegów: Jasia Maślankę 
i  Mietka Kośca. Niech żyje przyjaźń polsko-słowacka i niech 
rozwija się turystyka przygraniczna pomiędzy polskimi Beski-
dami i słowackimi Jawornikami!

Prezes Koła PTTK im. Jana Pawła II 
Tadeusz Gołuch 

Z wizytą u Przyjaciół 
w Sulov–Hradna

XVII Rajd Koła PTTK im. Jana Pawła II 
„JEDEN TYSIĘCZNIK W JEDEN ROK” – 
Glinne 2016 stał się faktem dokonanym. Przy 
pięknej pogodzie około 200 turystów z Kół 
PTTK Oddziału Babiogórskiego w Żywcu oraz 
naszych członków Koła, wędrowało stokami 
Glinnego (1034 m n.p.m.), by po 5 godzinach 
dotrzeć do Bazy Rajdu, która tym razem znajdo-
wała się w pięknym i gościnnym Ośrodku Wcza-
sowym „Azalia”, którego Gospodarzami są Zofia 
i Andrzej Pielichowscy wraz z synem Łukaszem.

Rajd rozpoczęliśmy pod „Głazem Pamięci” 
krótką, ale treściwą odprawą oraz odśpiewaniem 
„Barki”, po czym zapaliliśmy znicze. Następ-
nie wszyscy piechurzy wyruszyli w stronę celu 
Rajdu, czyli na szczyt Glinnego. Tuż za nimi 
wyruszyła kawalkada jeźdźców konnych, którzy 
pod bacznym okiem Oddziałowej Komisji Gór-
skiej Turystyki Jeździeckiej, zdobywali Glinne 
w końskim siodle. 

Niestety sprawy przygotowawcze nie pozwo-
liły uczestniczyć w wyjściu niżej podpisanemu 
oraz Wiceprezesowi Koła Janowi Pawlusowi – 
gdyż celem głównym było sprawne przeprowa-
dzenie Rajdu. „Gościniec Rajdowy” zapropono-
wany przez Gospodarzy Ośrodka Wczasowego 
„Azalia”, nasycił i zaspokoił potrzeby regenera-
cyjne organizmów lekko strudzonych wędrów-
ką. W części podsumowującej Rajd dokonano 
wielu stosownych do okoliczności czynności. 
Wręczono legitymacje członkom, którzy w ostat-
nim czasie wstąpili do naszego Koła. Dokonano 
także odznaczenia statuetkami za zasługi dla 
Koła PTTK Piotra Prochownika i Stanisława Ło-
boziaka – nestorów Koła oraz Ośrodek Promocji 
Gminy za przyczynienie się do rozwijania dzia-

łalności programowej turystyki górskiej. Doko-
naliśmy także podsumowania dwóch konkur-
sów tj. konkursu wiedzy turystycznej i konkursu 
o Świętym Janie Pawle II. Oba konkursy miały 
zmienioną formę. Te same pytania przygotowa-
ne były w dwóch formatach. Osobno oceniane 
były prace uczestników spoza naszego Koła. 
Było to spowodowane pewnymi niedopowiedze-
niami o stronniczość w ocenie. Bezwzględnymi 
zwycięzcami została rodzina Piechów z naszego 
Koła, która w obu konkursach zdobyła maksy-
malną ilość punktów. Cieszy fakt, że w konkursie 
wzięli udział dopiero co odbierający legitymacje 
członkowie Koła – tym szczególnie gratuluję.

Były także konkurencje sprawnościowe i lo-
giczne. I tak, w „warcabach plenerowych”, które 
zorganizował Prezes Koła „Zdobywcy” Grześ 
Szczepaniak, pierwsze miejsce zajęła Kamila 
Kupczak z naszego Koła. W konkurencji „Strong-
man” zwyciężył Andrzej 
Piecha, zaraz za nim 
czworo naszych członków 
– konkurencję przepro-
wadził Sebek Słapa z Koła 
Miejskiego w Żywcu. Rów-
nież „przeciąganie liny” 
zdominowali członkowie 
Koła PTTK im. Jana Pawła 
II. Tu zasłużył się Prezes 
Tadek Mreńca z Koła „Be-
skidek” z Porąbki, który 
ten konkurs przeprowa-
dził. Podziękowaniom nie 
byłoby końca, gdybyśmy 
nie mieli do pomocy przy 
„wręczeniach” Pani Poseł 

na Sejm RP Małgorzaty Pępek, Wójta Gminy Wę-
gierska Górka Piotra Tyrlika i oczywiście Prezesa 
naszego oddziału PTTK Jakuba Nowaka. Był też 
miły epizod, kiedy usłyszałem słowa otuchy od 
wyżej wymienionych – dziękuję.

Księdzu Władysławowi Nowobilskiemu 
– kapelanowi Koła serdeczne „Bóg zapłać” 
za dobre słowo. Szkoda, że wielu Dobrodzie-
jów Koła nie mogło zobaczyć „braci rajdowej” 
– przyczyn było wiele, ale tym którzy byli ser-
decznie dziękuję. Członkom Zarządu Koła, 
a  w  szczególności Wiceprezesom: Janowi Paw-
lusowi i Ryszardowi Wojciechowiczowi; Małgosi 
Golec, Romkowi Maślance oraz „Bacy” Janowi 
Dziedzicowi – dziękuję. Prezesom Kół Oddziału 
i Komisji Oddziałowych w szczególności Komi-
sji GTJ, dziękuję za zaangażowanie się w tworze-
nie integracji turystycznej.

Wszystkim, których wymieniłem oraz tym, 
których nie wymieniłem – dziękuję tradycyjnym 
„Bóg zapłać”.

Do zobaczenia za rok.
 Prezes Koła PTTK im. Jana Pawła II

Tadeusz Gołuch
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Końska Zajawka obfitowała w wiele atrakcji, wśród których należy 
wspomnieć niezwykle widowiskowy pokaz jazdy ułańskiej w wykonaniu 
Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich czy pokaz jazdy stylu 
WEST zaprezentowany przez Koziańskie Wierchy. Najmłodsi mieli możli-
wość skorzystania z konnej przejażdżki, udziału w warsztatach rękodzieła 
(sianowijki) czy też z specjalnie dla nich przygotowanego miejsca zabaw. 
Panie z Kół Gospodyń z naszej gminy przyrządziły wiele pysznych, regio-
nalnych specjałów oraz przygotowały ekspozycję swoich dzieł - mister-
nych prac rękodzielniczych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej im-
prezy. Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa Marii i Andrzeja 
Wróbel za zaangażowanie i za trud włożony w organizację Końskiej Za-
jawki. Do zobaczenia za rok!

Końska
Zajawka

28 maja w Węgierskiej Górce odbyła się wspaniała impreza towarzyska 
– Końska Zajawka. Uroczystego rozpoczęcia dokonała Parafialna Orkie-
stra Dęta „BARKA” z Żabnicy, wykonując znakomite aranżacje znanych 
utworów. Po przywitaniu gości do sportowej rywalizacji stanęło wielu 
jeźdźców. Zawodnicy dali pokaz swoich umiejętności i przykład doskona-
łego współdziałania człowieka z koniem.

SPORT

I Bieg Traktem
                 Cesarskim o Złoty Laur

Sobota 16 kwietnia w gminie Węgierska Górka upłynęła pod znakiem sportowych emocji. Wszystko za sprawą I Biegu Traktem Cesarskim o Złoty 
Laur pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Węgierska Górka. Zawody adresowane były do najmłodszych mieszkańców naszej gminy - przed-

szkolaków, uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Dzieci i młodzież z  naszej 
gminy skorzystali z zaproszenia do wspólnej zabawy i licznie pojawili się na starcie. Pogoda nam 
dopisywała, uśmiechy gościły na twarzach zawodników, zabawa była fantastyczna.
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SPORT

W weekend majowy na obiektach LKS 
Podhalanka Milówka odbyła się druga edycja 
turnieju Lisek Cup. W turnieju wzięło udział 
27 drużyn podzielonych na 3 kategorie wieko-
we. Adepci futbolu z naszej gminy rywalizowali 
w kategorii U11, w której wystąpiła największa 
liczba drużyn. Mecze toczyły się równolegle na 
trzech boiskach. Rozgrywki rozpoczęły się od 
meczów grupowych, w których nasza drużyna 
rozegrała 5 spotkań z takimi drużynami jak: 
UKS Lisek Milówka I, Milówka II, MFK Dolny 
Kubin, Muńcuł Ujsoły AP Bielik Ruda Śląsk. 
Z  dorobkiem 13 punktów wyszliśmy z grupy 

Futsal Węgierska Górka
zwycięzcą turnieju Lisek Cup II

na pierwszym miejscu i awansowaliśmy do fazy 
play off. 

W ćwierćfinale zmierzyliśmy się z drużyną 
z grupy „B” Rekordem Bielsko-Biała, wygrywa-
jąc z nimi aż 6:1. W półfinale ponownie natrafi-
liśmy na drużynę AP Bielik Ruda Śląska, gdzie 
po zaciętym boju zwyciężyliśmy jedną bramką. 
W finale zmierzyliśmy z drużyną FC Katowice. 
Po pierwszej połowie utrzymywał się bezbram-
kowy remis, ale mimo zmęczenia zawodnicy 
postanowili że zrobią wszystko, by pokazać się 
z  jak najlepszej strony, i nie zawiedli ani siebie, 
ani swoich kibiców - wygrywając 1:0. 

Wspaniały wynik, ogromny sukces, wielka 
radość. Nie brakowało pięknych akcji, fanta-
stycznych bramek i parad bramkarskich. Gra-
tulujemy wszystkim zawodnikom pięknej walki 
do samego końca. Brawo chłopaki. Serdeczne 
podziękowania również dla rodziców za obec-
ność i głośne kibicowanie swoim pociechom. 
Futsal Węgierska Górka wystąpił w składzie: 
Maciej Źiółkowski, Artur Proksa, Kacper Drew-
niak, Jakub Krajcarz, Kacper Pawlus, Mateusz 
Skolarz, Patryk Blaut, Wiktor Wolny, Patryk 
Pawlus, Antoni Maciejowski, Hubert Klimek, 
trener mgr Piotr Sanetra.
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Amatorski Cross Rowerowy 
przeszedł do historii

Przy fantastycznej, słonecznej pogodzie odbyła się 4 czerwca w Wę-
gierskiej Górce już 16. edycja Amatorskiego Crossu Rowerowego. Celem 
imprezy jest popularyzacja kolarstwa górskiego oraz aktywnego wypo-
czynku wśród dzieci i młodzieży. Na  starcie wyścigu stawili się dzielni 
amatorzy jazdy na rowerze, którzy w pięknym stylu pokonali trudną trasę 
wiodącą po przez tereny Nadleśnictwa Węgierska Górka (Trakt Cesar-
ski, tereny wokół fortu Waligóra, czerwony szlak).Najmłodsi uczestniczy 
crossu zmagali się na trasie po Bulwarach w Węgierskiej Górce. Gratuluje-
my uczestnikom i życzymy dalszych sportowych sukcesów.

Szczególne podziękowania kierujemy do UKS MASYW z Cięciny za 
pomoc w organizacji zawodów, a także  firmom Beskid Ekosystem oraz 
Żywiec Zdrój za wsparcie finansowe.  

Nadszedł czas upragnionych wakacji. Dla 
dzieci czas wolności od szkolnych obowiąz-
ków, a dla wielu z nas czas zasłużonego urlopu, 
nabrania nowych sił, odnalezienia zagubio-
nej motywacji do pracy,spędzenia kilku chwil 
w gronie najbliższych. Wielu z nas temat orga-
nizacji wakacyjnego wypoczynku spędza sen 
z powiek. Planujemy różne atrakcje, porównu-
jemy oferty, sprawdzamy ceny walut czy paliw. 
Wszystko po to, by te kilka dni lub tygodni 
wykorzystać jak najowocniej. Często  jednak 
w planowaniu odpoczynku zapominamy o tym, 
co najważniejsze...

Dla wielu z nas wakacje to synonim całko-
witego zapomnienia o obowiązkach, zdarza się, 
że ofiarą tego zapomnienia staje się sam Bóg. 
Z punktu widzenia samej idei odpoczynku i dni 
wolnych od pracy jest to wręcz paradoksalne. 
Wolne soboty i niedziele, z których z czasem 
wyrosły okresy urlopowe, miały bowiem tylko 
jeden cel – oddanie chwały Bogu. Sobota jest ży-
dowskim szabatem, a niedzielę wolną od pracy 
tylnymi drzwiami do współczesnej świadomości 

SPORT // RELIGIA

Wakacje z Bogiem
wprowadził cesarz Konstantyn z pobudek chrze-
ścijańskich. Niestety z czasem okazja do oddania 
czci Bogu za jego codzienne dary stała się możli-
wością do zapomnienia o Nim.

Warto zwrócić uwagę, że czas urlopu to 
nie tylko czas „wyzwolenia” od pracy, ale nade 
wszystko wdzięczności za nią. Jak pisał Jan 
Paweł II: „Odpoczynek zyskuje zatem charakter 
sakralny: człowiek wierzący ma odpoczywać nie 
tylko jak Bóg, ale także odpoczywać w  Bogu, 
oddając Jemu całe stworzenie…” (Dies Domini, 
16). W tym kontekście każda Eucharystia pod-
czas urlopu jest wdzięcznością za cały rok cięż-
kiej pracy zwieńczony upragnionym odpoczyn-
kiem. Jest to także okazja do prośby, aby ten czas 
przeżyć bezpiecznie i owocnie, a także, aby nasz 
powrót do codziennych obowiązków był jak 
najlepszy. Za wszelką cenne warto troszczyć się 
o ten religijny, czyli podstawowy, aspekt święto-
wania. 

Niejednokrotnie owa troska graniczy wręcz 
z heroizmem. W dobie dzisiejszej globalizacji 
często decydujemy się na wyjazdy zagraniczne, 

co poza wieloma oczywistymi zaletami, niesie 
również trudności. Nie należy się ich obawiać, 
ale spojrzeć na nie jak na pozytywne wyzwanie 
i „sprawdzian” naszej wiary. To właśnie niejed-
nokrotnie w trudzie poszukiwania niedzielnej 
Eucharystii czy uczestnictwie w  niej w innym 
języku pokazujemy naszą prawdziwą wiarę, 
która nie opiera się wyłącznie na przyzwy-
czajeniu czy lokalnej tradycji. W wielu miej-
scach, które staną się kierunkiem naszych po-
dróży uczestnictwo we Mszy św. może okazać 
się obiektywnie niemożliwe (kraje arabskie). 
Warto wtedy zadbać, aby niedziela była dniem 
szczególnie wyróżnionym - czy to przez trans-
misję Mszy św. w telewizji satelitarnej, czy przez 
dłuższą rodzinną modlitwę połączoną na przy-
kład z odczytaniem Ewangelii. To właśnie takie 
momenty trudu są prawdziwymi zwierciadłami 
naszych serc, a także chyba najdoskonalszymi 
metodami wychowania dzieci w wierze. Bo cóż 
może być większym świadectwem wiary niż ro-
dzice klękający do modlitwy z dziećmi w czte-
rech ścianach hotelowego apartamentu kilka 
tysięcy kilometrów od domu i spojrzeń dalszej 
rodziny i sąsiadów...

Ks. Tomasz Drabek
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XXIII DNI GMINY  
WĘGIERSKA GÓRKA 

PIĄTEK 5.08.2016 
 

16.00 „Drogowskaz – ŚWIAT!– gry i zabawy dla dzieci  
18.00 Uroczysta Msza św. rozpoczynająca Dni Węgierskiej Górki - koncert muzyki  sakralnej 
 
 
 
 
 

 

SOBOTA 6.08.2016 od godz. 16.00 
 

Przelot biało-czerwonych ISKIER 
Występ Dętej Orkiestry Parafialnej BARKA z Ż abnicy 
Uroczyste otwarcie przez Wójta Gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika 
Koncert Żespołu „Mały Has nik” z Ż abnicy 
Rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego 
Koncert zespołu z Pakozd 
Występ Koła Gospodyn  z Węgierskiej Go rki 
Marcin Biegun  wraz z uczniami 

21.00  Koncert BEATY KOZIDRAK I ZESPOŁU „BAJM” 
Dyskoteka z gwiazdą Disco Polo Bartoszem Abramskim 
 

NIEDZIELA 7.08.2016 od godz. 16.00 
 

 

Baczyn ski Band z Publicznego Gimnazjum w Węgierskiej Go rce 
Koncert Laureato w 2. Edycji Konkursu „Rozwin  skrzydła- pokaz  nam swo j talent” 
Kwartet bluesowy Garage Blues Band  
Moon Expression       
Janek Samołyk z zespołem  

21.00  Koncert Zespołu HAPPYSAD 
Pokaz sztucznych ogni 
Dyskoteka z DJ-em 
 

 

Bilet wstępu: 10 zł                                              SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

5-7 sierpnia 2016 


