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ZŁOTY I DIAMENTOWY JUBILEUSZ MAŁŻEŃSKI
W GMINIE WĘGIERSKA GÓRKA

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego należy do uroczysto-
ści, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem, zwłaszcza, gdy są 
to Złote i Diamentowe Gody.

 W dniu 30 marca br. swój jubileusz małżeński świętowały w gminie 
Węgierska Górka pary, które przeżyły ze sobą 50 i 60 lat. Jubileusz małżeń-
ski rozpoczął się od uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej z błogosławień-
stwem dla Jubilatów w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej 
Górce, którą odprawili w intencji Jubilatów ksiądz dr Henryk Zątek pro-
boszcz miejscowej parafii, ksiądz kanonik Jacek Jaskiernia proboszcz pa-
rafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żabnicy oraz ksiądz kanonik 
Marek Nieciąg proboszcz parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Ciścu. 
Następnie Jubilaci udali się do Pensjonatu Melaxa, gdzie odbyła się dru-
ga część uroczystości. Złotych Jubilatów uhonorowano Medalem za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie, które w imieniu Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy wręczył Wójt Gminy Piotr Tyrlik oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy Iwona Kopeć. 

 Jubilatom wręczono pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty, słodkie 
upominki oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia. Tradycyjnie po części ofi-
cjalnej przygotowany został poczęstunek. Spotkanie przebiegało w miłej 
i serdecznej atmosferze.

 Niestety, nie wszystkie odznaczone pary mogły uczestniczyć 
w tegorocznej uroczystości, stan zdrowia bądź inne powody nie pozwoliły 
wszystkim na przybycie.

 Z tej wyjątkowej okazji przyjmijcie Dostojni Jubilaci serdeczne gratu-
lacje, oraz życzenia dalszych pięknych lat życia w zdrowiu, miłości i wza-

jemnym szacunku. Niech łączące Was uczucia dają Wam siłę do pokony-
wania trudów i wszelkich problemów codzienności.

 34 pary obchodzące 50. rocznicę małżeństwa 

Stefania i Tadeusz Bednarzowie, Genowefa i Jerzy Białkowscy, Jadwi-
ga i Jerzy Bogdałowie, Jadwiga i Marian Bogdałowie, Cecylia i Jan Dyrla-
gowie, Katarzyna i Edward Dziedzicowie, Anna i Kazimierz Fersterowie, 
Janina i Jan Figurowie, Michalina i Czesław Golcowie, Maria i Broni-
sław Gołkowie, Małgorzata i Mieczysław Górni, Władysława i Mieczy-
sław Hazukowie, Halina i Tadeusz Jarcowie, Maria i Bolesław Karpeto-
wie, Anna i Wiesław Klekociukowie, Krystyna i Bronisław Krzempek, 
Anna i Edward Kusiowie, Stanisława i Stanisław Łyszczarzowie, Krysty-
na i Stanisław Mierowie, Helena i Krzysztof Pawlusowie, Maria i Franciszek 
Pawlusowie, Wanda i Władysław Pieczarkowie, Anna i Jan Pielichowscy, 
Jadwiga i Józef Pielichowscy, Rozalia i Józef Polakowie, Stanisława i Rafał 
Sanetrowie, Krystyna i Stanisław Soblowie, Anna i Michał Szczotkowie, 
Jadwiga i Andrzej Szczotkowie, Danuta i Jan Śliwowie, Wanda i Kazi-
mierz Tetłakowie, Celina i Stanisław Tomasiakowie, Aleksandra i Anto-
ni Wójtowiczowie, Władysława i Stanisław Zwolińscy.

 5 par obchodzących 60. rocznicę małżeństwa

 Anna i Stanisław Biegunowie, Anna i Józef Jarcowie, Zofia i Stani-
sław Krutakowie, Anna i Jan Motykowie, Anna i Czesław Skrzypkowie.

 
Celina Jurasz – kierownik USC
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Raport Wójta Raport Wójta GminyGminy
Z PRACY URZĘDU

Dochody budżetu gminy Węgierska Górka w 2022 roku przedstawiały się następująco:

Wydatki Gminy Węgierska Górka w 2022 roku przedstawia 
poniższa tabela oraz wykres:

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2022 R. 

Pozostałe dochody własne 13 935 594,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa 13 310 919,00 zł

Dotacje oraz środki przeznaczone na zadania własne 16 491 973,40 zł
Środki na realizację projektów, zadań 
współfinansowanych z Unii Europejskiej 17 012 000,00 zł

Dotacje celowe i środki na zadania zlecone 3 220 072,55 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej 16 518 410,00 zł
Część wyrównawcza i uzupełniająca subwencji 
ogólnej 6 515 026,00 zł

RAZEM: 87 003 994,95 zł

LP. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW PLAN NA 2022 R.
1. Rolnictwo i łowiectwo 2 557 600,00 zł 

2. Transport i łączność 8 015 168,00 zł 

3. Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa 245 600,00 zł 

4. Administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy 7 116 497,00 zł 

5. Pomoc społeczna, rodzina i ochrona zdrowia 19 576 531,71 zł 

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. oraz obrona narodowa 269 400,00 zł 

7. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 39 216 961,22 zł 

8. Obsługa długu publicznego 340 931,90 zł 

9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 506 114,00 zł 

10. Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, oraz 
kultura fizyczna 22 105 311,05 zł 

11. Rezerwy, różne rozliczenia 502 550,00 zł 

  RAZEM: 106 452 664,88 zł 

Tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi przekazuję Państwu kolejny numer gazetki gminnej „Nowiny 
z Gminy”. Fakt, że jesteśmy u progu 2022 roku i mamy uchwalony budżet gminy sprawia, że mogę Państwu zapre-
zentować przedsięwzięcia inwestycyjne, jakie planujemy zrealizować w bieżącym roku.

Należy z całą stanowczością podkreślić, że wszystkie inwestycje, które będziemy realizować wynikają z Pań-
stwa postulatów zgłaszanych m.in. na spotkaniach czy zebraniach i w pełni zaspokajają one podstawowe interesy 
lokalnej społeczności. Każde zadanie przed umieszczeniem go w planie rzeczowo-finansowym gminy musi być 
szczegółowo omówione oraz przeanalizowane pod względem merytorycznym i finansowym. Tę trudną pracę 
wykonują pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy Węgierska Górka oraz radni. Dopiero po wykonaniu tej, tak 
żmudnej i ciężkiej pracy, zadanie zostaje zaakceptowane przez Radę Gminy. Należy ponadto podkreślić, że dzia-
łania te muszą być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy oraz zasadom zrównoważonego rozwoju wszystkich miej-
scowości wchodzących w skład gminy Węgierska Górka. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że „zrównoważony” 
nie znaczy jednakowy, gdyż każda miejscowość w naszej pięknej gminie ma inne priorytety, inne potrzeby, inne 
ukształtowanie geograficzne, społeczno-gospodarcze czy kulturowe. Różnorodność jest naszą silną stroną i spra-

wia, że gmina dynamicznie się rozwija pod każdym względem - co przynosi sukcesy i pomyślność jej mieszkańcom.
W gazetce tej będą Państwo mogli zapoznać się z informacjami oraz ciekawymi artykułami dotykającymi wszystkich segmentów życia społeczno – 

kulturalnego naszej gminy.

Budżet gminy Węgierska Górka, po zmianach na dzień 25 marca 2022 roku obejmuje dochody określone na poziomie 87 003 994,95 zł, a wydat-
ki na poziomie 106 452 664,88 zł. Opublikowany jest on w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy pod adresem www.bip.wegierska-gorka.pl, niemniej 
jednak pozwolę sobie go pokrótce zaprezentować w części najbardziej interesującej, czyli wydatkowej. 
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W 2022 roku wzorem lat ubiegłych zaplanowaliśmy szereg inwesty-
cji poprawiających standard życia mieszkańców naszej gminy i odwie-
dząjacych nas gości.

W zakresie infrastruktury wodociągowej wsi (rolnictwo i łowiectwo) 
kontynuujemy budowę wodociągu i kanalizacji na terenie naszej gminy 
przy wsparciu środków subwencji z budżetu państwa. 

Transport i łącznosć oraz gospodarka komunalna i ochrona środowi-
ska, to w głównej mierze wydatki na budowę i modernizację publicznych 
dróg gminnych, jednak zaplanowano również realizację innych licznych 
działań. Jedną z największych inwestycji będzie przebudowa układu dro-
gowego w ciągu ul. mjr K. Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym 
w gminie Węgierska Górka. Będzie to inwestycja realizowana przy do-
finansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, jak również ze środ-
ków zewnętrznych, tj. generalnego wykonawcy budowy drogi ekspresowej 
S-1 – firmy MIRBUD S.A.. Planujemy również przebudowę ul. Spokojnej 
w Cięcinie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wy-
konana zostanie przebudowa mostu w ciągu ul. Miodowej w Żabnicy 
oraz przebudowa mostu w ciągu ul. Za Torem w Cięcinie. W ramach tego-
rocznego budżetu zaplanowano również przebudowę drogi rolniczej – ul. 
Krzusówka w Żabnicy, jednak jej realizacja będzie zależna od ewentual-
nego dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Zlecono również wykonanie projektów na przebudowę mostu w ciągu ul. 
Liliowej w Ciścu oraz mostu w ciągu ul. Uroczej w Cięcinie. 

Przy wsparciu finansowym gminy Węgierska Górka, powiat żywiec-
ki zaplanował realizację zadania pn. „Przebudowa drogi - budowa chod-
nika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 
1434S Węgierska Górka - Żabnica w miejscowości Żabnica”. Zadanie 
to realizowane będzie w ramach rządowego programu „Polski Ład”. Wzo-
rem lat ubiegłych kontynuujemy również budowę wiat przystankowych, 
dobudowę i modernizację oświetlenia ulicznego oraz rozbudowę moni-
toringu gminnego.

W zakresie administracji publicznej w 2022 roku rozpocznie się re-
alizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, otrzymaliśmy z budżetu pań-
stwa dofinansowanie na całość realizacji przedsięwzięcia. W ramach 
tego zadania przewidziano zakup oprogramowania i urządzeń do elektro-
nicznej obsługi petenta zewnętrznego, jak również podniesienia bezpie-
czeństwa cyfrowego użytkowników. 

W dziale oświata i wychowanie realizowane będą dwie duże inwesty-
cje: budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie 
oraz modernizacja termoenergetyczna budynków szkół podstawowych 
w Cięcinie, Węgierskiej Górce oraz Żabnicy. Ponadto w Szkołach Podsta-
wowych nr 1 w Cięcinie, Ciścu, Węgierskiej Górce i Żabnicy będzie re-
alizowany projekt pn. „Laboratoria Przyszłości”. W ramach tego projektu 
placówki oświatowe zostaną doposażone w sprzęt oraz materiały do pro-
wadzenia zajęć, które będą miały na celu stworzenie nowoczesnej szkoły. 
W ramach tego projektu zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, an-
gażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu 
zainteresowań. Dodatkowo w Szkole Podstawowej w Ciścu oraz Żabnicy 
w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” zaplanowano zakup pie-
ców konwekcyjno-parowych do stołówek szkolnych.

W działach turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go oraz kultura fizyczna zaplanowano szereg inwestycji o dużym znacze-
niu dla rozwoju gospodarczego oraz infrastrukturalnego naszej gminy. 
Największą inwestycją zaplanowaną w budżecie na 2022 rok jest budo-
wa Centrum sportu, rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Gór-
ce (baseny, centrum spa). Zadanie to będzie współfinansowane ze środ-
ków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych oraz Polskiego Ładu. 
Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa, celem wyłonienia wy-
konawcy zadania. Kolejnym ważnym dla społeczności lokalnej zadaniem 
jest wzniesienie budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą 
na cele kulturalne w Żabnicy (przy obecnym budynku przedszkola). In-
westycja ta będzie realizowana w ramach Rządowego Programu „Pol-
ski Ład”. Ponadto w zakresie zadań realizowanych w ramach upowszech-
niania turystyki kontynuowana jest budowa ścieżek pieszo-rowerowych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Cięcina i Żabnica. 
Planowany termin oddania ścieżek do użytkowania to czerwiec/lipiec 
2022 roku. Dodatkowo planowana jest budowa ośrodka szkoleniowo-

-sportowego wraz z infrastrukturą w obrębie istniejącej bazy sportowej 
w Węgierskiej Górce, co jednak uwarunkowane jest od otrzymania wspar-
cia zewnętrznego. 

W ramach programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej z Re-
publikami Czeską i Słowacką realizowane są następujące zadania: 

1. „Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu 
II wojny światowej w Żabnicy, jako miejsca pamięci i kształtowania świa-
domości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych”. 

2. „Runda po mostach i górkach” - projekt realizowany jest w miejsco-
wości Cisiec i polegał będzie na położeniu trapu na terenie zalewowym 
w okolicy mostu „Junackiego” oraz budowie mostku na potoku „u Droż-
dżów”. Dodatkowo zostanie wykonane oznakowanie ścieżek pieszo-rowe-
rowych oraz zostanie stworzona cyfrowa mapa rowerowa. 

3. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru tere-
nu Gminy Węgierska Górka” polegająca na wykonaniu ekologicznej ścież-
ki przyrodniczej z miejscem edukacyjno-promocyjnym do grania w Dys-
kGolfa oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów zielonych 
przyległych do Hali Sportowej w Węgierskiej Górce. 

4. Zagospodarowanie Regionalnej Chaty w Węgierskiej Górce – jest 
to II etap prac polegających na renowacji i zagospodarowaniu otocze-
nia terenu chaty.

Na zakończenie tego artykułu pragnę podziękować mieszkańcom na-
szej gminy, gdyż w każdym czasie i miejscu wspieracie nasze działania. 
Jest to dla nas wielce budujące i powoduje, że zadania, które realizujemy 
przynoszą nam wiele radości i satysfakcji. Z dumą obserwujemy jak nasze 
miejscowości się rozwijają. Jest to możliwe dzięki współpracy, zrozumie-
niu i ofiarności wszystkich. To od nas zależy, jaka będzie nasza gmina, 
czy zrealizujemy nasze plany i zamierzenia, przed którymi stoimy. Pragnę 
jednak podkreślić, że przez szereg lat nam się to udawało i jestem pewien, 
że i ten rok będzie dla nas rokiem pomyślnym.

Ponadto pragnę poinformować, iż na terenie naszej gminy przeby-
wa około 350 obywateli Ukrainy, którzy przybyli tutaj w związku z trwa-
jącym konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Są to w głównej mierze 
matki z dziećmi oraz samotne kobiety w podeszłym wieku. Blisko 160 
osób przebywa w Ośrodku Wczasowym „WRZOS” w Węgierskiej Górce 
przy ul. Parkowej 11, natomiast pozostałe osoby przebywają w domach 
prywatnych u naszych mieszkańców. Wszystkim, którzy goszczą uchodź-
ców z Ukrainy, a także tym, którzy ofiarowali wszelkiego rodzaju pomoc 
rzeczową i materialną, w tym darowizny pieniężne w ramach akcji „PO-
MOC UKRAINIE” ogłoszonej przez gminę Węgierska Górka, pragnę ser-
decznie podziękować, a zarazem poinformować, że dary te zostały czę-
ściowo przekazane bezpośrednio w rejony konfliktu zbrojnego w Ukrainie 
za pośrednictwem księży Salezjanów. Natomiast pozostałe dary zostały 
rozdysponowane wśród uchodźców przebywających na terenie gminy 
Węgierska Górka i nadal są przekazywane zgodnie ze zgłaszanymi potrze-
bami. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzę wszystkim radości, pokoju, 
wzajemnej życzliwości i aby każdego dnia 
odradzała się w Was wiara w siłę Chrystusa 
i w siłę człowieka.

Wójt Gminy
Węgierska Górka
Piotr Tyrlik
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Analiza zdarzeń w 2021 roku.
Porównanie ilości zdarzeń w gminie Węgierska Górka 

w stosunku do lat ubiegłych przedstawia się następująco:

Ogółem zdarzeń Pożary
Miejscowe 
zagrożenia

Alarmy fałszywe

rok rok rok rok

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

114 138 143 35 43 50 75 86 83 4 9 10

W roku 2021 gmina Węgierska Górka plasuje się na 4 miejscu pod względem występujących zdarzeń spośród gmin wiejskich powiatu 

żywieckiego. 

Porównanie ilości interwencji w poszczególnych jednostkach OSP z gminy Węgierska Górka.

Jednostka OSP Pożary
Miejscowe 
zagrożenia

Alarmy
Fałszywe Ogółem

Węgierska Górka 31 39 6 80

Cięcina 22 17 1 40

Żabnica 20 12 1 33

Cisiec 25 20 2 47

W 2020 roku w działaniach uczestniczyło 1800 strażaków, przepracowując łącznie około 2200 godzin. Cała działalność przepracowana 

była społecznie dla mieszkańców gminy. 

Straty i uratowane mienie w gminie Węgierska Górka w 2021 roku (w tys. zł)

Podział administracyjny
POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

straty w tym 
budynki

mienie 
uratowane straty w tym 

budynki
mienie 

uratowane

Węgierska Górka 2 250 808 12 254 458 2 150

Mienie uratowane na terenie gminy Węgierska Górka w roku 2020 szacowane jest na kwoty 12 404 000 zł.   
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Pojazdy ratowniczo-gaśnicze na wyposażeniu OSP z terenu naszej gminy
OSP Węgierska Górka: 

- GBA 2,5/ 28/4  Mercedes Atego 1329AF, 
rok produkcji 2012

- SLBM-Rt 0,35/0,6 Mercedes Sprinter,
rok produkcji 2017

- SLRR VW  Transporter, rok produkcji 1995.
- Pojazd ATV Polaris Sportsmen - 2020

OSP Cięcina 
- GBA-Rt 3/30/4 SCANIA P360 4x4,

rok produkcji 2015 
- GLBM-Rt 0,1/0,7 Mercedes Sprinter, 

rok produkcji 2019
- SLRR Łada Niva,  rok produkcji 2000
- Pojazd ATV Polaris Sportsmen - 2020

OSP Cisiec 
- GBA-Rt 3,5 /27 IVECO,  rok produkcji 2014
- SLRt Ford Transit FFD,  rok produkcji 2016
- Opel Vivaro, rok produkcji 2004
- SLRR Ford Ranger, rok produkcji 2013

OSP Żabnica 
- GBA 2,5/ 24 Mercedes Atego 1329AF, 

rok produkcji 2010
- GLBM Toyota Hilux, rok produkcji 2018
- Pojazd ATV Polaris Sportsmen - 2021

Do ważniejszych inwestycji wykonanych w roku 2021 
należy zaliczyć: 

1. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-
ratowniczego na podwoziu Ford Ranger 4x4 dla 
Jednostki OSP w Ciścu za kwotę 89 000 zł, płatne ze 
środków: 
- gmina Węgierska Górka  - 50 000,00 zł
- OSP Cisiec     - 29 000,00 zł
2. Zakup pojazdu ATV Polaris Sportsmen XP 1000 dla 
Jednostki OSP w Żabnicy za kwotę 82 890,00 zł, płatne 
ze środków: 
- gmina Węgierska Górka  - 40 000,00 zł
- OSP Żabnica   - 42 890,00 zł     

      Sporządził:  mł. bryg. Piotr Gawliński
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Zwrot podatku akcyzowego 
dla rolników w 2022 roku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który 
chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do 
produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT

• w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do Wójta Gminy, w  zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 
2022 r., 

• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do Wójta Gminy, w zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 
r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

1 - 30 kwietnia 2022 r.   w przypadku złożenia wniosku w pierwszym 
terminie
3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim 
terminie gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku.

 
Wójt Gminy
Piotr Tyrlik

KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH 
UŻYTKOWNIKÓW GRUNTÓW

Każdy właściciel zobowiązany jest do właściwej pielęgnacji grun-
tów stanowiących jego własność. Pod pojęciem pielęgnacji należy rozu-
mieć między innymi wykaszanie traw, odchwaszczanie itp.

Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych, gdyż 
dojrzewające chwasty rozsiewają się z wiatrem na pola uprawne sąsia-
dów. Ponadto nieskoszona trawa i chwasty są siedliskiem wielu szkodni-
ków glebowych gryzoni i ślimaków. 

-Niewykoszone zeschnięte trawy i chwasty stanowią poważne zagro-
żenie pożarowe w okresie wiosennym i letnim na wskutek niedopuszczal-
nych praktyk ich wypalania.

-Niewykoszone trawy w pobliżu ciągów komunikacyjnych zmniejsza-
ją widoczność i bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego i pieszych.

Powyższe reguluje: Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. 
U. z 1995 Nr 16 poz.78) oraz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021.888). 

W związku z powyższym Wójt Gminy Węgierska Górka prosi o prze-
strzeganie w/w przepisów. W przypadku niezastosowania się do powyż-
szego, Wójt Gminy będzie zmuszony egzekwować w/w obowiązek po-
przez wydanie stosownej decyzji.

Wójt Gminy
Piotr Tyrlik

Nowe radiowozy
Wraz z początkiem 

roku Komisariat Poli-
cji w Węgierskiej Górce 
oraz Komenda Powiato-
wa Policji w Żywcu wzboga-
ciły się w nowe samochody. 
W piątek 14 stycznia na pla-
cu komendy w Żywcu od-
była się prezentacja nowych 
radiowozów. Na potrzeby 
komendy zakupiono Vol-
kswagena Craftera, to tzw. 
ambulans pogotowia ru-
chu drogowego - nowo-
czesny i specjalistycz-

ny samochód. Jego koszt opiewa na kwotę blisko 355 000 zł. Zakup był 
możliwy dzięki wsparciu finansowemu samorządów z terenu całego po-
wiatu, w tym Gminy Węgierska Górka. Drugi samochód to nieoznako-
wany radiowóz przeznaczony dla policjantów z Komisariatu Policji w Wę-
gierskiej Górki. Jego koszt to kwota niemal 88 000 zł. Zakup udało się 
zrealizować dzięki wsparciu finansowemu Urzędów Gmin z Węgierskiej 
Górki oraz Radziechowy – Wieprz. Bezpieczeństwo mieszkańców naszej 
gminy i całego powiatu to priorytet.

Mamy nadzieję, że ambulans pogotowia ruchu drogowego zwiększy 
możliwości operacyjne jednostki i usprawni jej działania w zakresie ob-
sługi zdarzeń drogowych na terenie powiatu.

Życzymy całej załodze spokojnej i bezpiecznej służby.

Akcja "Świeć Przykładem"

„Świeć Przykładem” to nazwa akcji informacyjno-edukacyjnej skie-
rowanej do pieszych. Akcja ma na celu promowanie noszenia odblasków, 
by piesi nie tylko byli widoczni dla kierowców, ale przede wszystkim 
byli bezpieczni na drogach. 26 stycznia na terenie naszej gminy, a dokład-
nie w każdym sołectwie, można było nabyć darmowy odblask, który dzię-
ki organizatorom: Policji Powiatowej w Żywcu oraz Radiu Bielsko, druhny 
i druhowie z OSP w Ciścu, Żabnicy, Węgierskiej Górce oraz Cięcinie mo-
gli rozdawać naszym mieszkańcom.

Dziękujemy za wspaniałą inicjatywę. Mamy nadzieję, że dzię-
ki takim akcjom zwiększy się świadomość, jak ważne jest noszenie odbla-
sków przez pieszych.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KOMISJI BUDŻETOWO GOSPODARCZEJ 
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA 
za rok 2021

Jedną z komisji działającej przy Radzie Gminy Węgierska Górka jest 
Komisja Budżetowo Gospodarcza i Zagospodarowania Przestrzenne-
go Rady Gminy Węgierska Górka, która działa w składzie 4 - osobowym. 
Komisja w roku 2021 do dnia 30 czerwca działała w składzie: 
1. Józef Żyrek - Przewodniczący Komisji.
2. Michał Gawliński - Członek Komisji.
3. Wojciech Sobel - Członek Komisji.

Do składu tego w związku z przeprowadzonymi wyborami uzupełnia-
jącymi od dnia 30 czerwca 2021 r. dołączył nowo wybrany radny Paweł 
Piela. 

Komisja Budżetowo Gospodarcza i Zagospodarowania Przestrzenne-
go pracowała w oparciu o Statut Gminy Węgierska Górka oraz roczny plan 
pracy, który został uchwalony w grudniu 2020 r.

Komisja w minionym roku spotkała się podczas 12 posiedzeń. 
Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a protokoły są przechowywa-
ne w Biurze Rady Gminy. 

Podczas posiedzeń członkowie komisji pracowali m.in. nad następu-
jącymi zagadnieniami:
1. Omówienie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.
2. Omówienie próśb i podań mieszkańców złożonych na przełomie roku 

2020/2021 zawierających wnioski o podjęcie konkretnych zadań inwe-
stycyjnych: remont dróg gminnych, oświetlenia ulicznego, luster, przy-
stanków autobusowych, itp.

3. Omówienie i analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 
rok.

4. Wypracowanie opinii na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o udziele-
nie absolutorium dla Wójta Gminy Węgierska Górka za rok 2020.

5. Omówienie i analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. 
6. Analiza propozycji stawek podatkowych na rok 2022.
7. Przegląd podań złożonych do Urzędu Gminy Węgierska Górka o zmia-

nę klasyfikacji gruntów w związku z ewentualną zmianą Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego.

8. Wypracowanie wniosku zawierającego propozycję Wynagrodzenia Wój-
ta Gminy oraz diet radnych na rok 2022.

9. Opracowanie wstępnego planu zadań gospodarczych na rok 
2022z uwzględnieniem złożonych w roku 2022 podań i wniosków miesz-
kańców.

10. Opracowanie opinii w związku z przedłożonym projektem stawek z ty-
tułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021. 

11. Omówienie przedstawionego projektu Budżetu Gminy na 2022 rok.
12. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021.

W trakcie wszystkich posiedzeń komisji, które odbywały się przed se-
sjami Rady Gminy były omawiane wszystkie projekty uchwał oraz przed-
łożone Radzie Gminy materiały. Komisja podczas swoich posiedzeń 
analizowała również wnioski i potrzeby zgłaszane przez mieszkańców z za-
kresu modernizacji i remontów dróg, oświetlenia ulicznego, montażu pro-
gów zwalniających. 

Członkowie komisji całkowicie rozumieją i popierają zgłoszone 
przez mieszkańców potrzeby. Pragną jednak nadmienić, że ilość zgłasza-
nych problemów i potrzeb znacznie przewyższa możliwości finansowe 
rocznego budżetu gminy. Jest to jedyny powód, nierealizowania wszyst-
kich wniosków w danym roku. Komisja zapewnia, że każda sprawa zgła-
szana przez mieszkańców jest bardzo szczegółowo analizowana i w miarę 
możliwości rozwiązywana. 

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej 
i Zagospodarowania Przestrzennego

Józef Żyrek

Sesja Rady Gminy - 11.02.2022 r.
11 lutego 2022 r. odbyła się sesja Rady Gminy Węgierska Górka. 

Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad 
i protokół z poprzedniej sesji. Pierwszym omawianym tematem było utrzy-
manie czystości i porządku na trenie gminy. Przedstawiono analizę stanu 
gospodarki odpadami za rok 2021.

Omówiono plan zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych na 2022 
r. dotyczący modernizacji dróg i oświetlenia ulicznego wraz z infrastruk-
turą drogową w poszczególnych sołectwach, który został opracowany, 
omówiony i zaakceptowany na spotkaniu Komisji Gospodarczej w dniach 
14.10.2021 r. oraz 20.01.2022 r.

Podczas sesji dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Węgierska Górka na lata 2022-2031 oraz podjęto uchwałę 
w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w roku 2022. Zwięk-
szono planowane dochody ogółem o kwotę 1 192 956,87 zł oraz zwiększo-
no kwotę planowanych wydatków ogółem o kwotę 5 918 427,34 zł. Uległ 
zmianie wynik budżetu w 2022 r. Planowany jest deficyt w wysokości 19 
500 384,93 zł, który zostanie sfinalizowany przychodami między inny-
mi z nadwyżki budżetu z lat poprzednich. Zwiększono planowane przy-
chody w roku 2022 o kwotę 4 725 470,47 zł. Po zmianie planowane przy-
chody ogółem wynoszą 21 696 634,93 zł. Planowane rozchody budżetu 
pozostają bez zmian i wynoszą 2 196 250,00 zł.

Podjęto uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2023.

Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiato-
wi Żywieckiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie transportu 
osób niepełnosprawnych, które są mieszkańcami gminy Węgierska Gór-
ka, biorących udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy 
„Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach.

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Węgierska Górka w 2022 roku.

Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem bu-
dynku przy ul. Zielonej 43D w Węgierskiej Górce pod siedzibę komisaria-
tu policji na okres 5 lat.

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
Ostatnia część poświęcona była interpelacjom i zapytaniom.

Sesja Rady Gminy – 25.03.2022 r.
25 marca 2022 r. odbyła się 28. sesja Rady Gminy Węgierska Górka. 

Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad 
i protokół z poprzedniej sesji.

Pierwszym omawianym tematem był stan bezpieczeństwa publiczne-
go na terenie gminy Węgierska Górka. Przewodniczący Komisji Bezpieczeń-
stwa Publicznego i Ochrony Środowiska – Pan Marcin Ziętek przedstawił 
sprawozdanie z ostatniego spotkania komisji. Następnie głos zabrał zastęp-
ca komendanta Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce Pan Mariusz Ko-
peć. Przedstawił krótkie sprawozdanie z pracy policji w roku 2021. Dokona-
no również analizy interwencji działań podejmowanych przez Komisariat 
Policji w Węgierskiej Górce. Komisariat Policji w Węgierskiej Górce obecnie 
zasila grono 25 funkcjonariuszy, którzy działają na terenie dwóch gmin – 
Węgierska Górka oraz Radziechowy – Wieprz. Analiza zestawienia inter-
wencji służb mundurowych w naszej gminie wykazała ogólny wzrost o 125 
przypadków w stosunku do roku ubiegłego. Znacząco wzrosła również licz-
ba nałożonych mandatów – o 192 przypadki. Zmalała natomiast liczba wy-
padków drogowych. Wójt Piotr Tyrlik w imieniu władz gminy oraz wszyst-
kich mieszkańców podziękował strażakom ochotnikom oraz policjantom 
za ich służbę na rzecz społeczeństwa. 

Radny sołectwa Cięcina Pan Leon Figura podczas posiedzenia Rady 
Gminy złożył prośbę o interwencję w sprawie przejścia dla pieszych przy 
ulicy Jana Pawła II w Cięcinie, natomiast radny sołectwa Żabnica Pan 
Karol Gliszczyński zaapelował o zwiększenie częstotliwości patroli poli-
cji w każdym z sołectw gminy Węgierska Górka. Radny sołectwa Węgier-
ska Górka Pan Michał Juraszek skierował prośbę o interwencję w sprawie 
uciążliwości prac przy ulicy Wyzwolenia. 
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Następnie zatwierdzono uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy 
Węgierska Górka na rok 2022 oraz uchwałę w sprawie Przyjęcia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Dokładne informacje 
przedstawiła zgromadzonym skarbnik Urzędu Gminy Węgierska Górka – 
Pani Lucyna Sporek. Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych docho-
dów ogółem o kwotę 9 217,00 zł w tym:
• zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 7 537,00 zł;
• zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 16  754,00 
zł z tytułu zwrotu dotacji na zadania majątkowe udzielonej w 2021 roku 
dla OPG. 

Planowane dochody ogółem w 2022 roku po zmianach wynoszą: 
87 003 994,95 zł.

Dokonano również zmiany planowanych wydatków, która ule-
ga zmniejszeniu o kwotę 42 498,00 zł. Zmniejszeniu uległy również pla-
nowane przychody budżetu o kwotę 51 715,00 zł. Planowane rozchody nie 
ulegają zmianie i wynoszą 2 196 250,00 zł, są to spłaty kredytów. 

Wynik budżetu uległ zmianie. Różnica między dochoda-
mi a wydatkami jest ujemna i stanowi planowany deficyt budżetu w wyso-
kości 19 448 669,093 zł. 

Podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego gmi-
ny Węgierska Górka „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, której 
istotę dokładnie przybliżyła Kierownik GOPS – Pani Magdalena Ganczar-
ska. Celem powyższego programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz moż-
liwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób 
starszych powyżej 65. roku życia, samotnie gospodarujących lub mieszka-
jących z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczają-
cego wsparcia przez:
• dostęp do codziennej pomocy w zidentyfikowanych obszarach wymaga-
jących wsparcia;
• dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolny-
mi i spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła, wytworzonymi w gospodar-
stwie rolnym, a także regulaminu tego handlu.

Radni zadecydowali o podjęciu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XVI/175/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 24 września 2020 
r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Węgierska Górka. 

Zatwierdzono uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmia-
ny Ustawy o Gospodarce Odpadami Komunalnymi, jak również uchwałę 
w sprawie zakresu pomocy udzielonej przez gminę Węgierska Górka oby-
watelom Ukrainy. 

Wszystkie dokumenty dotyczące przebiegu sesji Rady Gminy zostały 
zamieszczone na stronie bip.wegierska-gorka.pl

Sytuacja epidemiologiczna w gminie
- rozmowa z doktorem Tomaszem Haczkiem 

W styczniu odnotowano w naszej 
gminie bardzo wysokie nasilenie za-
chorowań na koronawirusa. Jak poda-
je doktor Tomasz Haczek dopiero od 
10 lutego nastąpił ich wolny spadek. 
Osoby zaszczepione przechodzą cho-
robę w sposób łagodny, natomiast 
osoby niezaszczepione - według ob-
serwacji lekarza - przechodzą infekcję 
w sposób ciężki, często podlegający 
hospitalizacji. Specjalnie dla mieszkań-
ców gminy Węgierska Górka doktor 
odpowiada na kilka pytań, przekazując 
statystyki i ważne informacje.

-Ile testów wykonuje przychodnia?
- Przychodnia wykonuje tyle testów, ile potrzeba - to znaczy testy wy-

konywane są pacjentom, którzy mają objawy mogące sugerować zakażenie 

koronawirusem. Każdemu pacjentowi, który jest podejrzany o zakażenie, 
który ma gorączkę, przychodnia wykonuje testy genowe.
Jak wynika z obserwacji lekarza w ciągu stycznia były takie dni, gdy robio-
no ich od 15 do 20 dziennie, z czego 80% to wynik dodatni. W tej chwili są 
to liczby w granicach 2-3 testów dziennie, gdzie co drugi jest dodatni. Pa-
cjent, którego test jest dodatni, wpisywany jest automatycznie na izolację. 
Od początku roku do lutego w przychodni zużyto już około 450 testów.

- Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na covid? 
- Po pierwsze się szczepić, po drugie się szczepić, a po trzecie zachować 

dodatkowo dystans i nosić maseczki. Nie ma innego sposobu na to, aby 
zmniejszyć ilość zachorowań na covid. 
Po chwili doktor dodaje z przymrużeniem oka, że jest jeszcze jeden - nie-
którzy uważają, że trzeba się pomodlić. 

-Jakie objawy towarzyszą koronawirusowi?
- Objawy towarzyszące koronawirusowi są różne. Obecnie są 

nieco zawężone w stosunku do poprzednich odmian covida. W tym mo-
mencie mówimy o uczuciu rozbicia, gorączce, często również objawom 
zakażenia towarzyszy biegunka, wymioty, nudności. Przede wszystkim pa-
cjenci skarżą się ogólnie na bardzo złe samopoczucie. Objawy jak już wspo-
mniałem są różne, to nie tylko gorączka - gdyż nie zawsze występuje ten 
objaw, natomiast uczucie rozbicia mięśniowego prawie zawsze. Na szczęście 
powinowactwo tej wersji wirusa rzadziej ma miejsce w układzie oddecho-
wym, w znaczeniu nasilenia duszności. Wszelkie powikłania rzadziej wystę-
pują u osób zaszczepionych. Ogólnie jest widoczna mniejsza zachorowalność 
na wirusowe zapalenie płuc względem poprzednich odmianach covida. Przy 
koronawirusie bardzo niebezpieczne dla pacjenta - to co zagraża jego życiu 
- jest śródmiąższowe zapalenie płuc, które zajmuje płuca w dużym stopniu, 
co w efekcie prowadzi do zgonu. 

- Dlaczego warto badać saturację?
- Warto badać saturację. Norma wynosi 95-100%. Jeśli wartość pomiaru 

saturacji jest niższa, mówimy o niskiej saturacji, czyli niedostatecznym do-
tlenieniu organizmu. Jeżeli saturacja spadnie gwałtownie z np. 98% do 90% 
(co już jest niepokojącym objawem jeśli ktoś przechodzi covid), to należy się 
wtedy zgłosić do lekarza lub wezwać karetkę. Spadek saturacji poniżej 90% 
jest już wskazaniem do hospitalizacji. Każdy pacjent chorujący na korona-
wirusa powinien mieć pulsoksymetr, aby przy systematycznych pomiarach 
niwelować ryzyko niedotlenienia organizmu. 
Doktor podzielił się również techniczną uwagą dotyczącą poprawne-
go mierzenia saturacji. Mianowicie saturacji nie mierzy się bezpośred-
nio po przebudzeniu. Jak informuje lekarz należy wpierw się trochę poru-
szać, a dopiero później przystąpić do badania.

-Kiedy należy zgłosić się do lekarza? 
- Jeżeli są tylko objawy typu: bóle kości i brane są leki przeciw gorącz-

kowe, które pomagają, to nie ma powodów do obaw. Dopiero, gdy gorącz-
ka pojawia się ponownie mimo podawania leków zbijających temperaturę, 
kiedy kaszel suchy utrudnia odkasływanie i gdy saturacja spada gwałtownie, 
wtedy należy zgłosić się do lekarza. 

-Jak zadbać o odporność w okresie jesienno-zimowym oraz wiosen-
nym?

- Szczególną uwagę trzeba kłaść na aktywność fizyczną - przede wszyst-
kim spacery na świeżym powietrzu, należy także dobrze się odżywiać. Ak-
tywność fizyczna jest równie ważna przy rekonwalescencji po covidzie. Jeże-
li już izolacja się skończy, gdy możemy wyjść z domu, to chodźmy na spacery. 
Do momentu jak jesteśmy w stanie przejść 2-3 km, przy czym nie mamy 
duszności i nie jesteśmy osłabieni to znaczy, że jesteśmy zdolni do normal-
nego funkcjonowania. Dochodzenie do siebie zajmuje pacjentom różny 
okres czasu. Jedni - szczególnie ci zaszczepieni, już po 7 dniach po choro-
bie są w pełni zdrowi, drudzy mimo że nie mieli wielu objawów, to uczucie 
osłabienia, czy tak zwanej mgły covidowej utrzymują się przez kilka tygo-
dni, a nawet miesięcy. Co do przyjmowania witamin i suplementów diety, 
to uważam, że jeżeli osoba jest zdrowa, nie ma zaburzeń odporności, nie 
ma zaburzeń wchłaniania, to wystarczy się tylko dobrze odżywiać. Od paź-
dziernika do kwietnia zalecam jedynie przyjmowanie preparatów z witami-
ną D. Zdrowa osoba bez chorób przewlekłych nie ma potrzeby przyjmowa-
nia żadnych witamin czy suplementów diety. Apeluję, aby nie wykupywać 
aptek z preparatów witaminowych, ale o to aby zadbać o swoją zbilansowa-
ną dietę i zdrowe odżywianie.
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Wielka mobilizacja gminy Węgierska Górka!

Ostatnie tygodnie w gminie Węgierska Górka to pełna mobiliza-
cja pracowników oraz mieszkańców. Działamy, by pomagać naszym są-
siadom z Ukrainy, których życie z dnia na dzień obróciło się o 180 stopni. 
Ich domy, miejsca pracy, szkoły i miejsca spotkań zamieniły się w pole 
walki o wolność, niepodległości, o własne życie. Widząc, co dzieje się 
na wschodzie, bez namysłów podjęliśmy działanie mające na celu wsparcie 
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zostali poszkodowani przez dzia-
łania wojenne. 

Przez ostatnie tygodnie zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak rów-
nież gmin ościennych zjednoczyli się, by zebrać potrzebne rzeczy, które 
zabezpieczą podstawowe potrzeby zarówno poszkodowanych jak i wal-
czących. Nieustająco spływają do nas dary w postaci: środków czystości, 
leków, żywności itp. 

Dzięki hojności naszych mieszkańców oraz wszystkich zaangażowa-
nych udało nam się wysłać dwa duże transporty żywności, środków czy-
stości i innych materiałów. Wysyłka odbyła się za pośrednictwem Sale-
zjańskiego Wolontariatu Misyjnego w Krakowie. Łącznie przekazane 
zostało ok. trzech ton jedzenia, środków czystości, leków itp. 

Z pomocą wielu wspaniałych wolontariuszy na granicę oraz bezpo-
średnio na Ukrainę wysłano ok. 250 sztuk koców, karimat i śpiworów, ok. 
500 kg jedzenia, środków czystości, leków itp. kilka kartonów zabawek, 
pościel, ciepłe ubrania oraz 2 tysiące czekolad. Wsparciem został objęty 
również Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy „WRZOS”, gdzie przeby-
wa obecnie 160 osób, pomoc otrzymują także rodziny przebywające obec-
nie na terenie naszej gminy. 

Pragniemy złożyć ogromne podziękowania za tak wielkie zaangażo-
wanie i ofiarność naszym mieszkańcom i wszystkich instytucjom, które 
włączyły się w akcję. Dziękujemy szkołom, przedszkolom, Związkowi Du-
żych Rodzin, Hufcowi ZHP Węgierska Górka, firmom i osobom prywat-
nym za okazane wsparcie i włączenie się w akcję pomocy Ukrainie. 

W Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka ciągle trwa zbiór-
ka darów dla Ukrainy, rodziny przybywające do nas potrzebują wspar-
cia w postaci podstawowych środków czystości i higieny osobistej, bie-
lizny, żywności długoterminowej. 

POMOC UKRAINIE

GMINA WĘGIERSKA GÓRKA DLA UKRAINY!

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym 
z terytorium tego państwa do Polski 

w związku z konfliktem zbrojnym
W dniu 12 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono specustawę 

regulującą kwestię udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ustawa z 12 mar-
ca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa Dz. U. poz. 583). Specustawa uznaje za legal-
ny pobyt obywateli ukraińskich oraz ich małżonków nieposiadających 
ukraińskiego obywatelstwa w Polsce przez 18 miesięcy liczonych od 24 
lutego 2022 r., jeśli osoby te wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, bezpośrednio przez ukraińsko-polską granicę w okresie od 
dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

Ustawa daje tym osobom m.in.:

• możliwość korzystania ze służby zdrowia oraz edukacji,
• możliwość podjęcia pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
• prawo do licznych świadczeń.

Z praktycznych względów obywatelom Ukrainy rekomenduje się 
o wystąpienie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL. PESEL będzie 
potrzebny do złożenia wniosków o udzielenie świadczeń, a także do do-
pełnienia formalności związanych z podjęciem pracy oraz prowadze-
niem działalności gospodarczej. Złożenie wniosku o udzielenie numeru 
PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekające-
go przed wojną, w przypadku, gdy jego wjazd nie został uprzednio zare-
jestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kon-
troli granicznej.   
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Wnioski o PESEL dla Ukraińców można składać od 16 marca 2022 r.
Jak złożyć wniosek o PESEL?
Zgodnie z art. 4 ust. 2-21 specustawy wniosek o nadanie numeru PE-

SEL obywatelowi Ukrainy, trzeba złożyć osobiście w siedzibie organu 
gminy (Urząd Gminy w Węgierskiej Górce, 34-350 Węgierska Górka, 
ul. Zielona 43) na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzo-
nym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnio-
skodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych 
podanych przez wnioskodawcę. W imieniu osoby nieposiadającej zdol-
ności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek 
ten powinien złożyć jeden z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymcza-
sowy, o którym mowa w art. 25 specustawy, lub osoba sprawująca faktycz-
ną pieczę nad dzieckiem.

Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wnio-
sek, odciski palców. Przy czym nie pobiera się odcisków palców od osoby: 
która nie ukończyła 12. roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest 
możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, od której pobranie 
odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Odciski palców pobiera się w sposób określony w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 
osobistych.

Co trzeba okazać przy składaniu wniosku? Jaka fotografia?
Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:

dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem 
umożliwiający ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający uro-
dzenie,

Co ważne, może być to także dokument unieważniony, a mając 
na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów, należy 
złożyć oświadczenie.

Do wniosku niezbędne jest także zdjęcie spełniające wymagania jak 
do dowodu osobistego tj.:
• kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym 
jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz od-
wzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od  wierz-
chołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% 
fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem sy-
metrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych 
wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek,
• osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny 

wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, wi-
doczne brwi, oczy i źrenice,

• osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy 
oraz bez okularów z ciemnymi szkłami (z pewnymi wyjątkami).

Urząd Gminy w Węgierskiej Górce zapewnia możliwość nieodpłat-
nego wykonania takiej fotografii.

Pomoc oświatowa dla obywateli Ukrainy
Wojna na Ukrainie wywołana atakiem Rosji spowodowała, że setki ty-

sięcy uchodźców zmuszonych było opuścić swój ukochany kraj. Wśród 
nich znajdują się głównie kobiety i dzieci oraz osoby starsze. 

Aby zapewnić im chociaż namiastkę normalnego życia, gmina przy-
gotowuje się do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. 
Wielu rodziców ukraińskich dzieci zastanawia się teraz, czy oprócz po-
żywienia i dachu nad głową może uzyskać dla swoich dzieci pozwolenie 
na kontynuowanie nauki szkolnej oraz czy system szkolnictwa zostanie 
choć w minimalnym stopniu dostosowany do ich potrzeb i wiedzy.

Zgodnie z przepisami art.94 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm) oraz rozporządze-
nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wa-
runków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywate-
lami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organiza-
cji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych 
oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. z 2015, poz.1202), 
jak najbardziej istnieje taka możliwość dla wszystkich dzieci przybyłych 
do naszej gminy z powodu wojny. Mowa tutaj o przedszkolach, szkołach 
podstawowych oraz ponadpodstawowych. Szansa taka obowiązuje aż 
do ukończenia 18. roku życia lub do czasu ukończenia edukacji w szko-
le ponadpodstawowej. Nowi uczniowie będą objęci opieką i traktowa-
ni na takich samych zasadach, jak uczniowie z gminy. 

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, aby zapisać dziec-
ko do szkoły, wystarczy okazanie stosownych dokumentów. Wystarczy, 
że rodzic zgłosi się z dzieckiem do najbliższej placówki oświatowej i wy-
pełni odpowiednie dokumenty. Jeśli rodzic nie posiada świadectw, powi-
nien napisać oświadczenie z informacją, w której obecnie klasie powin-
no kształcić się dziecko, by tym samym trafiło ono do klasy dostosowanej 
do jego poziomu. Od tego momentu dziecko będzie mogło rozpocząć 
legalną edukację w danej szkole. Jeśli zaś w konkretnej szkole nie będzie 
miejsc dla nowego ucznia, to gmina będzie kierowała dziecko do innej 
szkoły w gminie. Dlatego przystąpiliśmy do rozeznania potencjału naszych 
przedszkoli i szkół, dyrektorzy sprawdzili, czy mają u siebie w klasach wol-
ne miejsca, oraz czy dysponują wolnymi salami dydaktycznymi. Na chwilę 

obecną najwięcej dzieci z Ukrainy, bo aż 56 zostało zapisanych do Szkoły 
Podstawowej w Węgierskiej Górce, do Szkoły Podstawowej nr 1 w Cięcinie 
- 9 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Żabnicy - 11, do Szkoły Podstawo-
wej w Ciścu - 1 uczeń. Duży potencjał zagospodarowania uczniów po-
siada Szkoła Podstawowa nr 2 w Cięcinie, do której w mało liczebnych 
klasach może uczęszczać 17 uczniów. Dodatkowym atutem jest to, że gmi-
na przygotowała w tej szkole miejsca pobytu dla tych uczniów wraz z ro-
dzicem - w sumie mogą tam przebywać 24 osóby.

Zmodyfikowane przepisy oświatowe pozwalają na to, że w obecnie 
istniejących oddziałach została zwiększona liczebność uczniów w kla-
sach, od I-III i wynosi 29. Dzięki temu uda się pomieścić większą liczbę 
dzieci bez tworzenia dodatkowych oddziałów. W klasach IV – VIII zlo-
kalizowanych w szkołach naszej gminy nie ma górnych limitów tj. 25 
uczniów i z powodzeniem można dopełnić liczebność uczniami z Ukrainy. 
Jeżeli chodzi o przedszkola, to dzieci włączane są bezpośrednio do grupy 
przedszkolnej, w której aktualnie może być 28 dzieci. 

Na chwilę obecną gmina dysponuje miejscami dla dzieci 5 i 6-letnich 
w oddziale przedszkolnym zlokalizowanym w Szkole Podstawowej w Wę-
gierskiej Górce, do którego zapisano 9 dzieci 6-letnich. Sporym utrudnie-
niem jest organizowanie kadry nauczycielskiej, dlatego dyrektorzy zaję-
li się organizacją dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego /3 
godziny tygodniowo/ dla dzieci nieporozumiewających się w tym języku 
lub słabo go rozumiejących. Każdy dyrektor placówki oświatowej posia-
da w swoim budżecie zaplanowane środki na dokształcanie nauczycieli, 
co w chwili obecnej będzie jak najbardziej zasadne, aby je wykorzystać 
na szkolenia i kursy, warsztaty dla nauczycieli, wychowawców, szkolnych 
pedagogów, które pomogą im w zdobyciu podstawowych kompeten-
cji do pracy z dziećmi i dorosłymi z traumą wojenną. Dzieci uchodźców zo-
staną również objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a zorganizo-
wanie tego systemu należy do obowiązku każdego dyrektora, nie będzie 
to łatwe zadanie z uwagi na nieznajomość języka polskiego oraz różnic 
programowych. Szkoły i przedszkola odgrywają ważną rolę w procesie 
adaptacji i powinny pomagać uczniom w odnalezieniu się w społeczeń-
stwie które ich przyjmuje. To, co jest ważne teraz, to zapewnienie dzieciom 
poczucia bezpieczeństwa.
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Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy realizowana
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górce
 z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Zielona 43, III piętro

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczący-
mi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny, 
są uprawnieni do świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzin-
nych i wychowawczych. Warunkiem jest legalnie przybycie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i złożenie 

deklaracji zamiaru pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej przez matkę, która jest wyżej określoną osobą. Nie-
zbędne jest uzyskanie nr PESEL. 

Świadczenia z pomocy społecznej 
Komu przysługują świadczenia z pomocy społecznej? 
Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie 

na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukra-
iny w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, 
deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zo-
stał wpisany do rejestru PESEL.
1. Pomoc jednorazowa w wysokości 300,00 zł - na utrzymanie, w szcze-

gólności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki hi-
gieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek o wypłatę pomocy 
składa się w ośrodku pomocy społecznej. Wniosek składa osoba upraw-
niona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo oso-
ba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

2. Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne 
i niepieniężne jak: a) posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany do-
raźnie, na czas nie dłuższy niż 2 m-ce, 

b) posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przy-
padku, gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia,

c) zasiłek okresowy,
d) usługi opiekuńcze,
e) mieszkanie chronione,
f) praca socjalna, 
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w ośrodku pomocy spo-
łecznej gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu osoby składającej 
wniosek. 
3. Bezpłatna pomoc psychologiczna
4. Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-

ściowa2014–2020 (PO PŻ) Obywatel Ukrainy może zgłosić się do ośrod-
ka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu, w celu 
otrzymania skierowania no pomoc w formie paczek żywnościowych

Świadczenia rodzinne
Komu przysługują świadczenia rodzinne? 
Prawo do świadczeń ustala się, począwszy od miesiąca, w którym 

wpłynął wniosek o dane świadczenie, nie wcześniej niż od miesiąca, 
w którym obywatel ten został wpisany do rejestru PESEL, a w przypadku 
świadczeń przysługujących na dziecko – również dziecko zostało wpisane 
do tego rejestru.

Świadczenia przysługują rodzicowi lub opiekunowi tymczasowemu 
dziecka. Opiekun tymczasowy musi zostać ustanowiony przez sąd. Opie-
kunem tymczasowym jest opiekun małoletniego obywatela Ukrainy, który 
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób doro-
słych odpowiedzialnych za niego zgodnie. Reprezentuje on oraz sprawuje 
pieczę nad osobą i majątkiem małoletniego.

1. Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko w wysokości od 95 do 135 
zł miesięcznie w zależności od jego wieku. Można się o niego ubiegać, 
jeśli miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie prze-
kracza 674 zł lub 764 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. 
Niepełnosprawność winna być potwierdzona orzeczeniem o niepełno-
sprawności.

2. Osobie niepełnosprawnej przysługuje zasiłek pielęgnacyjny – wy-
nosi on 215,84 zł.

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (czyli tzw. 
becikowe). O ten zasiłek w wysokości 1000 zł mogą się ubiegać rodziny, 
którym urodziło się dziecko (do roku od daty złożenia wniosku) i których 
dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto.

4. Świadczenie rodzicielskie
Jest to świadczenie wypłacane po urodzeniu dziecka matce lub ojcu 

przez okres od 52 do 71 tygodni. Wynosi ono 1000 zł miesięcznie.
Wniosek o zasiłek rodzinny oraz pozostałe świadczenia można złożyć 

osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Formularze dostępne są bezpo-
średnio w urzędach oraz online na przykład na portalu Empatia.

5. Świadczenia wychowawcze
Świadczenia wychowawcze przysługują w wysokości 500 zł na dziec-

ko do 18. roku życia. Świadczenia wychowawcze składa się poprzez bank lub 
przez platformę PUE ZUS. Podobnie jak inne zasiłki dla Ukraińców, także 
ten wymaga posiadania numeru PESEL.

https://direct.money.pl/artykuly/porady/zasilki-rodzinne---ile-rodzina-moze-otrzymac,142,0,2166158
https://direct.money.pl/artykuly/porady/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-w-banku
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Фінансова допомога громадянам України здійснюється 
Комунальним центром соціальної допомоги у Венгерській 
Ґурі з місцезнаходженням за адресою: вул. Зелена 43, 3 поверх

Громадяни України, які прибули до Польщі у зв›язку з триваючими 
бойовими діями і перебування яких визнано законним, мають право 
на сімейні та освітні пільги. Умовою є легальний в’їзд на територію 
Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року та подання 
декларації про намір залишитися на території Республіки Польща. 

Законним вважається також перебування дитини, народженої на 
території Республіки Польща від матері, яка є зазначеною особою. 
Необхідно отримати номер PESEL.

Соціальна допомога
Хто має право на соціальну допомогу? 
Право на допомогу має громадянин України, який легально в’їхав 

на територію Республіки Польща безпосередньо з території України 
в період з 24 лютого 2022 року до дати, зазначеної в розпорядженні 
Ради Міністрів, виданому на підставі ст. 2 параграф 4 спеціального 
акту, заявляє про намір залишитися на території Республіки Польща 
та внесений до реєстру PESEL. 

1) ОДНОразова допомога у розмірі 300 злотих - на утримання, 
зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби 
особистої гігієни та оплату житла. Заява про виплату допомоги 
подається до центру соціального захисту населення. Заява подається 
уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим 
опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

2) Громадянам України можуть надаватися грошові та 
натуральні пільги, такі як: 

а) харчування для дітей та підлітків, що надається на тимчасовій 
основі, на термін не більше 2 місяців 

б) харчування, харчові продукти або спеціальна надбавка на 
харчування у разі, якщо особа не забезпечена харчуванням 

в) періодична надбавка, 
г) послуги догляду, 
д) захищена квартира, 
f) соціальна робота, 
g) консультація спеціаліста, 
з) кризове втручання. 
Заява про призначення допомоги подається до центру 

соціального захисту комунального закладу незалежно від місця 
проживання особи, яка подає заяву. 

3) Безкоштовна психологічна допомога 
4) Продовольча допомога в рамках Оперативної програми 

«Продовольча допомога». 2014–2020 (PO PŻ) Громадянин України 
може відвідати компетентний за місцем перебування центр 
соціального захисту населення для отримання направлення на 
допомогу у вигляді продуктових пакетів.

сімейні пільги
хто має право на сімейну допомогу
Право на пільгу визначається починаючи з місяця, в якому 

було подано заяву про надання пільги, не раніше місяця, в якому 
громадянин був внесений до реєстру PESEL, а у разі виплати 
допомоги на дитину - також дитина внесена до цього реєстру.

Пільги надаються одному з батьків або тимчасовому опікуну 
дитини. Тимчасового опікуна має призначати суд. Тимчасовим 
опікуном є опікун неповнолітнього громадянина України, 
який проживає на території Республіки Польща без піклування 
відповідальних за нього повнолітніх. Він представляє і піклується 
про особу та майно неповнолітнього.

1. Сімейна допомога:
2. Сімейна допомога призначається на дитину в розмірі від 95 

до 135 злотих на місяць залежно від віку дитини. Ви можете подати 
заявку, якщо місячний дохід на одного члена домогосподарства не 
перевищує 674 злотих або 764 злотих, якщо в сім’ї є дитина-інвалід. 
Інвалідність підтверджується листком непрацездатності.

3. інвалід має право на допомогу, вона становить 215,84 злотих.

4. Одноразова допомога при народженні дитини. За такою над-
бавкою у розмірі 1000 злотих можуть претендувати сім’ї з народже-
ною дитиною (до одного року з дня подання заяви) і доходи яких на 
одного члена сім’ї не перевищують 1922 злотих нетто.

5. Батьківська допомога
6. Це допомога, яка виплачується після народження дитини 

матері або батькові на період від 52 до 71 тижня. Він становить 1000 
злотих на місяць.

7. Оформити сімейну допомогу та інші пільги можна особисто 
в міському чи комунальному відділенні. Форми доступні 
безпосередньо в офісах та онлайн, наприклад на порталі Empatia.

8. Допомога по догляду за дитиною
9. Допомога по догляду за дитиною у розмірі 500 злотих на дитину 

віком до 18 років. Допомога по догляду за дитиною надається через 
банк або через платформу PUE ZUS. Як і інші пільги для українців, 
ця також вимагає номеру PESEL.

POMOC UKRAINIE
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Nielogiczne – historia Pana Anywhere
Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór
Do Dniestru fal z tatrzańskich gór
Wszędzie nas pędzi, wszędzie gna 
Harcerska dola radosna. 
Nam trud nie straszny ani znój, 
Bo myśmy złu wydali bój I z nim do walki wciąż nas gna 
Harcerska dola radosna.
Nasza pogoda, jasny wzrok
Niechaj rozjaśnią ludziom mrok, 
Niechaj i innym słońce da 
Harcerska dola radosna.

   (Maria Czajkówna rok 1928)
- Where do you want to go? (Gdzie Pan chce jechać?) – do mężczyzny 
z angielskim paszportem zwraca się harcerka w namiocie kierowców.
- Anywhere (Gdziekolwiek) – odpowiada.
- Anywhere around Przemyśl? (Gdziekolwiek w obrębie Przemyśla) – 
upewnia się druhna.
- Anywhere in Poland: Gdańsk, Warszawa, Poznań, Katowice…. Even in 
Europe: Berlin, Paris, Just Anywhere… (Gdziekolwiek w Polsce: […], na-
wet w Europie: […], po prostu gdziekolwiek) – z błogim spokojem i szcze-
rym uśmiechem odpowiada cudzoziemiec.

W namiocie, gdzie rejestrowali się kierowcy, przez te dwa dni kotłowa-
ło się non stop. Obce sobie języki przeplatały się, szukając wspólnego mia-
nownika, jakim najczęściej był angielski. Harcerki obsługujące bazy danych 
chodziły na przerwy na zmianę, tak aby zawsze wszystkie komputery były 
obstawione. Kierowcy, którzy najczęściej przyjeżdżali z darami na magazyn, 
później przychodzili się zarejestrować do namiotu, aby w drodze powrotnej 
kogoś zabrać i nie „jechać na pusto” – jak sami żartowali. 

Pan Anywhere, wspomniany na początku, który zarejestrował się w go-
dzinach rannych miał w swoim busie 8 wolnych miejsc. Szybko znalazł się 
dla niego kurs. Sześcioosobowa rodzina potrzebowała dostać się do Rze-
szowa. Pojechał. Koło południa pojawił się znów, mówiąc, że już wrócił 
i jego oferta anywhere (gdziekolwiek) dalej jest aktualna. Z głośnika krót-

kofalówki dało się usłyszeć, że potrzebny jest transport dla trzyosobowej 
rodziny w okolicę Stuttgartu, blisko francuskiej granicy. Jest kierowca, ale 
do Berlina, a to całkiem inny kierunek. Niestety, po krótkiej rozmowie te-
lefonicznej, kierowca nie decyduje się na zrobienie dodatkowych 600 km. 
Pan Anywhere siedzi spokojnie na krześle w namiocie i sprawdza coś na te-
lefonie. Podchodzę, siadam obok. Mówię, że rodzina potrzebuje dostać się 
do Stuttgartu. Wiem, że jest ich tylko 3 osoby, a jego bus mieści 8, że może-
my poczekać, może jeszcze ktoś będzie chciał jechać w tamtą stronę. Wiem, 
że daleko, niemalże na granicy niemiecko-francuskiej. No i pytam co on 
na to? Widzę tylko lekki uśmiech na twarzy i słyszę krótkie: Ok, I can go (ok, 
mogę jechać). But when? (Kiedy?) – pytam – I can go even now (Choćby za-
raz). Pan Anywhere nie zastanawiał się nawet sekundy, nie mrugnął okiem, 
odpowiadając na moje pytanie. Wstał i poszedł ze mną po rodzinę, którą 
miał zawieźć ok. 1200 km stąd. Gdy żegnałem się z nim, powiedział jeszcze 
do mnie: Don’t cross me out. I’ll be back in twodays. (Nie wykreślaj mnie, 
będę z powrotem za dwa dni). Nic mu nie odpowiedziałem, bo mnie zatka-
ło. Tylko się uśmiechnąłem. Gdy się odwróciłem, łzy napłynęły mi do oczu. 

W tym morzu zła, cierpienia i niesprawiedliwości są tacy ludzie jak 
mój pan Anywhere. To żołnierz, który walczy po stronie DOBRA. Żoł-
nierz ochotnik, który zamiast książeczki wojskowej, ma prawo jazdy. Za-
miast karabinu ma swojego wypasionego busa. Który nie liczy, nie prze-
licza, nie kalkuluje. Który kieruje się sercem. Który nie godzi się na świat 
taki, jakim jest. Który wie, po co żyje. Oddaje siebie innym. Oddaje swoje 
siły, swój wolny czas. Czy to co robi jest opłacalne? Z logicznego punktu 
widzenia nie. Ale czy ta wojna jest logiczna? Czy jakakolwiek wojna ma lo-
giczne wytłumaczenie? Nie, nie ma. Więc trzeba się z nią rozprawić w rów-
nie nielogiczny sposób. Tak jak Pan Anywhere. Tak jak setki harcerzy, 
którzy tam przyjeżdżają, zarywając noce, studia i prace. Wyciskając z sie-
bie soki podczas 12-godzinnych służb. By po powrocie nad ranem do do-
mów przespać się 3 godziny i wstawać do swojego świata. Do biur, szkół 
i sklepów, gdzie zmęczenie daje o sobie znać. Ale pocieszają się tym, że 
to przecież jest nielogiczne i takie właśnie ma być. Bo przecież wszędzie 
nas pędzi, wszędzie gna harcerska dola radosna.

Czuwaj!
pwd. Rafał Matuszewski

POMOC UKRAINIE

SŁUŻBA #ZHPdlaUkrainy
24 lutego 2022 to data, która przejdzie do historii. Właśnie wte-

dy życie naszych sąsiadów z Ukrainy zmieniło się niewyobrażalnie. 
To wszystko stało się tak nagle, że tym bardziej trzeba było szyb-
ko działać. Nie od dziś wiemy, że siłą są zjednoczeni ludzie, więc 
w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą postanowiliśmy szyb-
ko działać. Zaczęliśmy od zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy. W ta-
kich momentach każda puszka czy butelka wody była na wagę złota. Potem, 
poszliśmy o krok dalej. Zostaliśmy poinformowani o potrzebie wolonta-
riuszy na terenach przygranicznych m.in. dworcu w Przemyślu, punktach 
przygranicznych w Medyce, Korczowej i Budomierzu. Nie zastanawiając się 
zbyt długo, w ciągu jednego dnia zebraliśmy pełen autokar wędrowników, 
instruktorów naszego Hufca, a także strażaków z OSP Węgierska Górka. Po-
wiedzieliśmy SŁUŻBA i 4 marca byliśmy pierwszy raz w drodze do Przemy-
śla. Dlaczego pierwszy? Bo widząc ogrom pracy, wróciliśmy tam ponownie 
18 marca, by ponownie dołożyć swoje siły i zaangażowanie w pomoc ucie-
kającym obywatelom Ukrainy, Wielu z Was pytało: Jak było? Jak to wygląda? 
Co widzieliście? Jak pomagaliście? 

PIERWSZY WEEKEND 4-6.03: 5.30 to godzina, kiedy wróciliśmy 
bezpiecznie do swoich domów. SŁUŻBA. Zdecydowanie ciężka i wymaga-
jąca pod każdym względem. Ale przecież jesteśmy harcerzami ( no i stra-
żakami z OSP WĘGIERSKA GÓRKA!) i chyba już się przekonaliście, że 
dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Pojawia się potrzeba - jedziemy i ro-
bimy to, co umiemy robić najlepiej.

Zaczniemy od tego, że każda para rąk jest na wagę złota. Nasza 40 - osobo-
wa ekipa to tylko kropla w morzu potrzebnych i zaangażowanych w pomoc lu-
dzi. A to tylko Przemyśl i Medyka. Służba po 12 godzin, w noc i dzień. Naszą turę 
rozpoczęli chłopaki, którzy od razu zakasali rękawy i udali się na miejsca wy-
znaczone przez koordynatorów. Reszta miała chwilę na szybką regenerację, by 

od rana też czynić 
dobro. Punkt reje-
stracyjny w Prze-
myślu, Dworzec 
PKP w Przemyślu, 
przejście graniczne 
w Medyce, maga-
zyny wszystkich 
otrzymanych da-

rów na terenie całego miasta czy szkoły podstawowe z tymczasowymi miej-
scami pobytu to obszary naszych działań. Odpowiadanie na mnóstwo pytań 
w wielu językach, organizacja punktów tymczasowego pobytu, ładowanie ba-
gaży, rozdawanie ciepłych napoi i jedzenia, segregacja otrzymanych rzeczy, kie-
rowanie ruchem. Nie wiemy, czy wymieniliśmy wszystko co robiliśmy, bo byli-
śmy i służyliśmy tam, gdzie była potrzeba. I najważniejsze. Dawaliśmy ludziom 
UŚMIECH, WSPARCIE, POMOC i POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA. 

Do domów wracaliśmy z jedną myślą - chcemy tam wrócić i pomagać 
jeszcze tyle, ile się da. Nasze zmęczenie to nic w porównaniu do zmęcze-
nia ludzi tam stale zaangażowanych.

I wiecie co? Jak zapowiadaliśmy – tak zrobiliśmy. Kolejny weekend 
18-20.03 również spędziliśmy w Przemyślu. Już mniej więcej wiedzieliśmy, 
co będziemy robić, jak najlepiej pomóc.

Równocześnie działamy lokalnie. We współpracy z Kompleksem Re-
kreacyjno-Wypoczynkowym „WRZOS”, wspieramy ukraińskie rodziny. 
Prowadzimy zajęcia dla najmłodszych, a nawet lekcje z języka polskie-
go dla dorosłych. Angażujemy się też w zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy 
we wszystkich gminach, gdzie działa nasz Hufiec.

DZIĘKUJEMY WAM za każde wsparcie! To piękne widzieć, ilu do-
brych ludzi jest wokół i jak wielkie serca nas otaczają!

Zespół ds. Promocji i Wizerunku Hufca ZHP Węgierska Górka
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„Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru terenu 
Gminy Węgierska Górka poprzez realizację działań miękkich oraz inwestycyjnych”

Gmina Węgierska Górka we współpracy z gminą słowacką Svrčinovec 
realizuje projekt pod nazwą „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kultu-
rowego obszaru terenu Gminy Węgierska Górka poprzez realizację działań 
miękkich oraz inwestycyjnych” w ramach środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy w zakresie dziedzic-
twa przyrodniczego pogranicza poprzez prowadzenie działań promocyj-
no - edukacyjnych oraz inwestycyjnych, realizowanych wspólnie z part-
nerem słowackim.

Zaplanowane działania w postaci utworzenia miejsca rekreacji i odpo-
czynku, publikację albumu promującego dziedzictwo przyrodnicze i kul-
turowe oraz „działania miękkie”, realizowane na powstałej infrastrukturze, 
przyczynią się do zachowania i pielęgnacji dziedzictwa obszaru pograni-
cza oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy Węgierska Gór-
ka. Założony przez Partnerów cel ogólny przyczyni się do realizacji celu 
szczegółowego programu, gdyż zwiększy on poziom wykorzystania dzie-

dzictwa przyrodniczego poprzez wzrost odwiedzających go turystów i ko-
rzystających z infrastruktury mieszkańców.

W ramach inwestycji planuje się wykonać ścieżkę przyrodniczą i miej-
sce edukacyjno-promocyjne z infrastrukturą dostosowaną do gry Disc-
Golfa oraz małą architekturą.

Ponadto planowane są działania tj:
a) Cztery „Warsztaty przyrodnicze”
b) Dwa warsztaty nauki gry w DiscGolf,
c) Miniturnej DiscGolf,
d) Publikacja albumu promującego walory przyrodnicze i kulturowe Gmi-

ny Węgierska Górka,
e) Konferencja podsumowująca projekt.

Całkowita wartość projektu: 69 943,08 €
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

49 995,31 €
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 3 497,15 €

„RUNDA po mostach i górkach”

Gmina Węgierska Górka we współpracy z gminą czeską Mosty 
u Jablunkova realizuje projekt pod nazwą „RUNDA po mostach 
i górkach”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG 
V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, z budżetu państwa Rzecz-
pospolitej Polskiej oraz środków własnych za pośrednictwem Euro-
regionu Beskidy.

Założeniem projektu jest położenie dwóch trapów, wytrasowanie ście-
żek pieszo-rowerowych na terenie gminy Węgierska Górka oraz ich ozna-
kowanie, następnie opracowanie mapy i folderu oraz odświeżenie strony 
internetowej wirtulana-gorka.pl. W ramach przedmiotowego projektu 
planowane jest przeprowadzenie imprez tj. „Rowerowy zawrót głowy – 
piknik” oraz „Kijki pod pachę, idziemy w trasę.”

Celem głównym projektu jest udostępnienie infrastruktury rekre-
acyjnej składającej się z wyznakowania 3 tras pieszo-rowowych, któ-
re przebiegać będą po terenie Gminy Węgierska Górka i prowadzić 
będą do charakterystycznych miejsc powstałych na bazie dziedzic-
twa historycznego, kulturowego i przyrodniczego naszego obszaru. 
Realizacja celu głównego przyczyni się bezpośredni do osiągnięcia celu 
szczegółowego, jakim jest zwiększenie odpowiedzialności terenów po-
granicza polsko-czeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności posia-
danych przez Gminę Węgierska Górka obiektów oraz ich wypromo-
wanie.

Termin realizacji projektu: 08.2021 - 07.2022
Całkowita wartość projektu: 52 771,75 euro
Dofinansowanie: 31758,03 euro

PROJEKTY, KTÓRE REALIZUJEMY

„Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca
pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych”

Gmina Węgierska Górka we współpracy z gminą czeską Mosty u 
Jablunkova realizuje projekt pod nazwą „Rewitalizacja otoczenia po-
mnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miej-
sca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej miesz-
kańców terenów transgranicznych”. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, z budżetu 
państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz środków własnych za pośrednic-
twem Euroregionu Beskidy.

W ramach projektu zaplanowane jest przeprowadzenie prac re-
witalizacyjnych w obszarze pomnika poległych partyzantów z okresu 
II wojny światowej. W zakres prac wchodzić będzie: wprowadzenie małej 
architektury w formie głazów kamiennych upamiętniających pomordo-
wanych partyzantów, wykonanie murków gabionowych oddzielających 
miejsce pamięci od drogi powiatowej, renowacja nawierzchni placu ka-
mieniem kruszonym naturalnym, oświetlenie pomnika, zabezpieczenie 

i wyeksponowanie zniszczonego drzewa będącego świadkiem tamtych 
wydarzeń; uzupełnienie i pielęgnacja zieleni, ławki parkowe. 

W ramach przedmiotowego projektu planowane jest również prze-
prowadzenie imprez tj.: „Festiwal Piosenki Wojennej”, gra terenowa, 
wycieczka szlakiem historii II wojny światowej oraz konferencja podsu-
mowująca projekt. Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowe-
go oparta na historii poległych partyzantów z okresu II wojny światowej. 
Wnioskodawca oczekuje, że poprzez stworzenie komplementarnych 
działań wpisujących się w potrzeby rynku tj.: dostarczenie mieszkańcom 
i turystom nowych, ciekawych atrakcji turystycznych (nie spotykanych 
w przedmiotowym obszarze realizacji), stworzy nowe możliwości rozwo-
jowe dla organizacji i przedsiębiorstw, przez które nastąpi wzrost atrakcyj-
ności pogranicza polsko-czeskiego.

Termin realizacji projektu: 10.2021 - 09.2022
Całkowita wartość projektu: 48662,89 euro
Dofinansowanie: 31758,15 euro
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„Zagospodarowanie Regionalnej Chaty w Węgierskiej Górce”

Ośrodek Promocji Gminy Wę-
gierska Górka we współpracy z gmi-
ną czeską Mosty u Jablunkova re-
alizuje projektu projekt pod nazwą 
„Zagospodarowanie Regionalnej 
Chaty w Węgierskiej Górce”. Pro-
jekt ten jest współfinansowany   ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu INTERREG V-A Repu-
blika Czeska – Polska 2014-2020 
oraz z budżetu państwa Rzeczpo-
spolitej Polskiej za pośrednictwem 
Euroregionu Beskidy.

Założeniem projektu jest kon-
tynuacja prac restauratorko-kon-
serwatorskich w chacie regionalnej 
oraz w jej najbliższym otoczeniu. Chata regionalna, zlokalizowana w Wę-
gierskiej Górce przy ul Zielonej 22, stanowi element bogactwa kulturowe-
go terenu transgranicznego. 

W ramach przedmiotowego działania planowane jest przeprowadze-
nie działań tj. trzy spotkania „Tradycje bibułkarskie pogranicza” z udzia-
łem przedstawicieli z Czech i konferencja podsumowuja projekt. 

Główny celem projektu jest kontynuacja prac związanych z odtwo-
rzeniem i udostępnieniem na cele społeczne infrastruktury, która służy-
ła dawniej jako domostwo, a po odnowieniu i zabezpieczeniu stanowić bę-
dzie w pełni funkcjonalną chatę regionalną. Zrealizowanie zaplanowanych 

w projekcie prac przyczyni się 
do ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i potrzymania i pielęgnowa-
nia lokalnych tradycji. 

Koncepcja utworze-
nia Chaty Regionalnej i ochrony 
ludowej architektury zostanie po-
szerzona nie tylko o ratowanie kul-
tury materialnej, lecz również do-
kumentowanie przejawów kultury 
duchowej, obrzędowości oraz stwo-
rzenie dostępności do zgromadzo-
nych zasobów kulturowych. Udział 
w zaplanowanych zadaniach przynie-
sie zarówno jej bezpośrednim uczest-
nikom jak i społeczności zamieszku-
jącej tereny transgraniczne wartość 

dodaną w postaci poprawy: rozwoju edukacyjnego, społeczno-gospodarcze-
go, wiedzy historycznej, kulturowej jak również uporządkowania przestrze-
ni publicznej.

Obiekt służyć będzie rozwojowi turystyki, poszerzeniu współpracy 
oraz zacieśnieniu relacji pomiędzy społecznościami z regionu przygraniczne-
go, a w konsekwencji doprowadzi to do zwiększenia odwiedzalności regionu.

Termin realizacji projektu: 08.2021 - 08.2022
Wartość projektu 43 557,63 euro
Dofinansowanie: 31762,21 euro

„STYL NA FOLK - działania podtrzymujące tożsamość i tradycje lokalne”

Ośrodek Promocji Gminy Wę-
gierska Górka we współpracy z gminą 
czeską tj. Mosty u Jablunkova realizu-
je projektu projekt pod nazwą „STYL 
NA FOLK - działania podtrzymujące 
tożsamość i tradycje lokalne”. Projekt 
ten jest współfinansowany   ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Programu 
INTERREG V-A Republika Czeska – 
Polska 2014-2020 oraz z budżetu pań-
stwa Rzeczpospolitej Polskiej za po-
średnictwem Euroregionu Beskidy.

Założeniem projektu jest zrealizo-
wanie działań tj:

a) Zakup strojów górali żywieckich, 
który pozwoli doposażyć zespół Mały 
Haśnik. Zakupione zostaną 4 stroje 
damskie (ciasnocha, podpaśnik, spód-
nica, gorset, bluzka z kryzą) i 4 męskie 
(koszula, bruclik, spodnie góralskie);

b) Nagranie oraz wydanie płyty z muzyką charakterystyczną 
dla górali żywieckich. Zespół Mały Haśnik wraz z zaprzyjaźnionymi mu-
zykami nagra płytę z muzyką charakterystyczną dla górali żywieckich 

Płyta ma nosić tytuł „Naso pieśń wdzien-
cnosci”;

c) Warsztaty muzyczno-taneczne 
dla dzieci i młodzieży;

d) Imprezy z występem Zespołu 
Mały Haśnik: 

- gościnny wyjazd na występ do Mo-
stów u Jablunkova;

- Kolędowanie góralskie; 
- Klimatyczna Majówka; 
- Folk Day - Konkurs Heligonistów;
- Wierchowe Granie. 
Głównym celem projektu jest 

poszerzenie współpracy pomiędzy 
społecznościami z regionu Transgra-
nicznego Węgierska Górka - Mosty u 
Jablonkova. Udział w zaplanowanych 
zadaniach przyniesie zarówno jej bezpo-
średnim uczestnikom, jak i obu społecz-
nościom przybliżenie tradycji, zwycza-

jów i kultury, którą prezentuje lokalna ludność polska i czeska.
Termin realizacji projektu: 08.2021 - 08.2022
Wartość projektu 19 969,26 euro
Dofinansowanie: 17 972,33 euro

PROJEKTY, KTÓRE REALIZUJEMY
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Kabaretowy wieczór w Węgierskiej Górce!

Kto w przedświątecznym szaleństwie znalazł chwilę czasu, by spędzić 
z nami wieczór, na pewno się nie zawiódł. Kabaret Paranienormalni z pro-
gramem scenicznym „Bez znieczulenia” zaserwował nam ogromną dawkę 
humoru… oczywiście bez znieczulenia. Świetne skecze, wspaniała obsada: 
Robert Motyka, Michał Paszczyk i gość specjalny - Jarosław Pająk to gwa-
rancja dobrej zabawy. Ależ to była szalona podróż, byliśmy w kinie, nad 
morzem, u włoskiego mafioso, a niektórzy uczestnicy wydarzenia mie-
li nawet niebywałą szansę zaistnienia w show. Mamy nadzieję, że uśmiechy 
jeszcze długo będą gościć na Państwa twarzach. Dziękujemy za wspaniały 
wieczór!

Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe

Początek grudnia to czas, gdy najmłodszych odwiedza św. Miko-
łaj, który każdemu grzecznemu dziecku ofiarowuje podarunek. 7 grud-
nia dzięki działaniom wielu dobrych serc spotkaliśmy się z dziećmi niepeł-
nosprawnymi oraz ich rodzinami w Restauracji Melaxa. Na zaproszonych 
gości czekało wiele atrakcji między innymi pyszny poczęstunek, zabawy 
z animatorami oraz prezent wręczony przez samego Świętego Mikołaja. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz gminy Węgierska Gór-
ka z panem Wójtem na czele. Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich opie-
kunom za mile spędzony czas.

MIKOŁAJKI W OPG!

W Ośrodku Pro-
mocji Gminy Wę-
gierska Górka, już 3 
grudnia rozpoczęliśmy 
wielkie świętowanie 
Mikołajek. Dołożyli-
śmy wszelkich starań, 
by dzieci wspominały 
ten dzień z uśmiechem 
na twarzy. Spotka-
nie rozpoczęliśmy 
spektaklem „Cudow-
na podróż” w wyko-
naniu Teatru Trip. In-
teraktywny charakter 
spektaklu zachęcił ma-
łych widzów do czynne-
go udziału w tym wyda-
rzeniu scenicznym.

Rozbawione dzie-
ciaki przywitały naj-
prawdziwszego Świę-
tego Mikołaja, który 
przywiózł ze sobą mnó-
stwo prezentów. Naj-
młodsi z ogromnym 

entuzjazmem odbierali drobny upominek z rąk Mikołaja. Nie mogło oczy-
wiście zabraknąć pamiątkowych zdjęć – jeśli chcecie się podzielić swoimi, 
wrzućcie je w komentarzu!

Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci będą grzeczne i spotkamy się zno-
wu za rok!

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym udało się nam zorganizować 
Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe w Melaxie oraz Spotkanie z Miko-
łajem w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka, zwłaszcza tegorocz-
nym pomocnikom Świętego Mikołaja, a są nimi:

Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik,
Radni Gminy Węgierska Górka: Szymon Iwanow, Jan Jurasz, Leon Fi-

gura, Michał Gawliński, Iwona Kopeć, Marian Pietrasina, Marcin Ziętek, 
Józef Żyrek, Paweł Piela,

Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce,
Jarmark Bis,
Nadleśnictwo Węgierska Górka,
Zdzisław Boboń,
PSS Społem,
Folk-Styl,
Bogusława Wolna,
Dorota Czech,
Ośrodek Wczasowy Jaz.
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Ferie w gminie Węgierska Górka

Tegoroczne ferie minęły nam pod znakiem licznych warsztatów i zajęć za-
równo w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka jak i bibliotekach pu-
blicznych w naszej gminie. Każdy dzień zapewniał nam kolejną, niezapomnia-
ną dawkę wrażeń i umiejętności. Poniedziałki i środy w OPG WG to przede 
wszystkim spotkania małych marynarzy! Podczas tych wypraw nabywaliśmy 
niezwykłych umiejętności, spotykaliśmy piratów, syreny i wiele, wiele innych! 
Oprócz morskich spotkań niezmiennie odbywały się zajęcia rytmiczne, arty-
styczne oraz kółko majsterkowicza – a wszystko utrzymane w morskiej tema-
tyce!

Panie Bibliotekarki również zadbały o ciekawe atrakcje dla naszych naj-
młodszych mieszkańców. Biblioteka w Ciścu, Cięcinie i Węgierskiej Górce 
na czas ferii stała się prawdziwym centrum artystycznym! Najmłodsi miesz-
kańcy gminy poznawali liczne morskie historie, tworzyli prace plastyczne takie 
jak np. barwne syreny, papierowe pingwiny, projektowali ubrania a nawet po-
znawali nowe oblicze mikrofalówki! 

Można więc powiedzieć, że tegoroczne ferie zaliczymy do niezwykle aktyw-
nych i pełnych niecodziennych atrakcji! Dziękujemy wszystkim, którzy spędzi-
li z nami ten czas! Licencje marynarzy macie już w kieszeni i mamy nadzieję, że 
jeszcze nie raz ruszycie z nami w poszukiwaniu przygód. 

Bal karnawałowy z Pszczółką Mają

Karnawał to czas zabaw, bali, pochodów noworocznych trwający od Trzech 
Króli (6 stycznia) do Środy Popielcowej. W Ośrodku Promocji Gminy Węgier-
ska Górka nie mogło zabraknąć karnawałowego szaleństwa! Nasze pomysłowe 
instruktorki, w tym roku do wspólnej zabawy karnawałowej zaprosiły najbardziej 
znaną pszczółkę na świecie! 26 lutego, nie kto inny jak Pszczółka Maja przylecia-
ła do Węgierskiej Górki, aby wspólnie z dziećmi bawić się na wielkim balu karna-
wałowym! Dzieci zostały poczęstowane słodkościami i zaproszone do wspólnej 
zabawy. Nikt nie miał smutnej buźki, na wszystkich czekała świetna impreza! Ra-
zem z pracowitymi pszczółkami dzieci tańczyły i uczestniczyły w licznych grach. 
Dyskotekowe światła oświetlały uśmiechnięte twarze naszych milusińskich, któ-
rzy przybyli do nas w pięknych bajkowych strojach. Dziękujemy wszystkim za tak 
liczne przybycie i mamy nadzieje, że już wkrótce spotkamy się z Mają ponownie!

Wigilia dla osób samotnych i starszych 

Już po raz 13 w świetlicy Koła Gospodyń Węgierska Górka odby-
ło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych. W imieniu 
wójta Piotra Tyrlika życzenia na ręce seniorów złożyła Pani Mag-
dalena Ganczarska. Modlitwę rozpoczynającą wieczerzę odmówił 
ksiądz Bogusław Szwanda. Spotkanie przepełnione było szczery-
mi życzeniami, uśmiechem i życzliwością. Pani Sołtys  Maria Kocoń 
jest organizatorką tych spotkań  jeszcze jako radna gminy. Serdeczne 
podziękowania należą się Paniom z Koła Gospodyń, które swój wol-
ny czas poświęcają na przygotowywanie tych wyjątkowych wigilijek. 
Wszystkie potrawy robione są od serca, aby umilić świąteczny czas 
przy wspólnym stole zaproszonym seniorom. Jak wspomina Pani soł-
tys poprzednie spotkania organizowane były dla 50 osób, tym razem 
ograniczono się do liczby 35 osób z powodu panujących obostrzeń. 
Trzeba w tym miejscu zaznaczyć nieocenioną pomoc sponsorów, 
na których Pani Maria zawsze mogła liczyć, a bez których spotka-
nia nie mogłyby się odbyć. Niejednokrotnie dla uczestników tego wy-
darzenia jest to jedyna okazja, aby wyjść z domu, wystroić się, za-
mienić parę życzliwych słów czy usłyszeć szczere życzenia „Wesołych 
Świąt”. Pani Maria  ma nadzieję, że kiedyś po niej ktoś przejmie pa-
łeczkę i będzie organizował dalej wigilijki dla seniorów z Węgierskiej 
Górki. Warto to robić dla uśmiechu i zadowolenia tych ludzi.

Najważniejsze, by  cieszyć się z tego, że zrobiło się coś pozytyw-
nego dla drugiego człowieka.

Świąteczne spotkanie ze stowarzyszeniami
21 grudnia odbyło się 

świąteczne spotkanie z dzia-
łaczami kultury i sportu 
z gminy Węgierska Górka. 
Przy wspólnym stole za-
siadły osoby, które na za-
proszenie wójta Piotra Ty-
rlika przybyły na coroczne 
kolędowanie. Nie zabra-
kło czasu na złożenie świą-
tecznych życzeń, wymianę 
doświadczeń i podziękowa-
nia za całoroczną pracę, jaką 
wkładają, aby ich stowarzy-
szenia, koła, związki i kluby 
działały w pełni i dalej się 
rozwijały. Składamy ser-
deczne gratulacje i wyrazy 
uznania za ogromny trud 
i zaangażowanie, sprzyjające 
nie tylko rozwojowi gminy 

Węgierska Górka, ale również integracji środowiska lokalnego. Jeste-
śmy wdzięczni za każdą inicjatywę, dzięki której nasza gmina roz-
kwita.

KULTURA
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1 marca Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 
mowa tutaj o tych, którzy po 1944 roku podjęli walkę z komunistami roz-
poczynając tzw. „drugą konspirację”. Mieszkańcy gminy Węgierska Górka, 
bardzo mocno pamiętają tę datę. 1 marca w kościele p.w. św. Maksymi-
liana Koblego w Ciścu odbyła się Msza Święta poświęcona Żołnierzom 
Wyklętym. Następnie w imieniu mieszkańców władze gminy wraz z za-
proszonymi gośćmi złożyli wieńce przy pomnikach w Ciścu oraz Milówce.

Nasi bohaterowie:
Franciszek Konior pseud. „Rekin”. Urodził się 30 marca 1926 r. w Cię-

cinie. W latach 1945 – 1946 był żołnierzem zgrupowania Narodowych Sił 
Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flame pseud. „Bartek” działające-
go na terenie pow. bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskie-
go. Został zamordowany w wyniku operacji „Lawina” przeprowadzonej 
przez organy bezpieczeństwa we wrześniu 1946 r. Szczątki Franciszka Ko-
niora zostały odnalezione w marcu 2016 r. podczas prac prowadzonych 
przez IPN na terenie Starego Grodkowa w woj. opolskim.

Józef Maślanka pseud. „Borsuk” ur. 6 października 1921 r. w CiścuKa-
rol Maślanka pseud. „Tygrys” ur. 22 października 1923 r. w Ciścu.

Obaj bracia byli w latach 1945 – 1946 żołnierzami zgrupowania Naro-
dowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flame pseud. „Bartek” 
działającego na terenie pow. bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i psz-
czyńskiego. Zostali zamordowani w wyniku operacji „Lawina” przepro-
wadzonej przez organy bezpieczeństwa we wrześniu 1946 r. Zniszczone 
w wyniku eksplozji szczątki jednego z braci zostały odnalezione w marcu 
2016 r. w wyniku prac prowadzonych przez IPN na terenie Starego Grod-
kowa w woj. opolskim. Na podstawie badań genetycznych nie można jed-
nakże określić, do którego z braci Maślanków należą zidentyfikowane 
szczątki.

Michał Pajestka pseud. „Leszczyna”. Urodził się 11 sierpnia 1925 r. 
w Ciścu. W latach 1945 – 1946 był żołnierzem zgrupowania Narodowych 
Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flame pseud. „Bartek” działają-
cego na terenie pow. bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskie-
go. Został zamordowany w wyniku operacji „Lawina” przeprowadzonej 
przez organy bezpieczeństwa we wrześniu 1946 r. Zniszczone na skutek 
eksplozji szczątki Michała Pajestki zostały odnalezione w marcu 2016 
r. podczas prac prowadzonych przez IPN na terenie Starego Grodko-
wa w woj. opolskim.

Być kobietą czyli Dzień Kobiet
w gminie Węgierska Górka

Uroczyste obchody Dnia Kobiet w Ośrodku Promocji Gminy Węgier-
ska Górka zaczęły się już 5 marca. W tym wyjątkowym dniu, każda ko-
bieta powinna usłyszeć życzenia - nawet najdrobniejsze miłe słowo bądź 
drobny poczęstunek sprawią uśmiech na twarzy.

Program rozpoczął się występem wspaniałych dziewczyn ze Szkoły 
Tańca SWING z Żywca. Zespół Estrella na swoim koncie ma już wiele 
osiągnięć i nagród m.in. tytuł Mistrza Polski formacji tanecznych w sty-
lu latino solo 2021. Następnie zaprezentowały się Panie z Koła Gospodyń 
z Węgierskiej Górki, które pokazały swój talent wokalny przy akompania-
mencie kapeli Baraby. Spotkanie umiliła prelekcja Natalii Hulbój dotyczą-
ca analizy kolorystycznej, która ułatwia dopasowanie i stworzenie spójnej 
garderoby. Dla wszystkich Pań został przygotowany słodki poczęstunek 
w postaci czekolad wręczonych przez Pana Wójta Piotra Tyrlika i Pana Wi-
ceprzewodniczącego Rady Gminy Jana Jurasza. Głównym występem wie-
czoru był monodram Katarzyny Kołaczek „Co modna Pani wiedzieć po-
winna”. Aktorka wcieliła się w rolę kobiety starającej się przyswoić wszystkie 
dobre rady, powinności i obowiązki nakładane na nią przez popkulturę   
i rzeczywistość. Podczas wydarzenia miało również miejsce otwarcie wy-
stawy Pani Sylwii Szczotki pn. „Barwy kobiety”. Mamy nadzieję, że humor 
i optymizm wyniesiony ze spotkania będzie towarzyszył mieszkankom 
naszej gminy przez cały rok.

Wystawa – „Barwy Kobiety”!

Sylwia Szczotka jest lokalną artystką, która mieszka w Cięcinie. Swoją 
przygodę z malarstwem rozpoczęła jako samouk. Z upływem czasu ma-
larstwo stało się jej największą pasją. Radość tworzenia i inspiracje czerpie 
z otaczającego ją świata. Jej wrażliwość i postrzeganie rzeczywistości moż-
na rozpoznać w każdym dziele, to właśnie poprzez malarstwo wyraża sie-
bie i swoje emocje.

Cieszymy się, że po raz kolejny w Ośrodku Promocji Gminy Węgier-
ska Górka mogły zawisnąć tak wspaniałe prace. Wystawa „Barwy Kobie-
ty” została otwarta podczas imprezy z okazji Dnia Kobiet. Prace moż-
na było podziwiać przez miesiąc. 
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Z nami dzieci się nie nudzą!
Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Gór-

ka jest nie tylko miejscem, gdzie odbywają się 
wydarzenia kulturalne ale również jest prawdzi-
wym warsztatem talentów! Swoje zdolności za-
równo w dziedzinach plastycznych, tanecznych, 
regionalnych jak i technicznych mogą tutaj roz-
wijać najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. Każ-
dy dzień w OPG to coś nowego.

Poniedziałki to przede wszystkim zaję-
cia rytmiczne i plastyczne, podczas których 
dzieci rozwijają swoją motorykę i poczucie 
rytmu, jak również wrażliwość na piękno, wy-
obraźnię, poczucie estetyki, pamięć wzrokową 
oraz kreatywność. 

Wtorek to czas prób Dziecięcego Zespołu 
Folklorystycznego Górecka. Podczas zajęć dzie-
ci uczą się podstawowych tańców góralskich, 
piosenek i wierszyków, poznają gwarę i tradycje 
naszego regionu. 

Środy spędzamy natomiast na nauce szy-
cia maskotek. Podczas tych spotkań dzieci uczą 
się wykrawać formy maskotek, następnie za po-
mocą igły i nici zszywać je tak, aby powstały 
z nich piękne przytulanki! Jest to dla naszych 
uczestników nie lada wyzwanie, wymagające 
cierpliwości i wytrwałości. 

W czwartki ponownie spotykamy się z folklorem. Staramy się wspólnie poznawać folklor poprzez twórczość ludową. Poznajemy tradycyjne instru-
menty ludowe, uczymy się zdobnictwa, piosenek i zabaw regionalnych.

Piątki to czas, który uczestnicy zajęć poświęcają na prace techniczne! Zajęcia klubu majsterkowicza to spotkania podczas których dzieciaki uczą się 
m.in. posługiwać młotkiem, budować karmnik dla ptaków, konstruować drewniane modele samochodów czy budować własne rakiety. 

Można więc z pełną świadomością powiedzieć, że z instruktorami OPG nie ma nudy! Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych zajęciach– jest 
z czego wybierać! Warsztaty są bezpłatne (oprócz zajęć Zespołu Górecka – koszt 30 zł/msc.). Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zatem wcze-
śniejsze zapisy pod numerem telefonu 33 684 21 87. 

II edycja konkursu dla łakomczuchów!
Tłusty Czwartek to dzień rozpoczynający ostatni tydzień karnawału, dzień w którym nikt nie liczy kalorii! Specjalnie z tej okazji Ośrodek Promo-

cji Gminy Węgierska Górka przygotował konkurs na najlepszy wiersz o pączkach. Tak jak w poprzednim roku, do zdobycia była słodka nagroda – 20 
sztuk przepysznych pączków! Miło nam poinformować, że w tym roku laureatami naszego słodkiego konkursu zostały Panie Edyta Noga, Dominika Ty-
rlik oraz Marta Mrowiec. Serdecznie gratulujemy wygranej!

Paczkowa iluzja
Język się plącze , umysł szaleje,
Czwartek się zbliża , już tak niewiele.
Stworzyłam Ciebie z pyłu tej mąki i szczypty drożdży.
Dodałam jeszcze Masło, Jajka i Mleko do rozkoszy nam już niedaleko .
Wyrosło wiec ciasto,
Stolnica gotowa,
Dzieci siadają
I pączki kulają.
Koła takie jak obrączki,
Tradycyjne, Mini paczki.
Wszyscy łapią je do rączki .
A Przed nami ciężka praca,
Wiec do akcji wkracza marmolada.
O pączusiu! Mój kochany! Trzeba tylko Cię usmażyć!
Byłeś tak jasny,
w oleju się kryłeś, byłeś do pączka ze sklepu podobny,
lecz się różniłeś. 

Marta Mrowiec 

Co rok w Tłusty Czwartek wszyscy paczki jedzą, 
ile tam kalorii z czasem sie dowiedzą, 
dzień to jest wesoły, zastawione stoły, 
pączków pod dostatkiem z jakim chcesz dodatkiem, 
dżemy, lukry, marmolady jemy paczki do przesady. 
A w piątek na wagę wskoczymy i karnet na siłkę kupimy.

Edyta Noga

Słodkim lukrem okraszony
Zawsze mąci nasze głowy
Z dżemem, masą, adwokatem
Taki słodki to gagatek
W tłusty czwartek w każdym sklepie
Nie opieraj się mu lepiej
Z nim zapomnisz wszystkie smutki
To Pan Pączek jest krąglutki.

Dominika Tyrlik

KULTURA
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Impreza charytatywna MOTOWG vs SMA - Dać nadzieję!

W niedzielę 27 marca 2022 odbyła się impreza charytatywna MOTO-
WG vs SMA - Dać nadzieję! 

Walczymy dla Wiktorka Szczechowiaka, której pomysłodawcą i głów-
nym organizatorem było Stowarzyszenie MOTOWG. 

Na uczestników od rana czekała pełna emocji i adrenaliny moto-
impreza. Mnóstwo frajdy dały rajdy, drifty, spoty samochodowe. Każ-
dy miał okazję wesprzeć charytatywną zbiórkę poprzez korzystanie 
z szerokiej strefy gastronomicznej, zakupów na kiermaszu ciast czy też 
licytację gadżetów. Popołudniu odbyły się występy artystyczne dzie-
ci oraz koncerty muzyczne artystów lokalnych i nie tylko. Od godziny 
16:00 do 18:00 można było wziąć udział w maratonie fitness, który miał 
miejsce w hali widowiskowo-sportowej. Przed sceną na bulwarach moż-
na było zobaczyć pokazy trialu rowerowego oraz spróbować gry w pain-
tballa laserowego. 

Dla najmłodszych przygotowano mnóstwo atrakcji, począwszy od 
animacji, chodzących maskotek, malowaniu twarzy po przejażdżki na ku-
cyku.

To była niedziela niezapomnianych emocji w towarzystwie dobrej muzyki i zabawy. Wszystko zorganizowane zostało na rzecz naszego małego przy-
jaciela Wiktorka Szczechowiaka, chorującego na rdzeniowy zanik mięśni SMA typu I. Jedyna, skuteczna metoda leczenia tego typu choroby to tera-
pia genowa, która kosztuje blisko 9 milionów złotych! Na tą chwilę, dzięki społecznym inicjatywom, licytacjom i zbiórkom udało się zebrać blisko 50% 
potrzebnej kwoty.

Podczas niedzielnego wydarzenia udało się zabrać kwotę 50 837,14 zł !!!
Wszystkie środki zostaną przekazane na leczenie Wiktorka.

Jubileusz 50-lecia 
budowy Kościoła w Ciścu

5 listopada minie 50 lat od budowy kościoła w Ciścu. W ciągu jednej doby 
mieszkańcy niewielkiej żywieckiej wioski na wcześniej przygotowanych funda-
mentach wznieśli świątynię, która zyskała miano „Cudu Jednej Doby”. 

Budowa kościoła, wbrew komunistycznym władzom, była wyrazem ogrom-
nej odwagi. Budowniczy byli zastraszani, szantażowani, karani, jednak nic ich 
nie ugięło. 

Świątynia w Ciścu jest symbolem nie tylko głębokiej wiary miejscowych gó-
rali, ale także patriotyzmu i walki z panującym wówczas systemem władzy, wal-
ki o wolność w wyrażaniu swoich poglądów religijnych, społecznych czy obywa-
telskich. 

W obliczu tak pięknego jubileuszu, jaki przypada na ten rok, pragniemy przy-
wrócić pamięć o tych wydarzeniach oraz uhonorować budowniczych kościoła.

KULTURA
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Sukces Małego Haśnika

Dziecięcy Regionalny Zespół MAŁY HAŚNIK z Żabnicy po raz ko-
lejny brał udział w Przeglądzie Kolęd I Pastorałek „PASTORAŁKA ŻY-
WIECKA 2022’’. Ogromnie miło nam poinformować, zespół zajął I miej-
sce w kategorii wiekowej: szkoły podstawowe, klasy IV – VI!

Jury w składzie: Agnieszka Gregorczyk - Sinkowska, Bożena Stolar-
czyk oraz Zbigniew Wałach wysłuchało w tym roku 90 zgłoszonych pro-

gramów w 5 regulaminowych kategoriach z podziałem na pięć katego-
rii wiekowych.

Gratulujemy wszystkim członkom zespołu życząc dalszych sukce-
sów i zadowolenia z wykonywanej pracy. Szczegółowe wyniki konkursu 
znajdują się na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.

DZIAŁ REGIONALNY

Góralskie Kolędowanie

Śpiewanie kolęd w Święta Bożego Narodzenia wśród rodziny i najbliższych jest zwyczajem stwarzającym magiczną i niepowtarzalną atmosferę 
niosącą radość. Kolędowanie pozwala na budowanie poczucia wspólnoty oraz jedności, a także niesie za sobą mnóstwo pozytywnych emocji. Wspólne 
śpiewanie zbliża do siebie ludzi, sprawia, że znika odczucie osamotnienia i świat staje się nagle szczęśliwszy…

Chcąc zachować tą wspaniałą tradycję, 6 stycznia 2022 roku - po przerwie spowodowanej obostrzeniami, zaprosiliśmy Państwa na Góralskie Kolę-
dowanie! Ten radosny czas umilili nam laureaci Przeglądu Kolęd i Pastorałek Polskich oraz Zespół Regionalny Mały Haśnik, którym serdecznie dzięku-
jemy za obecność i ogromną dawkę muzycznych doznań.

Na scenie pojawili się:
Zespół Hulajniki - Grupa Śpiewacza
Grupa Multaneczki - Szkoła Podstawo-
wa w Żabnicy
Sandra Pytlarz
Ania Butor
Bartek Motyka i Kamil Pawlus
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Górecka

Głównym występem był koncert Ze-
społu Regionalnego Mały Haśnik z Żab-
nicy.
Podczas Góralskiego Kolędowania odby-
ło się również rozdanie nagród w ramach 
konkursu Winsowani oraz Przeglądu Ko-
lęd i Pastorałek.
Składamy wszystkim uczestnikom ser-
deczne gratulacje! Cieszymy się, że kolejne edycje konkursu budzą zainteresowanie. 

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach również znajdą się chętni, którzy będą chcieli wziąć udział w góralskim winszowaniu oraz kolędowaniu i tym 
samym kultywować nasze tradycje.

Działania prowadzone w ramach projektu „STYL NA FOLK - działanie podtrzymujące tożsamość i tradycje lokalne” współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu pań-
stwa Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
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NIESOPUSTY
Wesoła zabawa, śpiewy i muzyka – tymi słowa-

mi można opisać NIESOPUSTY, czyli zabawę karnawa-
łową w tradycji góralskiej. 

Korowód z barwnymi postaciami między inny-
mi diabłów, koni czy śmierci, przeszedł spod budynku 
Urzędu Gminy Węgierska Górka w stronę szkoły pod-
stawowej. 

Na miejscu odbył się konkurs grup kolędniczych 
z naszego rejonu. Po dwuletniej przerwie w Węgierskiej 
Górce ponownie zawitały dziady! 

Dziękujemy wszystkim grupom za kultywowanie tej 
pięknej tradycji!

Jubileuszowy 50. Góralski Karnawał 
w Bukowinie Tatrzańskiej 
- mamy podium!

Góralski Karnawał, czy-
li Ogólnopolski Konkurs 
Grup Kolędniczych z roku 
na rok przyciąga na Podhale 
coraz więcej turystów, mi-
łośników kultury ludowej, 
a przede wszystkim najlepsze 
grupy kolędnicze z całej Pol-
ski. W tym roku, plenerową 
paradę grup kolędniczych 
urozmaiciły aż trzy grupy 
z gminy Węgierska Górka – 
Przebierańcy z Żabnicy, Wy-
rwicisy z Ciśca oraz Baciary 
z Cięciny!

Ogromnie miło nam 
 poinformować, że spo- 
śród 45 grup kolędniczych 
 – z województw małopolskie- 
go, podkarpackiego i śląskie- 
go nasi przedstawiciele zaję- 
li najwyższe miejsca na po-
dium!

Równorzędne pierwsze 
miejsca wraz ze Złotymi Ro-
zetami Góralskimi oraz nagro-
dami pieniężnymi otrzymały 
grupy kolędnicze:  Baciary 
z Cięciny i Wyrwicisy z Ciśca.

Natomiast drugie miejsce, Srebrną Rozetę Góralską oraz nagrodę pieniężną otrzymali Przebierańcy z Żabnicy. Wszystkim grupom kolędniczym 
dziękujemy, za ogromny wkład i zaangażowanie w podtrzymanie tej pięknej tradycji! Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!

Protokół posiedzenia Komisji Oceniającej Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych, który odbył się w dniach 9-12 lutego 2022 r. w ramach 50. 
Jubileuszowego Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej znajduje się na oficjalnej stronie wydarzenia. 

DZIAŁ REGIONALNY
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Mały Haśnik zaprasza 
na Bal Góralski!

Miło nam poinformować, że po przymusowej prze-
rwie powraca nasz ukochany Bal Góralski Zespołu Regio-
nalnego Mały Haśnik! W tym roku bal odbędzie się 30 
kwietnia, tradycyjnie w Strażnicy OSP Żabnica. Wszyst-
kich zainteresowanych prosimy o kontakt z organizato-
rami, w celu rezerwacji miejsc. Gwarantujemy wspaniałą 
zabawę w tradycyjnym góralskim klimacie! Nie zabraknie 
dobrego jadła i góralskiej muzyki. Serdecznie zapraszamy!

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka wraz z kierownictwem i członkami Ze-
społu Regionalnego Mały Haśnik z Żabnicy serdecznie zapraszają na Klimatyczną Ma-
jówkę, która odbędzie się w kościele Parafialnym w Żabnicy. W programie Msza Świę-
ta w oprawie Góralskiej. Wydarzenie to połączone będzie z promocją płyty „Naso pieśń 
wdziencności”, która wydana została w ramach projektu „STYL NA FOLK - działanie 
podtrzymujące tożsamość i tradycje lokalne” współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republi-
ka Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej za pośred-
nictwem Euroregionu Beskidy. O szczegółach wydarzenia poinformujemy w najbliższym 
czasie. 

Serdecznie zapraszamy!

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Górecka
Najmłodsi mieszkańcy Gminy Węgierska Górka swoją przygodę z folklorem rozpoczynają w działającym przy Ośrodku Promocji Gminy Węgier-

ska Górka Dziecięcym Zespole Folklorystycznym Górecka, który 
funkcjonuje już od 11 lat!

Podczas zajęć dzieci poznają podstawy rytmiki, uczą się gwa-
ry, namiastki tańca góralskiego, uczą się również śpiewać proste 
góralskie piosenki. Można powiedzieć, ze jest to przygotowanie 
do funkcjonowania w szeroko rozwiniętych zespołach regional-
nych. Warto zaznaczyć, ze są to dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Aktu-
alnie zespół liczy ok. 25 osób. Obecnie instruktorami prowadzący-
mi zajęcia są Katarzyna Jopek oraz Magdalena Jarco. 

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek od godziny 16.30 
do 17.30! Zajęcia płatne 30 zł/m-c. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w naszym zespole! 

DZIAŁ REGIONALNY

„Naso pieśń wdziencności”– Klimatyczna Majówka z Haśnikiem
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„Zapiski ze starych zeszytów” – promocja książki Marii Motyki
Wszystkich miłośników gwary i tradycji zapraszamy na promocję książki autorstwa Pani Marii Moty-

ki która odbędzie się 2 maja w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka. Wydarzenie to będzie połączone 
z podsumowaniem X dyktanda Gwarowego im. Renaty Madejczyk „Nigdy nie zaginie górolskie godanie”. 

Poniżej fragment „Zapisków ze starych zeszytów” dotyczący Świąt Wielkanocnych:
W Wielkanoc rano wcas wszyscy domownicy śli na rezurekcje. Było bardzo uroczyście, procesja sła trzy 

razy wokoł kościoła, dzieci sypały kwiotki, kobiety ubierały się w stroje góroalskie.
Z kościoła my śli pryndko, bo juz my sie ni mogli docekać świynconego jedzenia. Piyrse my jedli jajeśnice 

z pokrzywami, jajka my dmuchali i skorupy wiesało sie po drzewach, zeby był urodzajny rok i chwolili sie kie-
la jajek zjedli. Skorupy ze świynconych jajek tez mieni i pod goje owocowe sypali. Piyrsy dzień Świont nika my 
nie chodzili świyntowało sie z chałpnymi.

W drugi dzień my młodzi się Loli, chłopy nawet dziewcynta mocyli w rzece, a tata wzieni z palmy kocan-
ki robili taki krzyzycki i śli łopatrywać jako Zyto przezimowało i ty krzyzycki po polu wbijali. Rano jak były 
zaparte drzwi to chłopcy już cekali z sikowkami. Casem do ze trzy razy do nitki zloli łodzieni, ale to wszyst-
ko na scynści i takie dziewki, co nik nie łobloł, to uznawali ze u chłopców nie mo wzięcio – byle kto wtedy 
pedzioł „dziadu nik cie nie łobloł?” A taki dziewcynta, co miały hyt na muzyce, to do Rzyki wlekli ze dwóch, 
trzech chłopów. Kto mioł z kawalerow, jakom upatrzonom dziewke, to wcas rano przylecioł, zeby jom w łozku 
łobloć, to był znak ze mu się podobo i kce się z nim zynić. 

Tradycyjna Babka Wielkanocna!
Baba wielkanocna – to polskie tradycyjne wielkanocne pieczywo cukiernicze, które uwielbia chyba każdy. Prawie każda rodzina w Polsce cieszy się 

tradycyjną babką na wielkanocnym na stole. Zwykle mały kawałek babki lub mini wersja ciasta jest wkładana do wielkanocnego koszyka wraz z pisan-
kami, wędliną, solą i chlebem. Pokarmy są błogosławione w Wielką Sobotę, a spożywane na śniadanie w Niedzielę Wielkanocną. Babkę wielkanocną 
łatwo rozpoznać po charakterystycznym otworze na środku i grubej warstwie lukru na zewnątrz. Swoim bogatym zdobieniem zdaje się podkreślać, że 
oto kończy się okres Wielkiego Postu. Babka wielkanocna otrzymała tę nazwę prawdopodobnie dlatego, że swoim kształtem przypomina szeroką, wijącą 
się spódnicę staruszki. Jeszcze inni mówią, że jego nazwa pochodzi od fryzury – wysokiego koka, który przed laty często nosiły gospodynie na pol-
skich wsiach. Podania głoszą, że babka wielkanocna była znana w Polsce już w XV wieku. Tradycyjnie wypiekana była ona w Wielki Piątek z ogromnej 
ilości jaj. Tajną recepturę przygotowania babki wielkanocnej znały tylko kobiety. Mężczyźni mieli wtedy zakaz wchodzenia do domu, gdy w piecu ro-
sło jeszcze ciasto. Mówiono, że gdy mężczyzna pojawi się w pobliżu pieca, babka na pewno opadnie. Na to nie chciała pozwolić sobie żadna gospodyni. 
Jeśli ciasto nie wyrosło, bądź miało zakalec, stawało się przedmiotem drwin i kompromitacji gospodyni. 

Przepisy na babkę wielkanocną
Obecnie wielu z nas nie wyobraża sobie świąt wielkanocnych bez lukrowanej babki. Jej przygotowanie nie jest czasochłonne, a składniki są po-

wszechnie dostępne. Upieczenie tradycyjnej babki wymaga jednak posiadania odpowiedniej formy, dzięki której będzie można uzyskać charaktery-
styczny kształt ciasta. Poniżej podajemy przepis na babkę z adwokatem!

Składniki:
Ciasto:
125 g mąki pszennej
125 g skrobi ziemniaczanej
4 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
200 g cukru pudru
4 łyżeczki cukru waniliowego
250 ml oleju np. rzepakowego
250 ml likieru jajecznego (adwokata)
5 jajek (rozmiar M)
Lukier:
100 g cukru pudru
ok. 3 łyżki likieru jajecznego

Sposób przygotowania:
W pierwszej kolejności należy w misce wymie-

szać mąkę, skrobię, proszek do pieczenia, cukier 
puder i cukier waniliowy. Dodać resztę składni-
ków i ucierać mikserem na najwyższych obrotach 
co najmniej przez 1 minutę. Następnie ciasto przeło-
żyć do formy na babkę o średnicy 22cm, wysmarowa-
nej masłem (lub margaryną) i posypanej mąką.

Całość pieczemy w nagrzanym piekarniku ok. 50-55 minut, do suchego patyczka, w temperaturze 180°C, grzałka góra-dół (lub termoobieg: 160°C).
Po upieczeniu ciasto pozostawić na 10 minut w formie, następnie wyłożyć na kratkę i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
Przygotować lukier. Cukier puder utrzeć z likierem na gładką masę. Babkę polać lukrem.
Uwaga: Wszystkie składniki na ciasto powinny mieć temperaturę pokojową.
Smacznego!

DZIAŁ REGIONALNY
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Biblioteka na Was czeka!
Okres zimowy dla Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wę-
gierskiej Górce był czasem in-
tensywnej pracy warsztatowej 
skierowanej do najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. 
Szereg zajęć podejmowanych 
w naszej placówce miał na celu 
zachęcenie dzieci do rozwija-
nia swoich talentów artystycz-
nych.

W okresie ferii dzieci mogły 
skorzystać z oferty bezpłatnych 
zajęć manualnych, które rozwi-
jały wyobraźnię oraz poprawia-
ły małą motorykę. Najmłod-
si wcielili się w małych ogrodników, z pasją wykonując kolorowe, wiosenne kwiaty. Wraz z syrenką Marviną i marynarzem Silverem zgłębiali tajemnice 
mórz i oceanów. Mieli również okazję poznać klasyczne baśnie Hansa Christiana Andersena. Czas ferii zbiegł się również z okresem karnawału, dlate-
go mali czytelnicy zamienili się w projektantów mody, samodzielnie przygotowując swoje kreacje karnawałowe.

Systematycznie odbywały się również spotkania w ramach koła biblioterapeutycznego. Dzieci miały możliwość porozmawiać o emocjach towarzy-
szących im w codziennym życiu. Czy to normalne, że czasem mamy zły humor i wszystko nas drażni? W jaki sposób okazać innym swoje uczucia nawet, 
gdy są negatywne, by ich nie urazić? Na takie i inne pytania dzieci szukały odpowiedzi. Niezwykle pomocnymi stały się tutaj przygotowane przez panie 
bibliotekarki teksty terapeutyczne, pomagające najmłodszym znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Zajęcia pt. „Genialni leniwi” poświęcone 
tematyce słodkiego nicnierobienia szczególnie przypadły dzieciakom do gustu. Dowiedziały się na nich, jak można konstruktywnie spędzać wolny czas, 
by prawdziwie wypocząć i się zrelaksować.

Kolejne wyzwania przed nami. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie można znaleźć relację z naszej działalności i informacje 
o planowanych warsztatach dla najmłodszych.

Agnieszka Dziedzic
Ewa Sikora

Czym skorupka za młodu… czyli edukacja czytelnicza najmłodszych
Wiek XXI najpew-

niej pozostanie stuleciem 
milczenia, bowiem język, 
którym się posługujemy 
na co dzień został zredu-
kowany do roli poleceń 
i przekazywania infor-
macji.

Dlatego bardzo waż-
na jest edukacja czytelni-
cza młodego pokolenia. 
Książka operuje słowami, 
które coś znaczą mają 
sens, moc i barwę. Słu-
chając czytanej książki, 
dziecko doświadcza magicznej siły słów, wzbogaca własne słownictwo, rozwija wyobraźnię i wrażliwość. Dobrze dobrana literatura dziecięca pokazuje 
rzeczywistość i pomaga poznać zasady jakie panują w ich najbliższym otoczeniu. 

Literatura daje też dzieciom wzorce osobowe, uczy jak mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach wobec innych.
O pożytkach z czytania można by było pisać jeszcze długo, ale najważniejsze jest to, że im wcześniej rozpoczniemy przygodę dzieci z książką, tym 

jest większe prawdopodobieństwo, że sięganie po nią stanie się nawykiem w ich dorosłym życiu.
W działalności filii bibliotecznej w Żabnicy ważne miejsce zajmuje współpraca z tutejszym przedszkolem. W każdy piątek odbywają się lekcje biblio-

teczne dedykowane najmłodszym. Każde spotkanie rozpoczynamy od czytania lektury tematycznie związanej z zajęciami. Marcowe lekcje poświęcone 
były zbliżającej się wiośnie i zjawiskom, jakie zachodziły w przyrodzie. Podczas zajęć dzieci odgadywały zagadki, rozwiązywały rebusy i odpowiadały 
na pytania dotyczące wysłuchanej lektury. W części artystycznej wykonywane były prace plastyczne np. jaskółki z papieroplastyki, wiosenne kwiaty, 
wycinanki, portret Pani Wiosny. 

Kolejne zajęcia związane były tematycznie ze Świętami Wielkanocnymi i tradycjami z nimi związanymi.
Dzieci lubią lekcje biblioteczne i słuchanie opowieści. Stare porzekadło głosi, że książka jest naszym najlepszym przyjacielem. Czytajmy dzieciom 

codziennie, gorąco Was do tego zachęcamy.

                                                                                            Joanna Kanik

BIBLIOTEKA
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Ferie w bibliotece

Warsztaty artystyczne, twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbo-
gacają osobowość dziecka, rozwój wyobraźni, zdolności manualnych, 
a to wszystko dzięki sztuce. Warto pamiętać, że plastyka to nie tylko kart-
ka papieru i kredki, ale też wiele możliwości tworzenia ze wszystkiego, 
co znajdziemy wokół.

Podczas ferii zimowych w filii bibliotecznej w Cięcinie działo się na-
prawdę wiele. Frekwencja zdecydowanie dopisała, a na uczestników cze-
kały ciekawe atrakcje, zaoferowano im bowiem uczestnictwo w różno-
rodnych formach zajęć. W programie pierwszego tygodnia znalazły się 
m.in. warsztaty artystyczne, podczas których dzieci „wyczarowały” pej-
zaże zimowe. Na niebieskich kartkach pojawiły się zimowe krajobrazy 
wykonane z różnych materiałów. W ruch poszły tkaniny, brokaty, firan-
ki, serwetki papierowe i oczywiście farba. Ciekawym akcentem na pejza-
żach były płatki śniegu wykonane z kuleczek z białej bibuły czy ozdobne-
go dziurkacza. Kolejną propozycją było tworzenie wesołego bałwanka, 
który spoglądał w niebo, wyczekując śniegu. Bardzo łatwa praca, ale 
z dodatkiem ciekawego tła, wygladała naprawdę ciekawie. Mali twórcy 
byli bardzo zadowoleni ze swoich prac, ktore udało im się wykonać. Dru-
gi tydzień ferii przyniósł kolejne atrakcje. Wiele się działo w naszej świe-
tlicy i bibliotece. Na zajęciach tym razem powstawały zimowe pingwiny, 
które były skonstruowane głównie z serc, bardzo ciekawy efekt, mogą 
one posłużyć dzieciom za ładną dekorację. Tego samego dnia była też 
inna propozycja - pingwin wypełniony kuleczkami z waty, z papiero-
wego talerza i wycinanki na ciekawym tle. Na kolejnych warsztatach 
feryjnych z rąk uczestników wyszły piękne karmniki dla ptaszków. 
Prace miały różne formy. Dzieci rysowały, malowały, wyklejały, wyci-
nały i składały, wykorzystując do dekoracji ziarna słonecznika, pestek 
dyni czy pszenicy. 

Oprócz sprawdzonych atrakcji artystycznych nie zabrakło również 
gier i zabaw ruchowych, zabaw grupowych, gier planszowych, układa-
nia puzzli oraz odrobiny sportu i rekreacji. Uczestnicy dzięki tym warsz-
tatom rozwijali swoje umiejętności manualne, wyzwalając ekspresję 
twórczą, ale też kształtowali w sobie sprawność ruchową. Te zajęcia z pew-
nością uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętno-
ści komunikowania się.

Był to czas wypoczynku i dobrej zabawy zorganizowany dla dzie-
ci w niecodziennej atmosferze książek i biblioteki. Dziękujemy wszystkim 
za udział w zajęciach :)

Przedszkolaki kochają bibliotekę! 
Przedszkolaki bardzo lubią przychodzić do biblioteki. Kryje się tu 

wiele nowych niespo-
dzianek, bohaterów bajek 
i ekscytujących przygód. 
Możliwość uczestnic-
twa w kreatywnych zaję-
ciach, z wykorzystaniem 
bajek, wierszy to ogrom-
na przyjemność, ale tak-
że obcowanie z literatu-
rą, co wzbogaca wiedzę, 
słownictwo, ale i daje 
wiele doznań związanych 
ze sztuką. Przedszkola-
ki lubią tu przychodzić, 
bo wiedzą, że oprócz wie-
lu ciekawych książek, cze-
ka tu na nie miła i cie-
pła atmosfera oraz zajęcia, 
które uczą i bawią. Tym 
razem też tak było. 8 
marca 2022 roku w fi-
lii bibliotecznej w Cięcinie gościliśmy dwie grupy maluchów z Przedszko-
la Publicznego w Cięcinie. Istnieje bowiem takie święto raz w roku kiedy 
należy coś zrobić dla każdej kobiety. Jest to oczywiście „Dzień Kobiet”. 
I z tej właśnie okazji spotkaliśmy się w bibliotece. Podczas spotkania roz-
mawialiśmy o kobietach: jak powinna wyglądać, jakie zawody wykonuje, 
jaka jest jej rola w życiu i że należy okazywać jej szacunek i pamiętać o jej 
święcie. Maluchy wysłuchały także wiersza Hanny Łochockiej: “Tyle ko-
biet”, zaśpiewały wspólnie piosenkę i kolorowały obrazki przedstawiające 
kwiaty dla wszystkich dziewczynek. Na zakończenie mali mężczyźni wrę-
czyli małym kobietkom i nauczycielkom po pięknym tulipanie, wykona-
nym z kolorowego papieru i życzyli im przy tym szczęścia, zdrowia, cier-
pliwości i uśmiechu na twarzy. Dziękujemy wszystkim za miłe spotkanie 
i do zobaczenia w bibliotece.

Lekcje języka 
hiszpańskiego w bibliotece

1 marca 2022 roku w filii bibliotecznej w Cięcinie odbyła się bezpłat-
na, pokazowa lekcja języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku od 6 do 12 
lat, którą przeprowadziła Andalusa Mobilna Szkoła Języka Hiszpańskie-
go i Angielskiego. Zajęcia te są kontynuowane w każdy wtorek o godzinie 
15.00. Pani Kinga Szymocha - lektor tego języka uczy dzieci przy pomocy 
rewelacyjnej metody Colorin Colorado, dzięki której dziecko od pierw-
szej lekcji mówi pełnymi zdaniami i tworzy pytania oraz ćwiczy sponta-
niczne reakcje językowe. Język hiszpański jest jednym z tych, któremu 
warto poświęcić czas, jest językiem przyjemnym dla ucha, lekki i nie jest 
trudny. W wielu bajkach pojawiają się hiszpańskie słówka, w rozgłośniach 
radiowych słyszymy coraz częściej hiszpańskie piosenki. Ten język koja-
rzy nam się naprawdę pozytywnie. Poza tym nie jest on skomplikowany 
fonetycznie, co również sprawia, że przyjemnie się go uczy. W języku hisz-
pańskim mówi pół świata! Znając ten język otwierasz swojemu dziecku 
«Okno na świat»:)

Dzwoń lub napisz, aby dowiedzieć się więcej: Kinga Szymocha - anda-
lusaedu@gmail.com, 516145175. 

BIBLIOTEKA

Z nami nuda się nie uda!
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Klub Seniora „Przyjaźń” z Cięciny
Seniorzy z Cięciny organizują się i tworzą tętniący życiem Klub Se-

niora „Przyjaźń”. Członkowie tego Stowarzyszenia, a jest ich coraz wię-
cej, zarażają się pasją, tworząc trwałe więzi przyjaźni i doskonale się ba-
wią. W ramach działalności tego Klubu możliwości jest wiele. Seniorzy 
wspólnie spacerują, chodzą w góry, zbierają się na ciekawych wieczorkach, 
wyjeżdżają na wspólne wycieczki krajoznawcze. Dodatkowym atutem 
zgromadzeń tego Klubu jest możliwość spotkania się w ważnych dla każ-
dego dniach, kiedy samotność jest szczególnie uciążliwa. Organizują spo-
tkania wigilijne, noworoczne, ostatkowe, w zależności od okoliczności, 
jednocząc się przy wspólnym stole. Klub ten umożliwia także uczestnikom 
realizację własnej pasji, stanowi źródło niewyczerpanych inspiracji, pole 
wymiany doświadczeń i poglądów.

W styczniu tego roku w filii bibliotecznej odbyło się spotkanie no-
woroczne Klubu przy udziale księdza Jerzego. Były życzenia skierowane 
do wszystkich członków tego Klubu. Przebiegało ono w miłej atmosferze 
rozmów, celebrowania kolęd i słuchania muzyki. Uroczysta kolacja umi-
liła wszystkim ten wspólnie spędzony czas. W lutym natomiast było kil-
ku solenizantów, którzy obchodzili swoje urodziny. Przy kawie i dobrym 
cieście śpiewano im „Sto lat” i inne wpadające w ucho piosenki biesiadne, 
które pozwalały zapomnieć o trudach dnia codziennego. 24 lutego Senio-
rzy spotkali się, by świętować „Tłusty Czwartek”, czyli jedyny taki dzień 
pysznego obżarstwa w roku. Na stołach królowały pyszne pączki. Mimo, 
że są bardzo kaloryczne, seniorzy nie musieli obawiać się, że po ich zjedze-
niu przybędzie im centymetrów w biodrach. Powiedzieli, że będą spalać 
na spacerach. Przy przyjemnej muzyce wspominali o końcu karnawału, 
jak się go kiedyś przeżywało i co się jadło. 10 marca 2022 roku w świetlicy 
w Cięcinie odbyło się spotkanie Klubu Seniora “Przyjaźń” z okazji “Świę-
ta Kobiet”. Prezes Koła Jerzy Czernek po złożeniu życzeń, wręczył każdej 

pani symboliczny kwiatek i czekoladę oraz zaprosił do poczęstunku, jakim 
była kawa i pyszne ciasto upieczone specjalnie na tę okazję. Z ust pani Ja-
dwigi Jakubiec popłynęły również serdeczne życzenia skierowane w kie-
runku mężczyzn, których święto obchodzone było tego dnia. Było wie-
le serdecznych rozmów i wspomnień z czasów młodości, był wspólny 
śpiew piosenek biesiadnych z naszych okolic, ale też coś dla ducha - gawę-
dy i wiersze poświęcone kobietom w wykonaniu Marii Jopek. 

W czasie tych wszystkich spotkań najważniejsza jest jednak rodzin-
na atmosfera i możliwość zrobienia czegoś razem. Uczestnictwo we 
wspólnocie ofiaruje także poczucie jedności i przynależności do grupy, 
które jest bezcenne. Zapraszamy na kolejne spotkania.

Kazimiera Waligóra

W każdej bibliotece w naszej gminie wiele się dzieje, nie inaczej jest 
w Ciścu. Promocja i rozwój czytelnictwa to nasze główne zadania, ale bi-
blioteka już dawno przestała być miejscem, gdzie można jedynie wypoży-
czyć książkę. Biblioteka to przestrzeń spotkań, wydarzeń kulturalno-spo-
łecznych, warsztatów. 

Feryjne warsztaty 

W czasie ferii zimowych w bibliotece było wesoło i kolorowo. Uczest-
nicy warsztatów artystycznych mogli rozwijać swoje zdolności manualne, 
poznawać nowe techniki pracy i doskonalić swoje umiejętności plastycz-
ne. Każde ze spotkań poświęcone było innej tematyce. Na pierwszym 
z nich dzieci wykonywały ozdobne chmurki. Ćwiczyły przy tym zręczność 
i precyzję. Wycinanie, przewlekanie włóczki, wiązanie… okazały się nie 
być takim prostym zajęciem. 

Podczas kolejnego spotkania w ruch poszły: kartki, nożyczki, kleje, 
farby i... folia bąbelkowa. Prosty przepis na świetne, kreatywne zajęcia pla-

BIBLIOTEKA

Z życia biblioteki w Ciścu
styczne. Dzieci wykonywały kompozycje prezentujące podwodny świat. 
I co prawda ręce od farby aż po łokcie, rozlana woda na podłodze... ale 
za to na twarzach najmłodszych uśmiechy. Kolejne zajęcia plastyczne zdo-
minowała… mikrofalówka. Spytacie, co ma wspólnego mikrofala z zaję-
ciami artystycznymi? To właśnie dzięki jej użyciu dzieci mogły się prze-
konać, czym jest rosnąca farba. Uczestnicy spotkania tworzyli magiczne 
mikstury z soli, mąki i wody, ubarwiając je farbami. Po naniesieniu po-
wstałej masy na kartki papieru, prace należało włożyć do mikrofalówki, 
gdzie farba mogła nabrać tekstury. Powstały piękne, oryginalne prace. 
Najpierw dzieci wykonywały owieczki, a później barwne meduzy. Zaba-
wa była świetna. Najmłodszym bardzo się spodobała przygoda z rosnącą 
farbą. Cykl feryjnych warsztatów zakończyły zajęcia z papieroplastyki. 
Uczestnicy z kolorowych kartek wykonywali zabawne ślimaki oraz żółwie. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za świetną zabawę. 

Spotkania z przedszkolakami 
Bardzo duży nacisk w naszych bibliotekach kładziemy na pracę z ma-

łymi czytelnikami, w których mamy nadzieję zaszczepić miłość do książek 
i którym chcemy pokazać bogactwo płynące z czytania. Bibliotekę w Ciścu 
często odwiedzają dzieciaczki z Przedszkola nr 1. Gdy tylko wchodzą, salę 
od razu wypełnia dziecięcy śmiech i gwar. 

Tematem pierwszego noworocznego spotkania był karnawał. Dzie-
ci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały utworu Wandy Majerówny 
„Wielki bal”, opowiedziały o swoich strojach karnawałowych. Był także 
czas na prace artystyczne. Najmłodsi stworzyli przepiękne i bardzo orygi-
nalne maski, które z dumą nosili na swoich buźkach. Nie mogło zabraknąć 
tańca, zabaw i... balonów. Na dzieci czekała też niezwykła niespodzianka - 
wizyta Pszczółki Mai. 
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Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa

W ubiegłym roku biblio-
teki naszej gminy powiększyły 
swoje zbiory o książki, które 
udało się kupić ze środków Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 
Program ten został uchwalony przez Radę Ministrów i powstał, 
by poprawić stan czytelnictwa w Polsce. Głównym jego celem jest 
wzmocnienie rangi bibliotek jako lokalnych ośrodków życia spo-
łecznego, kulturalnego, a także edukacyjnego.

Biblioteki publiczne działające na terenie naszej gminy za-
kwalifikowały się do jednego z segmentów tego programu, a mia-
nowicie do Priorytetu 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych.

W 2021 roku nasze placówki dysponowały środkami samo-
rządowymi na zakup nowości w wysokości 15 000,14 zł, za któ-
re udało się kupić 615 egzemplarzy.  Z NPRCz 2.0 pozyskaliśmy 
kwotę 8077,00 złotych i dzięki niej nasze biblioteki wzbogaciły 
swoją ofertę książkową o 415 tytułów. Pieniądze te pozwoliły 
na realizację literackich potrzeb naszych czytelników, którzy zgła-
szali tytuły interesujących ich publikacji. Wśród nich, oprócz ty-
tułów królujących na listach książkowych bestselerów, znalazły 
się również te przydatne do rozwoju zawodowego oraz książ-
ki pozwalające studentom na realizację ich edukacyjnych planów.

Kolejne piątkowe popołudnie dzieciaczki spędziły w towarzystwie Pik-Poka.  Któż 
nie zna tego sympatycznego pingwinka? To właśnie bohater książeczki dla dzieci au-
torstwa Adama Bahdaja zagościł w bibliotece w Ciścu. Przedszkolaki miały okazję po-
słuchać opowieści o przygodach małego pingwina. Następnie wykonywały prace pla-
styczne, które przedstawiały Pik-Poka. Wycinały także kry lodowe, które przydały się 
przy zabawie ruchowej. Pozostając w zimowym klimacie, tworzyły śnieżki, by następnie 
sprawdzić swoje umiejętności w rzucaniu do celu. Zakończeniem spotkania była wizy-
ta w... świetlicowym kinie, a na ekranie oczywiście Pik-Pok. 

Tematem marcowej lekcji bibliotecznej były zawody wykonywane przez kobiety. 
Dzieci wysłuchały krótkich opowiadań „Gdy dorosnę, zostanę...”. Były zagadki i zabawy. 
W części artystycznej spotkania najmłodsi wykonywali kwiaty z papierowych, koloro-
wych pasków. Na zakończenie tego miłego popołudnia dzieci pięknie zaśpiewały piosen-
kę, którą uczyły się z okazji Dnia Kobiet.

Klub Seniora
W czwartkowe popołudnie świetlica biblioteczna w Ciścu staje się miejscem spotkań 

Klubu Seniora „Zachęta”. Panie wspominają, rozmawiają, ale także tworzą kreatywne 
rzeczy. W ostatnim czasie wykonywały m.in. barwne, karnawałowe kotyliony, piękne 
kartki, które w okresie Walentynek mogły być doskonałym prezentem dla osoby, któ-
ra jest dla nich ważna. Poznawały także techniki papieroplastyki, tworząc imponujące 
róże. Seniorki z Klubu «Zachęta» jedno z czwartkowych popołudni spędziły bardzo miło, 
relaksując się podczas zabiegów pielęgnacyjnych twarzy. Wszytko za sprawą Pani Heleny 
i Pani Honoraty. Panie przeprowadziły spotkanie dotyczące sposobów dbania o skórę 
twarzy. Nie były to jednak tylko teoretyczne porady. Seniorki mogły bowiem wypróbo-
wać różnych kosmetyków i sprawdzić na własnej skórze proponowane metody pielę-
gnacji. Na koniec karnawału nie mogło zabraknąć spotkania ostatkowego. Panie brały 
także udział w promocji książki Zofii Pajestki-Jurasz „Ksiądz prałat Władysław Nowobilski - budowniczy kościoła i pierwszy Proboszcz Parafii w Ciścu”. 

Klub Seniora „Zachęta” tworzą wyjątkowe kobiety, Panie są młode duchem, pełne energii i chęci poznawania świata. Na pewno warto czwartkowe 
popołudnie spędzić w ich towarzystwie w świetlicy bibliotecznej. 

To nie koniec
W bibliotece w Ciścu można także zadbać o swoją kondycję podczas zajęć „Fitmama”, które odbywają się we wtorki i w czwartki. Tutaj także swoją 

siedzibę ma Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Węgierka”. Nie zwalniamy tempa. W planach mamy kolejne warsztaty, 
spotkania, lekcje biblioteczne. 

Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić w progi naszej biblioteki. Tu znajdziecie ciekawe książki, tu miło spędzicie czas. 
Agnieszka Tyrlik 

BIBLIOTEKA

Promocja książki 
„Ksiądz prałat Władysław Nowobilski 
- budowniczy kościoła 
i pierwszy Proboszcz Parafii w Ciścu”

W czwartkowe popołudnie 17 mar-
ca spotkaliśmy się w bibliotece w Ciścu 
na promocji książki „Ksiądz prałat Włady-
sław Nowobilski - budowniczy kościoła i pierwszy 
Proboszcz Parafii w Ciścu”. Publikację przybliży-
li nam: autorka Zofia Pajestka-Jurasz oraz ks. No-
wobilski. Książka jest nie tylko bogatym źródłem 
informacji na temat życia ks. Władysława, ale 
dostarcza wielu cennych materiałów dotyczących 
historii Ciśca i budowy „Kościoła Jednej Doby”. 

W 2022 roku przypada piękny jubileusz 50-le-
cia budowy kościoła w Ciścu. Wiele wydarzeń odbywających się w tym roku bę-
dzie miało na celu upamiętnienie zdarzeń 

z 1972 oraz ocalenie od zapomnienia ogromnego heroizmu wszystkich, którzy 
przyczynili się do wybudowania świątyni w tej niewielkiej wsi.

Ukazanie się książki „Ksiądz prałat Władysław Nowobilski - budowniczy ko-
ścioła i pierwszy Proboszcz Parafii w Ciścu” doskonale wpisuje się w obchody jubi-
leuszowe. Zachęcamy do jej lektury. Na pewno warto ją posiadać w swojej domowej 
biblioteczce. Podobne spotkanie odbędzie się w Węgierskiej Górce w dniu 28 kwiet-
nia. Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „Kościół Jednej Doby”. 
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Przedszkole nr 1 w CiścuPrzedszkole nr 1 w Ciścu
W naszym przedszkolu nuda nie grozi
- Zajęcia multimedialne w Przedszkolu nr 1 w Ciścu

Komputer jest nowoczesnym narzędziem i trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie prawidłowe funk-
cjonowanie bez znajomości jego obsługi. Środek dydaktyczny jakim jest komputer, tablica multimedialna czy 
interaktywny Robot Photon, stwarzają ciekawe możliwości wspomagające edukację. Podjęcie tego wyzwania, 
jakim jest prowadzenie zajęć informatycznych, jest niezwykle korzystne, gdyż wychodząc naprzeciw zaintere-
sowaniom dzieci, można w interesujący sposób podwyższyć efektywność procesu edukacyjnego. Przedszkola-
ki poprzez swobodną zabawę poznają świat, rzeczy i ludzi, odkrywają własne możliwości, a także zdobywają 
przygotowanie do dalszego życia. Życia w dobie komputerów, maszyn, telefonów, tabletów itp.

Dla dzieci komputer jest czymś naturalnym, wiele z nich potrafi z niego korzystać, nie umiejąc jeszcze czytać 
czy pisać. W naszym przedszkolu dzieci bawiąc się z komputerem, ćwiczą pamięć, wyrabiają spostrzegawczość, 
ćwiczą koordynację ręki, oka, analizęi syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów, wzbogacają swój zasób słownic-
twa o pojęcia informatyczne, doskonalą umiejętność budowania zdań i dłuższych wypowiedzi.

Zajęcia skierowane są głównie dla grupy dzieci 5-6 - letnich, ale nie oznacza to, że nie uczestniczą w nich 
dzieci z młodziej grupy. Odbywają się one raz w tygodniu i trwają ok 1h, gdyż dzieci dzielone 
są na mniejsze grupki. W trakcie trwania zajęć, dzieci uczą się podstawowej obsługi kompu-
tera z wykorzystaniem myszki, przez co doskonale ćwiczą koordynacje wzrokowo-ruchową, 
swoją spostrzegawczość, cierpliwość, wzbogacają swoją wiedzę, umiejętności informatyczne 
i nie tylko. Dzieci poznały już program edukacyjno-graficzny Paint, w którym potrafią zmie-
nić kolor tła, czy danego elementu, tworzyć proste rysunki z wykorzystaniem dostępnych 
w programie narzędzi, zmazać lub powiększyć coś, cofnąć ruch. W trakcie zajęć korzystamy 
również z gier edukacyjnych („Mała Akademia Zerówka i Klasa 1”, ”Akademia Bambika”- 
Stymulacja rozwoju poznawczego w wieku 5-8 lat, które utrwalają wiedzę dzieci z różnych 
zakresów, od najprostszych znajomość kolorów, kształtów poprzez przeliczanie, kierunki, 
znajomość liter, cyfr, czytania, wykonywania określonych poleceń.

Dzieci korzystają również z tablicy interaktywnej, którą wykorzystujemy w różnora-
ki sposób; od oglądania filmów edukacyjnych poprzez utrwalanie liter, nauki ich pisania, 
zabaw w kalambury, stosowania zabaw edukacyjnych na tablicę interaktywną „Szacuję, prze-
liczam, obliczam-ćwiczenia matematyczne”, „Od szlaczka krzywego do pisma pięknego - ćwiczenia grafomotoryczne”. Tablica jest również sposobem 
komunikacjiz robotem edukacyjnym Photon. Jest to edukacyjny robot, który prosi dzieci, aby te nauczyły go poruszać się, przez co dzieci ćwiczą kierun-
ki i orientację przestrzenną, uczy kolorów oraz sposobów mieszania ich, aby otrzymać kolory pochodne, kodowania, uczy logicznego myślenia w trakcie 
pokonywania wielu kart zadaniowych. Zajęcia są bardzo lubiane przez dzieci, dlatego chętnie biorą w nich udział. A co najważniejsze poprzez dobrą 
zabawę, nasze przedszkolaki zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Ewa Figura

Szkoła Podstawowa w CiścuSzkoła Podstawowa w Ciścu
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu pobiegli ,,Tropem Wilczym’’

Dnia 6 marca 2022 r. odbyła się X edycja Biegu Pamięci ,,Tropem Wilczym’’. Bieg upa-
miętnia żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy po zakoń-
czeniu II wojny światowej nie złożyli broni. Odbywa się co roku w wielu polskich miastach 
przy okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dystans biegu głów-
nego wynosi symboliczne 1963 metry i nawiązuje do daty śmierci ostatniego niezłomne-
go żołnierza Józefa Franczaka ps. ,,Lalek”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu już po raz czwarty pobie-
gli ,,Tropem Wilczym”. Co roku przybywa chętnych do wzięcia udziału w uroczystości, któ-
ra stanowi dla młodzieży atrakcyjną formę spotkania z historią. W ten sposób nasi uczniowie 
nie tylko upamiętniają bohaterów, ale także sprawdzają swoje możliwości podczas rywaliza-
cji sportowej. Cieszy wzrastające wśród uczniów poczucie patriotyzmu, dzięki czemu stają się 
świadomymi obywatelami godnie reprezentującymi swoją szkołęi region. 

Również nauczyciele szkoły w Ciścu z roku na rok w coraz większej liczbie włączają się 
do udziału w biegu, chcąc swoją postawą pokazać, że promowanie wartości patriotycznych, 
a także zdrowego stylu życia nie jest im obce. Wykazują przy tym delikatność w zachęcaniu 
młodego człowieka do takich akcji, a nie nakaz uczestniczenia w danej uroczystości. Do-
browolne uczestnictwo młodzieży w biegu powoduje zauważalny wzrost zainteresowanych 
tematem Żołnierzy Wyklętych oraz autentyczne oddanie hołdu bohaterom, bo właśnie takim wartościom hołduje Szkoła Jana Pawła II.

mgr Ewelina Witos
mgr Monika Tetłak-Zgajewska
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„Z życia świetlicy szkolnej”
Po dłuższej przerwie świątecznej uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-

ła II w Ciścu znów zapełnili naszą świetlicę szkolną. Początek roku stał się okazją, 
aby porozmawiać z dziećmi o ich postanowieniach noworocznych oraz by przypo-
mnieć zasady obowiązujące w świetlicy. Hu hu ha! Hu hu ha! Nasza zima zła! Ale czy 
na pewno? Uczniowie omawiali zmiany zachodzące w przyrodzie. Wypowiadali się 
o pozytywach związanych z tą porą roku oraz wykonywali szereg prac plastyczno-
-technicznych. Ruchu też u nas nie zabrakło, gdyż korzystaliśmy z sali zabaw, sali gim-
nastycznej, a także podziwiając uroki zimy zjeżdżaliśmy na ślizgach i saneczkach. 

Nie zapomnieliśmy także o Dniu Babci i Dziadka. Z tej okazji uczniowie przy-
gotowali dziadkom drobne upominki.  Karnawał to czas zimowych balów, maskarad i zabaw. Nie inaczej byłow świetlicy szkolnej. Uczniowie wykona-
li piękne maski karnawałowe ozdobione według wyobraźni uczniów. Miesiąc luty w naszej świetlicy, z uwagi na zbliżające się ferie, rozpoczęliśmy od 
omówienia bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw. Uczniowie wypowiadali się również o swoich wymarzonych feriach.  

mgr Nina Drożdż 
mgr Barbara Skowron

Szkoła Podstawowa w Węgierskiej GórceSzkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce
Biblioterapia

Jak sprawić by dzieci polubiły książki... w czasach, gdy Netflix i telefon 
komórkowy wydają się być największą atrakcją? Oto jest pytanie ;) Jed-
nak jest to możliwe, dzięki wizytom w nowej Bibliotece Gminnej, gdzie 
dzieci mogą krążyć między regałami jak w labiryncie. Kiedy już się po-
zytywnie nakręcą chętnie słuchają czytania i biorą udział w zajęciach. 
Czytane przez nas teksty służą nam jako pożywka, do refleksji, działań 
praktycznych i zabawy. Staramy się wybierać tematy, by móc rozmawiać 
o tym, co jest dla nas ważne. Wspólnie poszukujemy odpowiedzi na py-
tania, które pozwalają nam lepiej poznać siebie i innych. Jak sobie radzić 
w otaczającym nas świecie, którego problemy przerastają dziecięce umysły. Dzieci często pracują w grupkach, by wspólnie szukać rozwiązań i dzielić się 
swymi pomysłami. Daje im to szansę, by uczyć się otwartości na drugą osobę i tego, że rozmowa jest kluczem do porozumienia.

Znany wszystkim miś o bardzo małym rozumku, który kocha miód, ma bardzo wrażliwe serce przychodzi nam z pomocą, by z małymi ludźmi roz-
mawiać o wielkich sprawach. Bajki o Kubusiu Puchatku i o Małym Księciu są ponad czasowe, do których dobrze zaglądać.

Tematami naszych spotkań były: ,,Dlaczego warto mówić prawdę?”, ,,Nasze emocje i uczucia”. 
,,Czy mogę sobie pozwolić na nudę?”, ,,Porozmawiajmy o przyjaźni”.
Paniom z Biblioteki serdecznie dziękujemy, za uśmiech, gościnność i cierpliwość.

Anna Kalinowska

Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej GórceZespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce
„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: 
dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” 
      (Papież Franciszek)

Działania Szkolnego Wolontariatu „Podaj pomocną dłoń” w Zespole Szkół Zawodowych 
w Węgierskiej Górce w roku szkolnym 2021/2022

Podsumowanie akcji „Pomoc dla Seniora”
W okresie przedświątecznym uczniowie wraz z opiekunami szkolnego wolontariatu zorganizowali w szkole kolejną już zbiórkę żywności dla osób 

starszych, samotnych, potrzebujących. Dzięki życzliwości Ludzi Wielkiego Serca oraz wsparciu uczniów Szkoły Podstawowej w Cięcinie nr 1 udało nam 
się zebrać sporą ilość żywności, którą wrazz własnoręcznie wykonanymi kartkami świątecznymi przekazaliśmy potrzebującym.

Święty Mikołaj wśród najmłodszych pacjentów
Uśmiech na twarzach dzieci przebywających na oddziale pediatrycznym w Szpitalu Żywieckim postanowili wywołać uczniowie Zespołu Szkół 

Zawodowych im. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce. Zorganizowali w szkole zbiórkę słodyczy, a okoliczne firmy zasponsorowały zabawki dla dzieci. 
6 grudnia uczniowie II klasy technikum w strojach Mikołaja i Aniołów w asyście kolegów Górali z klasy III technikum zjawili się na parkingu Szpita-
la Żywieckiego. Ze względu na pandemię dzieci mogły tylko pozdrawiać Mikołaja, patrząc przez okno, ale i tak radość była ogromna. Tak ogromna, jak 
ogromny był wór wypełniony po brzegi prezentami.
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Światowy Dzień Chorego 22 lutego
Z okazji Światowego Dnia Chorego, wolontariusze nie zapomnieli o osobach chorych przebywających w Ośrodku Opiekuńczo – Leczniczym w Raj-

czy. Zorganizowaliśmy dla pensjonariuszy zbiórkę kubków ceramicznych, ręczników, słodyczy, żywności. Państwo Czechowie wsparli naszą akcję, 
przekazując cztery skrzynki owoców.

Pomoc dla Ukrainy
Szkolny wolontariat aktywnie działa na rzecz pomocy dla Ukrainy. Dzięki ludziom wielkiego serca udało nam się udzielić pomocy rzeczowej: 

matkom z dziećmi z Ukrainy przebywającym w Pensjonacie „Wrzos” w Węgierskiej Górce - przekazaliśmy żywność dla dorosłych i dla dzieci, słodycze, 
ręczniki, zabawki dla dzieci, materiały biurowe, tj. kolorowanki, kredki, papiery kolorowe, nożyczki, środki higieniczne, zakupiliśmy termometr elektro-
niczny. Wsparliśmy akcję organizowaną przez Ośrodek Promocji Gminy dla Ukrainy przekazaliśmy żywność dla dzieci i dorosłych, środki higieniczne 
dla dzieci, koce, zabawki, słodycze dla najmłodszych. Za zebrane środki pieniężne zakupiliśmy na kwotę 800 zł - leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, 
środki opatrunkowe, środki przeciw oparzeniowe, które zostały przekazane na rzecz walczących o wolność UKRAINY żołnierzy. BĘDZIEMY W DAL-
SZYM CIĄGU UDZIELAĆ POMOCY POTRZEBUJĄCYM, DLATEGO PROSIMY O WSPARCIE NAS W TYCH DZIAŁANIACH.

Koordynatorzy szkolnego wolontariatu
ks. Dawid Szewczyk 

Teresa Biegun

OŚWIATA
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BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego, co roku 

odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie 
przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. 
Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew.W 29-letniej histo-
rii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się 
by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie 
wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Tym darem chcemy się podzielić ze 
wszystkimi, więc, jak co roku odbieramy go z rąk Komendantki Chorągwi Śląskiej, hm Anny Peter-
ko i uruchamiamy jego sztafetę w gminie Węgierska Górka, Milówka, Rajcza i Ujsoły. Co roku poja-
wiamy się w coraz to nowych miejscowościach, aby szerzyć tę piękną ideę.

STOWARZYSZENIA

- pwd. Olga Dziedzic 
- phm. Karolina Nowak 

kategoria INSTRUKTOR Z PASJĄ:
-pwd. Wojciech Michalski

-pwd. Natalia Hatala 
-pwd. Beata Szczotka 

kategoria DRUŻYNOWY NA MEDAL:
-phm. Justyna Łasut

-pwd. Ania Jopek 
-pwd. Julia Kalinowska 
-HO Monika Galica 
-HO Ania Szeląg

SZACH – MAT
Nie od dziś wiadomo, że ruch „szach mat” kończy partię 

szachową. Może nie jesteśmy mistrzamiw tej grze, ale wie-
my, że najważniejsze jest, aby ciągle posuwać się do przo-
du. I tak właśnie robimy – tylko po swojemu, po harcersku. 
Ostatni tydzień ferii to czas, w którym szkoliliśmy przy-
szłychi obecnych drużynowych harcerskich i starszohar-
cerskich! Kurs SZACH-MAT gościł także harcerzyz Huf-
ca ZHP Żywiec, Hufca Beskidzkiego ZHP oraz Hufca ZHP 
Czechowice-Dziedzice im. Olgi i Andrzeja Małkowskich! 
Gorąco gratulujemy wszystkim kursantom! Życzymy Wam 
mnóstwa sukcesów na harcerskiej ścieżce i wielu pięknych 
wspomnień ze swojej pracy!

HUFIEC ZHP WĘGIERSKA GÓRKAHUFIEC ZHP WĘGIERSKA GÓRKA

HASŁO - KSZTAŁCENIE!
Początek roku dla naszej kadry to weekendy pełne przekazywa-

nia harcerskiej wiedzy. Zdecydowanie nie chcemy stać w miejscu i ciągle 
rozwijamy nasze umiejętności, aby z dumą wychowywać młodych lu-
dzi w naszej organizacji. I w skrócie – co się działo? Jeszcze w grudniu, 
druhna Olga i Emilia miały możliwość wymiany harcerskich doświad-
czeń podczas kursu drużynowych drużyn wędrowniczych. W styczniu, 
druhna Natalia i Asia ukończyły szkolenie Lider+ "Kierowanie ludź-
mi w praktyce". Ale to nie koniec! Luty zaobfitował w aż 7 instruktorek, 
które pozytywnie ukończyły kurs podharcmistrzowski! Dziewczyny wró-
ciły do swoich środowisk z bagażem wiedzy i pomysłów! Gratulujemy 
wszystkim!

WITAJCIE 
W ZUCHOWEJ BAJCE!

Mieliście kiedyś tak, że chcieliście się cofnąć do czasów dzieciń-
stwa i znowu pożyć przez chwilę tak beztrosko? Otwierając w ferie 
Akademię Pana Kleksa dla naszych przybocznych gromad zuchowych, 
chcieliśmy im pokazać, jak ważną rolę w rozwoju dzieci odgrywa właśnie 
zabawa i wyobraźnia. Nasi przyboczni wzięli udział w warsztatach z gier, 
zabaw zuchowych i różnych majsterek! Było głośno, kolorowo i przede 
wszystkim PRAKTYCZNIE. A! Przy okazji poznali samego Pana Klek-
sa i musimy Wam zdradzić, że to naprawdę szalony i genialny gość!!!

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
Dzień Myśli Braterskiej, to święto wszystkich skautek i skautów na całym świecie, odbywające się co roku 22 lutego. W tym dniu, cała nasza ka-

dra miała okazję spotkać się w szarych mundurach przy ognisku i po prostu być wśród swoich przyjaciół. Z tej okazji również, Komenda naszego Huf-
ca po raz kolejny zorganizowała „Instruktorskie Wyróżnienia” w których wszyscy mogli wyróżnić instruktorów i drużynowych Hufca ZHP Węgier-
ska Górka oraz co za tym idzie, podziękować im za całoroczną pracę na rzecz Hufca i zmotywować ich do dalszej służby. Jesteście ciekawi kto to?

kategoria POMYSŁ ROKU:

Gorąco gratulujemy i dziękujemy również firmie „Folk-Styl” za ufundowanie pamiątkowych butonów dla naszych laureatów”
DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE I BEZINTERESOWNE SERCA! Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!

Zespół ds. Promocji i Wizerunku Hufca ZHP Węgierska Górka
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FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2022
30 stycznia 2022 r. zagrała w Węgierskiej Górce 

najgorętsza orkiestra świata! Właśnie wtedy obył się 
30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! 
Kolejny rok to kolejny powód do dumy, bo uzbie-
raliśmy piękną kwotę... 153 646,56 zł dla okulisty-
ki dziecięcej! Ogromne brawa dla naszych wolon-
tariuszy, bo to właśnie ONI kwestowali cały dzień 
w tej nie do końca pozytywnej aurze pogodowej.

Wszystko to odbyło dzięki pomocy i zaan-
gażowaniu naszych harcerzy, wędrowników, in-
struktorów oraz niezawodnych przyjaciół, z któ-
rymi pomaganie jest dziecinnie proste! Nasz sztab 
to po pierwsze i najważniejsze jego szefowa – dru-
hna Edyta Żółta. Z pomocą ogromu ludzi zorgani-
zowała ten wspaniały Finał i dopilnowała, żeby 
wszystko było tak jak należy – czyli pięknie i pro-
sto z serca! A co to za ogrom ludzi? Dziewczyny 
z Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka, 
harcerki i harcerze z Hufca Węgierska Górka, 
chłopaki ze Stowarzyszenia MOTO WG, którzy 
włożyli kawał dobrej roboty i ogromne serca by 
zorganizować nasze przejazdy. 

Wszędzie działo się bardzo dużo, bo działa-
liśmy w wielu miejscowościach naszego Hufca! 
Spróbujemy Wam trochę o tym opowiedzieć:

WĘGIERSKA GÓRKA to centrum całej 
imprezy. Nasze odliczanie, rozpoczęliśmy już w piątek wielkim Balonowym 
Maratonem Fitness na Hali Widowiskowo – Sportowej w Węgierskiej Gór-
ce! Niezastąpione trio GET FIT GYM, FABRYKA SZCZĘŚCIA oraz OŚRO-
DEK PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA zapewniło nam 
niesamowite sportowe emocje! W sobotę odbyła się II edycja Morsowa-
nia w Sole! 

No i przyszedł czas na niedzielę! Wielki finał rozpoczęliśmy już o 9.00 
rykiem rajdówek. Następnie folklorystyczne i tradycyjne już NIESOPU-
STY, a potem fenomenalne występy na scenie. Kogo gościliśmy? Cudne 
przedszkolaki z Przedszkola w Górach oraz uczniów Szkoły Podstawo-
wej z  Węgierskiej Górki. Nie zabrakło również emocjonalnych licytacji. 
W tym roku odbyły się aż trzy licytacje specjalne. MOTO serce zosta-
ło wylicytowane za 3000 zł, unikatowa figurka z podobizną Jurka Owsia-
ka została wylicytowana za kwotę 9000 zł, no i już tradycyjnie okulary od 
firmy Ulter Sport został wylicytowany za 8000 zł.  Dzień zakończyliśmy 
koncertem wolontariuszy i piosenką WIARA zespołu Ira, zapytacie cze-
mu akurat ta piosenka? Była ona hitem na liście przebojów 30 lat temu. 
Podczas finałowego koncertu wypuściliśmy balony do nieba i pokroiliśmy 
tort, którym poczęstowaliśmy naszych mieszkańców. 

Co się działo w innych miejscowościach?
CIĘCINA, ŻABNICA, CISIEC - kiermasze ciast!
RAJCZA - W Rajczy finał WOŚP zorganizowała XXII DH IGNIS! 

Siedmiu wolontariuszy kwestowało w okolicach centrum, odbyły się rów-
nież dwa kiermasze ciast i rękodzieł - pod kościołem oraz na Skiparku 
Stoku Narciarskim. Mieszkańcy mogli też wylicytować vouchery do lokal-
nych restauracji.

UJSOŁY - Oprócz kiermaszu przepysznych 
ciast może było wziąć udział w licytacji! Bon na pa-
znokcie, pizze, siłownię czy obiad. W licytacjach nie 
zabrakło także WOŚP-owego tortu i własno ręcznie 
przygotowanych ozdób!

30. Finał WOŚP jest już tylko wspomnieniem! 
Wspomnieniem pięknym, przypominającym nam 
jak wiele dobrego udało nam się zrobić wspól-
nie. Efekty tego dobra widoczne będą codziennie  
w szpitalach i przychodniach lekarskich - o to wła-
śnie chodziło!

W tym miejscu pragniemy z całego serca po-
dziękować wszystkim, bez których Finał nie zakoń-
czyłby się takim sukcesem, a być może wcale by się 

nie odbył.
Pierwsze słowa podziękowania kierujemy 

do władz gminy Węgierska Górka na czele z Pa-
nem Wójtem Piotrem Tyrlikiem, który zawsze 
wspiera nasze działania. Kolejne ślemy do har-
cerzy z Hufca ZHP Węgierska Górka oraz dy-
rekcji i pracowników Ośrodka Promocji Gminy, 
którzy po raz kolejny podjęli się trudu utworze-
nia Sztabu WOŚP w Węgierskiej Górce.  

Największe podziękowania należą się na-
szym wolontariuszom, którzy dzielnie kwesto-
wali cały dzień i zbierali do puszek nie małe 

kwoty oraz darczyńcom, którzy przekazali coś od siebie, od firmy, po pro-
stu od serca, by nasza orkiestra mogła zebrać jak najwięcej pieniędzy 
w słusznej sprawie. Wielu przekazało gadżety, karnety, upominki, pączki, 
ciasta, kiełbaski i wiele, wiele innych rzeczy, które nie sposób wymienić. 
Wielkie dzięki również dla tych, którzy uczestniczyli w licytacjach.

Dziękujemy tym, którzy zapewnili bezpieczeństwo podczas im-
prezy: Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cięcinie, Straża-
kom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierskiej Górce, Policjantom  
z Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce.

Dziękujemy całemu Sztabowi WOŚP w Węgierskiej Górce, czyli ekipie 
od zadań specjalnych: Szefowa Sztabu Edyta Żółta, Dominika Matuszew-
ska, Ula Figura, Natalia Hatala, Karolina Nowak, Agnieszka Tyrlik, Alek-
sandra Zyzak, Ania Szeląg, Joanna Jurasz, Karolina Jeleń, Karolina Mo-
tyka, Klaudia Wojtusiak, Mateusz Dudek, Monika Galica, Anna Suława, 
Lucyna Fijak, Agnieszka Maślanka, Marianowi Kurowskiemu.

Dziękujemy głównemu sztabowi MOTO Orkiestry: Robert Machała, 
Michał Machała, Łukasz Kos, Daniel Wochnik, Marcin Tomaszek.

Dziękujemy niezawodnym kierowcom rajdowym: Kacper Wróblew-
ski, Benek Korzeniowski, Andrzej Rduch, Jakub Lesiak, Piotr Żbikowski, 
Rafał Wlazłowski, Bartek Ka, Szymon Talik, Mariusz Śpiewak, Kamil Sa-
tława, Oskar Magiera, Dawid Pach, Dariusz Marszałek, Robert Bednarz, 
Rav Telega, Patryk Gawlas, Rafał Słonka, Jakub Foltyn, Kacper Kruczek, 
Arkadiusz Bury, Kamil Kania, Patryk Graca, Piotr Czech, Dominik Pitry, 
Rafał Lasoń, Mateusz Mołdysz, Mateusz Mrowiec, Arek Foltyn.

Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy zrobić coś dobrego i wspólnie zdo-
być kolejny rekord w gminie Węgierska Górka! DZIĘKUJEMY!

STOWARZYSZENIA

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Węgierskiej Górce wsparli:
Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka
Hufiec ZHP Węgierska Górka
OSP Węgierska Górka
Fabryka Szczęścia - Sklep z balonami, FotoLustro, Animacje dla dzieci
Studio Reklamy PixelArt
Jarmark Bis
Ulter Sport Exhausts
Okna Debow - Węgierska Górka
Wit-Bud
Sklep DOM LAS OGRÓD

AKME
Tom-Car Tomasz Niewiadomy
TEO Mateusz Miera
Economi
Aquatex Beskidy
AUTO MYJNIA Dawid Kania
Kopbud Kopyto
CARS Jerzy Kręcichwost
JAN-CAR Janusz Skrzypek
Golden Lizard  TERRA
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STOWARZYSZENIA // SPORT

Patryk Car Detailing
PAWLO – BUD
P.P. BUD
Tech-Mech  Auto TIR Service 
Galeria elektryczna  EL-SKŁAD
Mechanika Pojazdowa Wojciech Golec
ARTMARK
Rallycars Sc
Zoo-Portiernia
Auto serwis quarto Bartłomiej Kurowski.
Glamour Studio Urody
Odlewnia Kultury
Kapela Wróble
Agroturystyka Manhattan
Muzyczny Garaż
Hotel Beskidian
Kwiaciarnia florki dwie
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Węgierka"
Salon Kosmetyczny Pielęgnacja kolagenowa na twarz Aldona Cieślik
Agent PZU Filip Franczyszyn
Witold Stańczyk Zakład Ubezpieczeniowy
Strefa męska
Przemysław Mazurek
Tomasz Mrowiec
Pizzeria Piekiełko
Hotel Zacisze Węgierska Górka
Karczma Pod Niedźwiedziem
Drewop Henryk Pawlus
MetalPol Węgierska Górka
PIGI PARTS
Iwona Koźbiał-Grzegorzek
Karczma Pod Baranią
BLADE Fryzjer MĘSKI
Makramowe_love
Agnieszka Duraj
Sucha Ewa
Racemand - Centrum Wirtualnego Motorsportu
Dominik Jochman
Małgorzata Pępek - Poseł na Sejm RP
Ania Kalfas-Holeksa

DrewPol
Paweł Biegun
Leszek Olejnik
Hypercars.pl - Wypożyczalnia samochodów sportowych.
ARKOM Węgierska Górka
INIGO - Profesjonalna Informatyka
Mały Haśnik
ByMy
Ewelina Matuszek
Mariusz Kąkol
Pierrot Woda
Przedszkole "Zaczarowany Las"  w Węgierskiej Górce
Przedszkole w Górach
Szkoła z Górki
Stowarzyszenie Pod górkę
MartenSport
GET FIT GYM
Poloptic
ciecina.eu Lokalny Portal
Kregielnia Wenecja
Galeria Elektryczna Węgierska Górka
HS Multiservices
MARWOL Usługi Budowlane
Delikatesy Centrum Węgierska Górka
PSS SPOŁEM Węgierska Górka
Hurtownia Warzyw i Owoców Czech&Czech
Lukpol Euro Sklep
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Bogusława Wolna
Gazownia Węgierska Górka
Lewiatan Węgierska Górka
GS Cięcina 
Agawa Węgierska Górka
Melaxa - Pensjonat
Famed Żywiec
SKILL Joanna i Krzysztof Wrażeń
i... wszyscy wspierający WOŚP mieszkańcy gminy Węgierska Górka i okolic!
DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE I BEZINTERESOWNE SERCA! 
Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!

SPORT
Spotkanie PZW Węgierska Górka

W grudniu odbyło się zebranie wybor-
cze Koła Wędkarskiego w Węgierskiej Gór-
ce. Podczas spotkania został powołany nowy 
zarząd. Ostatecznie po uprawomocnieniu się 
wszystkich niezbędnych dokumentów, wy-
gląd struktur koła prezentuje się następująco:

Zarząd koła:

Jarosław Zeman - Prezes
Adam Przemyk - Wice prezes
Andrzej Wnętrzak - Skarbnik
Marek Gaweł - Sekretarz
Czesław Tlałka - Kapitan sportowy
Jerzy Tyrlik - Gospodarz
Dariusz Wiercigroch - Komendant SSR
Grzegorz Bobrowski - Rzecznik dyscypli-

narny.

Andrzej Filip
Stanisław Kazubek
Bartłomiej Bednarz
Komisja rewizyjna
Zdzisław Tlałka - Przewodniczący
Jarosław Czech
Michał Kupczak
Sąd koleżeński
Tadeusz Mika - Przewodnczący
Jerzy Wojciuch
Adam Jurasz

Wszystkim powołanym do zarządu ser-
decznie gratulujemy.

Podczas zebrania uhonorowani zosta-
li wędkarze, zasłużeni dla wędkarstwa i koła. 

Zostały również wręczone puchary – dla naj-
lepszych zawodników 2020 i 2021.

PZW Węgierska Górka
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XI Zawody Furmanów
XI Zawody Furmanów za nami! Niesamowita atmos-

fera i emocje sięgające zenitu pozostaną w naszej pamię-
ci na długo! Trudna i wymagająca praca, jaką zaprezento-
wali w tym dniu furmani i ich konie jest godna podziwu. 
Już po raz jedenasty mogli Państwo obejrzeć trud i wyzwa-
nia, przed jakimi stają podczas swojej codziennej pracy. Ku 
satysfakcji organizatorów zawody cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i turystów. 
W tym roku do rywalizacji przystąpiły dwadzieścia cztery 
zespoły, a w konkurencji siła uciągu startowało aż 50 koni. 
Impreza miała charakter międzynarodowy, gdyż gościliśmy 
zespoły również ze Słowacji. Podczas wydarzenia, publicz-
ność mogła podziwiać współpracę człowieka z koniem 
w trzech konkurencjach: sile uciągu, dokładności i zręcz-
ności powożenia. Impreza miała na celu popularyzację 
i promocję konia ogólnoużytkowego (koń pociągowy, koń 
furmański i inne) oraz propagowanie kultury i zwycza-
jów górali Beskidu Żywieckiego.

Dziękujemy współorganizatorom tego wydarzenia: 
Nadleśnictwu Węgierska Górka, Starostwu Powiatowemu w Żywcu, szczególnie zaś pragniemy podziękować Państwu Marii i Andrzejowi Wróblom. 
Składamy wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tej imprezy oraz udzielili nam wsparcia, a są to:

Za nami pierwsza zimowa edycja Baran Trail Race!
12 marca odbyła się pierwsza zimowa edycja dobrze znane-

go już biegu Baran Trail Race. Zawody rozgrywały się na dwóch 
dystansach - 25 km i 60 km na klasycznych trasach BTR. Dy-
stans 60 km wystartował o godzinie 5: 00, dystans 25 km o go-
dzinie 8:00. W biegu wzięło udział ok. 200 biegaczy. Jak mówią 
sami zawodnicy – trud biegu i niską temperaturę wynagrodziły 
niesamowite widoki zimowej Baraniej! 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom wytrwa-
łości, zwycięzcom oczywiście miejsca na podium, a organi-
zatorom świetnej imprezy! Już teraz serdecznie zapraszamy 
na jesienną edycję, która odbędzie się we wrześniu – oczywiście 
w Węgierskiej Górce. 

Warto również wspomnieć, że uczestnicy biegu Baran 
Trail Race nie tylko wzięli udział w zawodach, ale również 
wsparli zbiórkę dla uchodźców z Ukrainy. Serdecznie dzięku-
jemy za wszystkie przekazane dary. Współorganizatorem biegu 
była gmina Węgierska Górka oraz Ośrodek Promocji Gminy 
Węgierska Górka. 

SPORT

Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce,
Pani Małgorzata Pępek – Poseł na Sejm RP,
Pan Kazimierz Matuszny - Poseł na Sejm RP,
Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni – Katowice,
Radny Gminy Marcin Ziętek,
AKME Kasy Fiskalne i Oprogramowania - Michał Wróbel,
Gabinet Protetyki Dentystycznej Marta Duraj – Węgierska Górka,
PixelArt Studio Reklamy, Daniel Wochnik, Węgierska Górka,
Rolmet Bis s.c. Żywiec – Jerzy Czadankiewicz,
Folk – Styl Cięcina – Joanna i Henryk Martyniak,
Sklep Jeździecki GALOP Romuald Dopierała – Ustrzyki Dolne,
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Bogusława Wolna – Cięcina,
Gabinet Weterynaryjny Waldemar Kalinowski – Węgierska Górka,

Zofia Barcik – Węgierska Górka,
Silna Grupa Wsparcia Roman Bogdał i Paweł Czech,
Alicja i Michał Waligóra - Melaxa,
Piekarnia Tradycyjna - Wojciech Świniański, Wieprz,
DREW-BUD, Grzegorz Cupek, Węgierska Górka,
Piotr-Plast, Piotr Figura, Przybędza,
Usuwanie wgnieceń bez lakierowania – Bolesław Hankus, Przybędza,
Bacówka za kaplicą, Krystyna i Grzegorz Chmiel, Przybędza,
Sopki Stopki, Jan Stopka, Cięcina,
Sklep Rolniczy, Paweł Kupczak, Węgierska Górka,
Zakład Rymarski Solarz,
WGB Firma Usługowo Handlowa Wojciech Gaweł.
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SPORT

KLUB SPORTOWY FUTSAL 
WĘGIERSKA GÓRKA

Klub Sportowy Futsal Węgierska Górka działa na terenie gminy 
Węgierska Górka od 2010 r. zrzesza w swoich szeregach ok 50 dziecia-
ków w wieku od 5-11 lat. Nie tylko zajmuje się prowadzeniem trenin-
gów z piłki nożnej, ale prowadzi również naukę jazdy na nartach, orga-
nizuje obozy sportowe: w okresie letnim (obóz sportowy w Świnoujściu 
i rowerowy w Rytrze), a w okresie zimowym (obozy narciarskie w Ry-
trze). Klub FUTSAL podejmuje szereg działań zachęcających do czynne-
go uprawiania sportu, propagując przy tym sportowy tryb życia. Integruje 
mieszkańców poprzez organizację własnych turniejów i wyjazdów spor-
towych, a także bierze aktywny udziału w organizowanych przez gminę 
Węgierska Górka imprezach sportowych tj. Olimpiada Przedszkolaka, 
Dni Węgierskiej Górki itp. 

Red. Magdalena Kuś

Tenis Stołowy - sukcesy młodych zawodników
Jeszcze w grudniu ubiegłego roku w naszej hali sportowej zostały zorganizowane kolejne zawody w tenisie stołowym IV Grand Prix Polski Wetera-

nów. W imprezie wzięło udział aż 224 zawodników z całej Polski. Nie zabrakło również graczy naszego klubu drugiej ligi. Kryteria wieku (ukończone 
40 lat) spełniają Jacek Stokłosa i Bogusław Madej. Obaj uplasowali się w swoich kategoriach tuż za podium. Zrewanżowali się obaj, na kolejnej edy-
cji tego turnieju w dniach 12-13 lutego tego roku w Gliwicach. Tym razem Jacek Stokłosa stanął na najwyższym stopniu podium, pokonując w finale 
utytułowanego zawodnika Artura Szołtyska z Żor. Drugie miejsce w tym turnieju w swojej kategorii zdobył Bogusław Madej.

Dobrze prezentują się nasi młodzi zawodnicy na organizowanych turniejach w powiecie żywieckim i Bielsku Białej. Karol Jasek wygrał VII Zimowy 
Turniej Tenisa Stołowego w Jeleśni. Dobrze wypadli również Patryk Kumorek, Alan Żyrek i Tymoteusz Stachowicz. Jeszcze nie zdołali zająć czołowych 
miejsc, ale nawiązali walkę i poogrywali wielu swoich rówieśników.

W Grand Prix Bielska Białej Karol Jasek zdobył brązowy medal w swej kategorii, a w wyższej (junior) po bardzo dobrej grze przegrał dopiero w fi-
nale zdobywając II miejsce. Zawodnicy II ligi wygrali jedno spotkanie, raz zremisowali i zanotowaliśmy jedną porażkę, jednak z konieczności w tym 
przegranym wystąpiliśmy w składzie rezerwowym. 

Zapraszamy na nasze zajęcia sportowe w poniedziałki o 17.30 i środy o godz. 18.00 w hali sportowej i o 17.00 piątek i 12.00 sobota w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Cięcinie. Telefon do trenera Tomasza Madeja 723082567.

Wiadomości z ostatniej chwili
16 marca uzyskaliśmy cenne wysokie zwy-

cięstwo 8:2, z wyżej notowanym zespołem KTS 
„Wolf ” Gliwice, co utrzymało naszą dobrą po-
zycję w II lidze. 

W dniach 19 i 20 marca ponownie zorga-
nizowaliśmy, tym razem VII Grand Prix Pol-
ski Weteranów, w którym wzięło udział ponad 
180 zawodników z całej Polski oraz jedna za-
wodniczka z Ukrainy. Na podium nie zabra-
kło naszych reprezentantów. Bogusław Madej 
po zaciętej walce finałowej zdobył II miejsce, 
a Jacek Stokłosa w swej kategorii był III. Szcze-
gólne podziękowania za pomoc w organiza-
cji tego turnieju przekazujemy firmie Scandia, 
która ufundowała dla zawodników produ-
kowane przez siebie naturalne kosmetyki, 
dyrektorowi Banku Spółdzielczego Węgier-
ska Górka – Tadeuszowi Juraszkowi oraz Zbi-
gniewowi Sobków. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkiego dobrego i serdeczne podziękowania przekazujemy naszym sponsorom: Firmie 
Czech&Czech, Piotr Gawliński, firmie Stanisław Oczkowski, Starostwo Żywiec, Burmistrzowi m. Żywiec, Wodpol, A. Marszałek, Somarex, Beskid Eko-
system, M. Jamrozowicz – Restauracja „Klubowa”, T.Nowak Browar Rzemieślniczy. Podziękowania za współpracę Kancelaria Ekonomiczna Cz. Nowak, 
Gmina Węgierska Górka, Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka. 

Mirosław Matuszewski



38 Nowiny z GminyNr 89 2022

RYSIANKA TEAM 2022
IMPREZY I ZAWODY

Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe Rysianka zaprasza do udziału 
w imprezach i zawodach sportowych na terenie naszej gminy:

- Rysianka Pumptrack Cup, 28 maja 2022
- Hero Beskidy, 1-30 czerwca 2022
- Bieg Żentycy, 9 lipca 2022
- a dodatkowo jesienią: Duathlon Vertical Rysianka

Informacje i zapisy na stronie www.rysiankateam.pl

Zajęcia w ramach 
Akademii Przygody Rysianka

Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe Rysianka wraz z Ośrodkiem 
Promocji Gminy zaprasza do Hali Widowiskowo-Sportowej, gdzie prowa-
dzone są zajęcia wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży. W sezonie letnim 
organizowane są również wyjazdy rowerowe.

Informacje: www.rysiankateam.pl/akademia
Zapisy: tel. 731 68 44 22

PARK ROWEROWY RYSIANKA
Dziękujemy wszystkim 

sympatykom i przyjaciołom 
za wspieranie naszej lokalnej 
inicjatywy społecznej. Wspól-
nymi siłami tworzymy i utrzy-
mujemy rowerowe centrum 
treningowe dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. 

Jeśli masz pomysł, środ-
ki lub chwilę wolnego czasu 
i możesz nas weprzeć, daj znać!  

www.rysiankateam.pl/par-
k-rowerowy

Rysianka Team

ZAPOWIEDŹ RUNDY WIOSENNEJ 

Wszystkie drużyny piłkarskie z naszej Gminy po zimowym okresie 
przygotowawczym rozpoczęły już ligowe rywalizacje. W  sobotę, 26 mar-
ca w Węgierskiej Górce miejscowy Metal podjął na stadionie przy ul. 3 
maja drużynę Błyskawicy Drogomyśl. Mecz zakończył się wynikiem 4:0 
dla gości. Inny reprezentant ligi okręgowej - Skałka Żabnica zainaugurował 
rozgrywki rundy wiosennej na boisku lidera dzień później, a jej rywalem 
była drużyna Tempo Puńców. Skałka przegrała z liderek klasyfikacji 6:1. 
Kolejną okazją do zdobycia ligowych punktów dla Metalu będzie wyjazd 
do Żywca na mecz z Koszarawą - początek spotkania 2 kwietnia o godzinie 
15:00 na stadionie przy Alei Wolności 4  w  Żywcu. Z kolei Skałka Żab-
nica rozegra swój mecz tego samego dnia, o tej samej porze i podejmie 
u  siebie drużynę Beskidu Skoczów. Każda z drużyn rozegra w rundzie 
wiosennej 15 spotkań, obaj nasi reprezentanci walczą o utrzymanie - Me-
tal zajmuje 16 miejsce z 3 punktami na koncie, z kolei Skałka zajmuje 13 
miejsce z dorobkiem 11 punktów.

Dłużej na piłkarskie emocje poczekają kibice w Ciścu. Miejscowy 
Maksymilian rozpoczyna rundę wiosenną A - klasy od wyjazdowego spo-
tkania z drużyną LKS Juszczyna. Mecz rozpocznie się 3 kwietnia o godzi-
nie 11:00, na boisku w Wieprzu. Pierwszy mecz na stadionie przy ul. Spor-
towej w Ciścu odbędzie się w niedzielę palmową, 10 kwietnia o godzinie 
11:00. Rywalem drużyny z Ciśca będzie LKS Skrzyczne Lipowa. Maksymi-
lian zajmuje 5 miejsce w A-klasie z dorobkiem 24 punktów.

7 meczów na poziomie klasy B rozegra w rundzie wiosennej LKS 
Świt Cięcina. W pierwszym meczu, 9 kwietnia o godzinie 15: 00 podej-
mie na własnym boisku lidera tabeli - Żywiecką APN. Tydzień później, 16 
kwietnia, do Cięciny przyjeżdża drużyna Beskidu Kocierz. Początek spo-
tkania o 15:00. Świt zajmuje 4 pozycję w B-klasie z dorobkiem 10 punktów.

Podsumowując, w okresie od 26 marca 2022 r. do 26 czerwca 2022 
r. kibiców czeka mnóstwo piłkarskich emocji. Zwieńczeniem będą derby 
Gminy Węgierska Górka na poziomie Ligi Okręgowej planowane na 25 
czerwca, kiedy to TS Metal podejmie Skałkę Żabnica na boisku w Węgier-
skiej Górce. Jak co roku sezon zakończą tradycyjne rozgrywki pucharowe, 
w których wezmą udział drużyny trampkarzy, juniorów i seniorów z Klu-
bów naszej Gminy. O szczegółach planowanych imprez poinformujemy 
wkrótce. 

Zapraszamy wszystkich Państwa do uczestnictwa w wydarzeniach 
sportowych, do wspierania Klubów naszej Gminy poprzez zakup bi-
letów, koszulek, pamiątek, wpłacanie darowizn, a także wspieranie ich 
w mediach społecznościowych. Niech praca wolontariuszy przynosi Nam, 
naszym krewnym, przyjaciołom i dzieciom dużo satysfakcji i zadowole-
nia poprzez rozwój sportowy i społeczny.

Sławomir Motyka

SPORT

http://www.rysiankateam.pl
http://www.rysiankateam.pl/akademia
http://www.rysiankateam.pl/park-rowerowy
http://www.rysiankateam.pl/park-rowerowy
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MAGAZYN INFORMACYJNY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

WYDAWCA: Gmina Węgierska Górka, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka
OPRACOWANIE EDYTORSKIE:Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

ADRES MAILOWY: wegierska-gorka@opg.pl
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