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Rowerowy zawrót głowy!
Dzieci kochają nieskrępowaną zabawę, wygłupy, uwielbiają wymyślać nowe rzeczy, sprawdzać się, eksperymentować i bardzo lubią angażować 

w zabawy rodziców. Czas spędzony na intensywnej zabawie z rodzicami może być znacznie lepszym prezentem niż droga zabawka. Dlatego w Dzień 
Dziecka Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka zaproponował najmłodszym i ich rodzicom aktywną formę spędzenia tego cudownego święta. 

1 czerwca postawiliśmy na rodzinną aktywność. Oj działo się! To był prawdziwy - nie tylko rowerowy – zawrót głowy. Wszyscy Ci, któ-
rzy wzięli udział w Rodzinnej Grze Rowerowej, zostali nagrodzeni małymi upominkami. Dodatkowo zaprosiliśmy naszych milusińskich wraz  
z rodzinami do udziału w pikniku. Uśmiechy na twarzach, dźwięk dziecięcego śmiechu, gwar… atmosfera była wyśmienita.

Przygotowaliśmy masę atrakcji m.in: dmuchańce, malowanie twarzy, zabawę z animatorami, bańki mydlane, gry i zabawy, kolorowe warkoczyki, 
konkurencje rowerowe, popcorn.
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Szanowni mieszkańcy,
Czas mija szybko, 

za nami pierwsze półrocze 2022 
roku, które było bardzo trudne ze 
względu na ciągle jeszcze obowią-
zujące obostrzenia związane z epi-
demią COVID-19 oraz trwającą 
wojnę na Ukrainie i wszechobecną 
drożyznę związaną z inflacją. Ale 
pomimo tych problemów w przy-
szłość należy patrzeć z optymi-
zmem i z ufnością, że będzie lepiej. 

Przed nami czas radości i zabawy – wakacje. Tradycyjnie już 
w tym okresie przekazujemy Państwu naszą gazetkę gminną. Chce-
my naszym mieszkańcom przekazać garść wiadomości o działa-
niach i przedsięwzięciach, które już się wydarzyły a miały miejsce 
w minionym półroczu, a z drugiej strony pragniemy się podzielić 
informacjami, co czeka nas w najbliższym czasie, w szczególno-
ści w okresie wakacji. Pragnę również przypomnieć, że „Nowiny 
z Gminy” to czasopismo, w którym każdy mieszkaniec gminy, sto-
warzyszenie czy podmiot publiczny może zamieszczać artykuł in-
formacyjny o treściach ogólnospołecznych, w tym celu należy zgło-
sić się do Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka. Ogromną 
satysfakcją jest dla mnie fakt, że gazetka „Nowiny z Gminy” cieszy 
się niesłabnącą popularnością, mimo iż wszystkie informacje na bie-
żąco zamieszczamy na naszych oficjalnych stronach internetowych 
www.wegierska-gorka.pl, www.wegierska-gorka.opg.pl oraz na mo-
jej stronie prywatnej www.piotrtyrlik.pl. Równie gorąco zachęcam 
Państwa do odwiedzania także tych serwisów informacyjnych.

W „Nowinach z Gminy” zamieszczam artykuł pod nazwą „Ra-
port Wójta”, w którym zawsze pragnę podzielić się z Państwem 
informacjami na temat bieżącej działalności gminy, a w szczegól-
ności wójta. Pragnę przybliżyć Państwu wydarzenia, które miały 
miejsce w naszych miejscowościach oraz przedstawi planowane za-
dania inwestycyjne i gospodarcze gminy na najbliższy okres, gdyż są 
to tematy, które najbardziej interesują mieszkańców. W tym artykule 
będzie sporo wiadomości na temat działań kulturalnych, rekreacyj-
nych i imprez organizowanych w okresie wakacji. Myślę, że koniec 
roku szkolnego jest dobrą okazją, aby i na ten temat porozmawiać.

Pragnę nadmienić, że czas letniego wypoczynku w gminie Wę-
gierska Górka jest utrudniony trwającą budową drogi ekspresowej 
S-1, niemniej jednak oferta przygotowana przez gminę, zadowoli za-
równo mieszkańców jak i odwiedzających nas turystów. Baza sporto-
wo-rekreacyjna i turystyczna jest przygotowana do sezonu letniego. 
Urozmaicony, bogaty program imprez zachęci wszystkich do wspa-
niałej zabawy. Gościnność mieszkańców z pewnością przyczyni się 
do tego, że wszyscy turyści będą zadowoleni i zachwyceni czasem 
wakacyjnego wypoczynku spędzonego w gminie Węgierska Górka. 

Zachęcam do zapoznania się i skorzystania z bogatego kalen-
darza imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych przygoto-
wanych przez Ośrodek Promocji Gminy i inne organizacje. Mam 
nadzieję, iż różnorodność i rozpiętość tematyczna zaplanowanych 
wydarzeń będzie na tyle interesująca, że każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Wszystkim życzymy udanych wakacji, spokojnego wypoczyn-
ku, a naszym gościom udanego pobytu w gminie Węgierska Górka. 

W kalendarium imprez na lato 2022 zaplanowano następujące 
wydarzenia: 

• 2-3.07 – Rozpoczęcie Wakacji – Zlot Food Trucków z dyskote-
ką - w dniach 2-3 lipca na mieszkańców gminy Węgierska Górka, jak 
również odwiedzających ją turystów czekać będzie smakowite roz-
poczęcie lata! FT Event, jedna z najstarszych grup Food Truckowych 
w kraju, przygotuje przepyszny weekend z kuchnią z różnych zakąt-
ków świata. Pierwszy dzień zakończy dyskoteka pod gołym niebem, 
którą poprowadzą FANATIC SOUNDS oraz SINCE SHOCK.

• 3.07 - Koncert Muzyki Organowej - Koncerty organowe cieszą 
się dużym zainteresowaniem. Również i w tym roku przygotowali-
śmy dla Państwa niecodzienną ucztę muzyczną. Wspaniały koncert 
organowy odbędzie się w Kościele Przemienienia Pańskiego w Wę-
gierskiej Górce. Zapraszamy w niedzielę 3 lipca na godzinę 19:00. 
Swoje umiejętności zaprezentuje Krzysztof Pawlisz - dwukrotny 
laureat na ogólnopolskich przesłuchaniach młodych organistów we 
Wrocławiu, laureat II miejsca na Międzynarodowym Konkursie 
Organowym w Magadino oraz finalista słynnego Międzynarodowe-
go Konkursu w Brugii. 

• 9.07 – XXX Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka w Piłce 
Nożnej - w ramach 30. edycji turnieju odbędą się mecze piłkarskie, 
w których o miano najlepszej drużyny będą grały kluby sportowe 
z terenu gminy Węgierska Górka. Gospodarzem tegorocznych roz-
grywek będzie Klub Sportowy Świt Cięcina. 

• 9.07 – Bieg Żentycy - w plenerach Beskidu Żywieckiego, 
w Cięcinie odbędzie się bieg górski, który od samego początku łączy 
sportowe emocje z promowaniem lokalnych produktów i kultury 
pasterskiej. Piękna trasa o dystansie 22 kilometrów zachwyci każde-
go miłośnika górskiego biegania. 

• 24.07 – VII Folk Day i XVI Międzynarodowy Konkurs He-
ligonistów - Międzynarodowy Konkurs Heligonistów na dobre 
wpisał się w kalendarz imprez pogranicza polsko-słowacko-czeskie-
go. To wydarzenie przyciąga rzesze miłośników gry na heligonce, 
niezwykłym instrumencie charakterystycznym dla naszej regionu. 
Tradycyjnie konkurs rozpocznie wspólne odegranie hymnu heligo-
nistów, na który składają się trzy utwory, mające szczególne znacze-
nie dla regionu Polski, Słowacji i Czech. Na scenie zaprezentują się 
również lokalne zespoły folklorystyczne i kapele góralskie. Dzień 
ten będzie prawdziwym świętem folkloru, oprócz uczty muzycznej 
organizatorzy przygotują wiele atrakcji w tym: warsztaty rękodzieła, 
degustację kuchni regionalnej. 

• 6-7.08 – XXIX Dni Gminy Węgierska Górka - W pierwszy 
weekend sierpnia tradycyjnie obchodzimy święto gminy Węgier-
ska Górka. W tym roku zaplanowaliśmy dla Państwa dwudniowe 
obchody. Sobota to czas muzycznych koncertów i tanecznej zaba-
wy. Na scenie zagoszczą rytmy disco, a zagrają dla Państwa znane 
gwiazdy: After Party oraz Marcus P. Imprezę zakończy dyskote-
ka z DJ-em. W niedzielę natomiast odbędzie się piknik rodzinny, 
na uczestników czekać będzie moc atrakcji – animacje, dmuchańce, 
konkurencje sportowe, stoiska warsztatowe. Tego dnia zaplanowa-
no także sportowe potyczki w ramach gminnego turnieju przed-
szkolno-szkolnego „Dzieciaki na medal”. W programie znajduje 
się także pokaz magii – Rafała Mulki – twórcy Beskidzkiego Teatru 
Iluzji, Finalisty IV edycji Programu Mam Talent, autora wirtualne-
go programu Akademia Magii, koncert „Need For Strings, koncert 
kapeli oraz dyskoteka.

Wstęp na tegoroczne Dni Gminy Węgierska Górka jest bez-
płatny. 
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• 15.08 – Wierchowe Granie - co roku 15 sierpnia w święto Wnie-
bowzięcia Św. Maryi Panny na Hali Boraczej gromadzą się muzycy ze 
skrzypcami, piszczałkami, dudami, rozmaitymi instrumentami, by 
zagrać tradycyjne melodie Beskidu Żywieckiego, Śląskiego i Podhala, 
jak również Słowacji. Wierchowe Granie stanowi wyjątkową okazję 
obcowania z lokalną muzyką, niosącą się po okolicznych łąkach, la-
sach i szczytach. Impreza nie tylko podtrzymuje i kultywuje lokalne 
tradycje muzyczne, jest również okazją do spotkania w przyjaznej at-
mosferze, górskiej scenerii.

• 20.08 – Wycieczka Szlakiem Historii / Nocne Zwiedzanie 
- w kalendarzu imprez naszej gminy nie możne zabraknąć wydarze-
nia dla miłośników historii. Mamy dla Państwa propozycję niezwykłej 
lekcji historii w plenerze. Wśród zapalnych atrakcji znajdują się m.in. 
wycieczka z elementami gry terenowej Szlakiem Schronów Bojowych 
z 1939 r., prelekcje historyczne, quest historyczny dla całych rodzin 
oraz nocne zwiedzanie schronów. 

• 21.08 – Dożynki Parafialne w Żabnicy - Koło Gospodyń Wiej-
skich Żabnica, Sołtys, Radni i Rada Sołecka wsi Żabnica po raz kolej-
ny podejmą się trudu organizacji Dożynek Parafialnych w Żabnicy. 
Impreza rozpoczyna się uroczystą Mszą Świętą, w trakcie której para-
fianie dziękują za coroczne plony. Wydarzeniu towarzyszy tradycyjny, 
barwny korowód wozów wraz z gospodarzami i muzykami przemie-
rzający ulice Żabnicy. Dożynki odbywają się pod honorowym patro-
natem Wójta Gminy Węgierska Górka. 

• 20-21.08 – Zakończenie Wakacji: Zlot Food Trucków - 
w dniach 20-21 sierpnia do Węgierskiej Górki ponownie zawita eki-
pa FT Event. Będzie to świetna okazja do degustacji kuchni z różnych 
zakątków świata.

Ponadto w okresie wakacji w Chacie Regionalnej znajdującej się 
przy ul. Zielonej 22 odbędzie się szereg wydarzeń mających na celu 
promocję lokalnych tradycji, regionalnej kultury i zwyczajów. 

Dla odwiedzjących przygotowany został szeroki wachlarz warszta-
tów i spotkań, wśród których można wymienić m.in.:

• spotkania bibułkarskie wraz z wystawą powarsztatową,
• zajęcia malowania na szkle, zielarskie, kuchni regionalnej,
• warsztaty rzeźbienia masek obrzędowych wraz z wystawą,
• warsztaty tradycyjne instrumenty muzyczne wraz z wystawą. 
Chata Regionalna będzie miejscem żywych spotkań z kulturą 

i muzyką. 
Na czas letniego wypoczynku dla najmłodszych mieszkań-

ców gminy Węgierska Górka Ośrodek Promocji Gminy Węgier-
ska Górka wraz z Gminną Biblioteką Publiczną i jej filiami przygo-
tował szeroką ofertę warsztatowo-animacyjną. W programie znajdą 
się warsztaty szycia, klocki konstrukcyjne, bąbelkowo – balonowy 
szał, modelowanie balonów, tworzenie glicerynowych mydeł, obrazy 
z suszonych kwiatów, spotkanie z historią, plener malarski, warsztaty 
twórcze z masy plastycznej, warsztaty animacyjno – rytmiczne, strin-
gart, tworzenie masek gipsowych, zajęcia teatralne, warsztaty cukier-
nicze, warsztaty discgolf, warsztaty robienia magnesów. 

Zachęcam do śledzenia strony www.wegierska-gorka.opg.pl, gdzie 
można uzyskać szczegółowe informacje. 

Polecam również zajęcia w gromadach zuchowych i druży-
nach harcerskich, w klubach sportowych, Kołach Gospodyń Wiej-
skich, organizacjach turystycznych, prężnie działających Klubach 
Seniora w Cięcinie, Ciścu i Węgierskiej Górce oraz Związku Emery-
tów i Rencistów w Węgierskiej Górce. Przy Ośrodku Promocji Gminy 
Węgierska Górka działają także zespoły folklorystyczne: Małe Cisy 
z Ciśca, Mały Haśnik z Żabnicy oraz zespół folklorystyczny Górecka. 
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych folklorem, śpie-
wem i tańcem góralskim na spotkania zespołów, które po przerwie 
wakacyjnej we wrześniu wracają do ćwiczeń. Szczegółowe informacje 
dotyczące organizowanych zajęć można będzie znaleźć pod adresem: 
www.wegierska-gorka.opg.pl. Zachęcamy do korzystania z licznych 
szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, punktów widokowych, 
obiektów historycznych takich jak forty obronne, obiektów sakralnych 
czy dzieł regionalnych. Równie fascynująca może być przygoda zwią-
zana z naszą obyczajowością i tradycjami.

Gmina Węgierska Górka wspiera rokrocznie organizacje pozarzą-
dowe, które aktywnie działają na jej terenie w zakresie sportu, turysty-
ki i kultury, dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia. Organiza-
cjom tym w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie zostały udzielone 
dotacje. W zakresie sportu i turystyki organizacje te prowadzą roz-
grywki, zawody i zajęcia sportowe, zrzeszając liczne grono dzieci i do-
rosłych. Dotacje takie otrzymali: LKS Metal WG Skałka Żabnica - 40 
000 zł, LKS Świt Cięcina - 34 000 zł, UKS MAKSYMILIAN Cisiec – 34 
000 zł, LUKS Węgierska Górka - 21 000 zł, KS FUTSAL – 2 900 zł, 
UKS HALNIACZEK Cięcina – 6 000 zł, TS „METAL” – 34 000 zł, KS 
SPARTAK – 4 000 zł oraz Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe RY-
SIANKA – 5 000 zł. 

W zakresie wypoczynku letniego Gmina zadbała o najmłodszych 
mieszkańców i ogłosiła konkurs na wypoczynek letni. Dotacje na or-
ganizacje wypoczynku otrzymały następujące organizacje pozarządo-
we: ZHP Chorągiew Śląska Hufiec ZHP Węgierska Górka - 31 500 zł, 
UKS HALNIACZEK Cięcina – 14 500 zł, KS FUTSAL – 8 500 zł 
oraz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół osób Niepełnosprawnych 
WĘGIERKA – 6 000 zł. 

Obecnie, jak pewnie wszyscy wiemy, na terenie gminy prowadzi-
my wiele inwestycji infrastrukturalnych. W 2022 roku wzorem lat 
ubiegłych zaplanowaliśmy szereg inwestycji poprawiających standard 
życia mieszkańców naszej gminy i odwiedzających nas gości.

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

Transport i łączność to w głównej mierze wydatki na budowę 
i modernizację publicznych dróg gminnych. Jedną z największych 
inwestycji jest przebudowa układu drogowego w ciągu ul. mjr K. 
Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym. Inwestycja ta jest do-
finansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych i firmy MIRBUD 
S.A. Planujemy również przebudowę ul. Spokojnej w Cięcinie ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trwają prace 
zwiazane z przebudową mostu w ciągu ul. Miodowej w Żabnicy 
oraz zakończono prace przy przebudowie mostu w ciągu ul. Za To-
rem w Cięcinie. W ramach tegorocznego budżetu zaplanowano rów-
nież przebudowę drogi rolniczej – ul. Krzusówka w Żabnicy (do-
finansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). 
Zlecono również wykonanie projektów na przebudowę mostu w cią-
gu ul. Liliowej w Ciścu oraz mostu w ciągu ul. Uroczej w Cięcinie. 

W najbliższym czasie rozpocznie się przebudowa i moderni-
zacja dróg gminnych realizowanych corocznie przy udziale środ-
ków własnych. Na ten cel zamierzamy przeznaczyć kwotę 839 998, 23 zł. 
W ramach tych środków finansowych planujemy wykonać następu-
jące drogi:
- w sołectwie Cięcina: ul. Brańków, ul. Mickiewicza, ul. Pogórze,  

ul. Widokowa;

http://www.wegierska-gorka.opg.pl
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- w sołectwie Cisiec: ul. Dolina Boczna, ul. Łagodna, ul. Wrzosowa, 
ul. Równa;

- w sołectwie Węgierska Górka: ul. Parkowe Boczna, ul. Stawowa;
- w sołectwie Żabnica: ul. Stroma, ul. Łęgowa, ul. Bukowina.

Przy wsparciu finansowym Gminy Węgierska Górka, Powiat Ży-
wiecki zaplanował realizację zadania pn. „Przebudowa drogi - budo-
wa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powia-
towej nr 1434S Węgierska Górka - Żabnica w miejscowości Żabnica”. 
Będziemy kontynuować dobudowę i modernizację oświetlenia ulicz-
nego oraz rozbudowę monitoringu gminnego.

W zakresie administracji publicznej w 2022 roku rozpocznie się 
realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, otrzymaliśmy z Budżetu 
Państwa dofinansowanie na całość realizacji przedsięwzięcia. W ra-
mach tego zadania przewidziano zakup oprogramowania i urządzeń 
do elektronicznej obsługi petenta zewnętrznego, jak również podnie-
sienia bezpieczeństwa cyfrowego użytkowników. 

W dziale oświata i wychowanie realizowana jest inwestycja pole-
gająca na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Cięcinie. Rozpocznie się również modernizacja termoenergetycz-
na budynków szkół podstawowych w Cięcinie, Węgierskiej Górce 
oraz Żabnicy. Ponadto w Szkołach Podstawowych nr 1 w Cięcinie 
oraz w Szkołach w Ciścu, Węgierskiej Górce i Żabnicy jest realizo-
wany projekt pn. „Laboratoria Przyszłości”. Dodatkowo w Szkole 
Podstawowej w Ciścu oraz w Żabnicy w ramach programu „Posiłek 
w domu i w szkole” zaplanowano zakup pieców konwekcyjno-paro-
wych do stołówek szkolnych.

W działach turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go oraz kultura fizyczna zaplanowano szereg inwestycji o dużym zna-
czeniu dla rozwoju gospodarczego oraz infrastrukturalnego naszej 
gminy. Największą inwestycją zaplanowaną w budżecie na lata 2022-
2023 jest budowa „Centrum Sportu, Rekreacji i Wypoczynku Wod-
nego w Węgierskiej Górce” (baseny, centrum spa). Zadanie to będzie 
współfinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokal-
nych oraz Polskiego Ładu. Obecnie prowadzona jest procedura prze-
targowa, celem wyłonienia wykonawcy zadania. Niemniej jednak 
z uwagi na duży wzrost kosztów inwestycyjnych zakres prac zostanie 
ograniczony, co wydłuży czas realizacji zadania.

Kolejnym ważnym dla społeczności lokalnej zadaniem jest po-
wstanie budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą na cele 
kulturalne w Żabnicy (przy obecnym budynku przedszkola). Konty-
nuowana jest budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą w miejscowościach Cięcina i Żabnica. Planowany ter-
min oddania ścieżek do użytkowania to czerwiec/lipiec w 2022 roku.

W ramach programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej 
z Republikami Czeską i Słowacką realizowane są następujące zadania: 

1. „Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okre-
su II wojny światowej w Żabnicy, jako miejsca pamięci i kształtowa-
nia świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów tran-
sgranicznych”. 

2. „Runda po mostach i górkach” - projekt realizowany jest w miej-
scowości Cisiec i zakres obejmuje położenie trapu na terenie zalewo-
wym w okolicy mostu „Junackiego” oraz budowie mostku na potoku 
„u Drożdżów”. Dodatkowo zostanie wykonane oznakowanie ścieżek 
pieszo-rowerowych oraz zostanie stworzona cyfrowa mapa rowerowa. 

3. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru 
terenu Gminy Węgierska Górka” polegająca na wykonaniu ekolo-
gicznej ścieżki przyrodniczej z miejscem edukacyjno-promocyjnym 
do grania w DiskGolfa oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu te-
renów 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 oto-
czenia terenu chaty.

Zakończyła się procedura opracowywania arkuszy organiza-
cyjnych na rok szkolny 2022/2023. Po analizie dokonanej z arkuszy 
wynika, że w roku szkolnym 2022/2023 w 5 szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez samorząd uczyć się będzie 1208 uczniów. 
W porównaniu z rokiem szkolnym 2021/2022 odnotowany jest spadek 
o 56 uczniów. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosić będzie 
18,31. Stan zatrudnienia nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 
to liczba 153,23. W arkuszach organizacyjnych mogą nastąpić zmia-
ny, wprowadzane aneksami od 1 września, szczególnie z uwagi na fakt 
dostarczania orzeczeń o kształceniu specjalnym.

Zakończyła się rekrutacja do 5 publicznych przedszkoli prowa-
dzonych przez Gminę. Zostało przyjętych 453 dzieci, w tym 130 dzie-
ci sześcioletnich. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu 
na pełne etaty to 46,53.

Tradycyjnie na koniec roku szkolnego, Wójt Gminy przygotowu-
je nagrody dla uczniów, którzy brali udział w konkursach przedmio-
towych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Dyplomy i nagrody 
w tym roku otrzymało 42 uczniów.

Ponadto na dzień dzisiejszy w roku szkolnym do naszych placó-
wek oświatowych uczęszczało 78 dzieci ukraińskich, w tym 49 dzie-
ci w szkołach podstawowych, a 29 w przedszkolach.

Szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców gminy 
za kompetentne i rzeczowe wyrażanie swoich potrzeb i pomoc w ich 
realizacji. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie angażu-
ją się na rzecz dobra wspólnego i swoją pracowitością przyczyniają się 
do rozkwitu gminy Węgierska Górka. 

Na czas okresu wakacyjnego życzę gościnnym mieszkańcom na-
szej gminy, jak również przybywającym u nas na wakacjach turystom 
wspaniałego wypoczynku i niezapomnianych wrażeń związanych 
z pobytem w naszej pięknej małej ojczyźnie. 

Z poważaniem
Piotr Tyrlik

Wójt Gminy Węgierska Górka 
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Beskid-Ekosystem Sp. z o.o. 
„Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie zawiązana została w dniu 

7.12.1998 r. przez Gminę Węgierska Górka, Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej oraz Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Spółka powstała na bazie majątku wniesionego przez Gminę Węgier-
ska Górka w formie aportu rzeczowego obejmującego Oczyszczalnię Ście-
ków wraz z siecią kanalizacyjną, ujęcia wody wraz z siecią wodociągową 
oraz majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wę-
gierskiej Górce. Pozostali udziałowcy objęte udziały pokryli wkładem 
niepieniężnym w postaci wierzytelności. Spółka rozpoczęła działalność 
w dniu 01.02.1999 r. Przedmiotem działalności Spółki było oczyszczanie 
ścieków, eksploatacja sieci kanalizacyjnych, ujmowanie i uzdatnianie wody 
pitnej oraz jej dystrybucja, usuwanie i wywóz odpadów, odśnieżanie dróg, 
administrowanie blokami mieszkalnymi oraz dystrybucja energii ciepl-
nej. Obszarem działalności Spółki był teren Gminy Węgierska Górka. 
Od rozpoczęcia działalności w roku 1999 Spółka zrezygnowała z prowa-
dzenia działalności w obszarze administrowania blokami mieszkalny-

mi oraz z dniem 31.12.2002 r. z dys-
trybucji energii cieplnej. Działalność 
w pozostałych obszarach jest kontynu-
owana i rozwijana.

W roku 2021 podstawowymi obszarami działalności Spółki były: od-
prowadzanie i oczyszczanie ścieków, ujmowanie i uzdatnianie oraz dys-
trybucja wody pitnej, zbieranie i wywóz odpadów oraz utrzymanie ziele-
ni gminnej.

Aktualnie władze Spółki to Rada Nadzorcza Spółki, która liczy trzech 
członków i działa w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Łukasz Bryś,
2) Członek Rady Nadzorczej – Wiesław Wojciuch, 
3) Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Staszek. 

Od dnia 1 września 2021 r. - w związku z przejściem na emeryturę 
członka zarządu Pana Leszka Grenia - Spółką kieruje jednoosobowo Pre-
zes – Ireneusz Ficoń. 

Mienie komunalne
Według stanu na 31 grudnia 2021 roku w skład mienia gminne-

go wchodziły grunty o łącznej powierzchni 84,64 ha. Grunty, które gmi-
na oddała w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych lub fizycz-
nych to 5 działek o łącznej powierzchni 0,56 ha. Grunty gminne oddane 
w dzierżawę, najem, użyczenie czy administrowanie stanowiły 21,05 ha, 
natomiast w bezpośrednim zarządzie gminy pozostało 63,03 ha. Gmi-
na Węgierska Górka posiada w użytkowaniu wieczystym grunty należące 
do Skarbu Państwa, tj. 7 działek położonych w Węgierskiej Górce o łącznej 
powierzchni 0,1830 ha z przeznaczeniem pod chodnik na ul. Przemysło-
wej, część drogi (ul. Przemysłowa), drogę dojazdową do dawnego kina, 
przedłużenie ul. Wyspiańskiego (działki te wchodzą w skład pow. ogólnej 
tj. 84,64 ha) Gmina Węgierska Górka ma w użytkowaniu / administro-
waniu także 2 działki o łącznej powierzchni 0,2571 ha, które stanowią 
własność Skarbu Państwa. Działki te położone są w Cięcinie i Węgier-
skiej Górce, są one użytkowane jako część boiska LKS „Świt” oraz dro-
ga na Brańków. 

Gmina Węgierska Górka w roku sprawozdawczym w samoistnym po-
siadaniu miała 91,1648 ha gruntów, co w rozbiciu na poszczególne sołec-
twa przedstawiało się następująco: 

- Cięcina: 22,3281 ha,
- Cisiec: 36,5642 ha,
- Węgierska Górka: 3,9793 ha
- Żabnica: 28,2932 ha
Grunty te to w głównej mierze drogi, tereny zielone, tereny różne 

i nieużytki. 

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku zasób mieszkaniowy gmi-
ny obejmował 25 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 
1043,38 m² oraz udział wynoszący ½ części w mieszkaniu o pow. użytko-
wej wynoszącej 40,67 m² z czego:

1) 13 lokali to mieszkania komunalne w tym:
7 - na os. XX-lecia II RP w Węgierskiej Górce,
1 - w Przedszkolu nr 2 w Ciścu,
4 - w Ośrodku Zdrowia w Węgierskiej Górce,
1 - przy ul. Jana Pawła II w Cięcinie,

2) 12 lokali to mieszkania socjalne w tym:
11 - przy ul. Przemysłowej w Węgierskiej Górce,

1 - przy ul. Nad Sołą w Węgierskiej Górce,
3) 1 lokal mieszkalny, w którym gmina nabyła w drodze spadku udział 

wynoszący ½ części – na os. XX lecia II RP w Węgierskiej Górce.

Gmina Węgierska Górka jest właścicielem / współwłaścicielem 37 bu-
dynków, w tym:

1) budynki mieszkalne + udziały w 4 blokach – 8 (3 budynki: ul. Nad 
Sołą i ul. Przemysłowa w Węgierskiej Górce, ul. Jana Pawła II w Cięcinie, 
7 mieszkań komunalnych w 4 blokach na os. XX-lecia II RP w Węgierskiej 
Górce: 1/7, 1/12, 2/7, 2/8, 4/3, 4/14, 5/10 oraz udział wynoszący ½ czę-
ści w mieszkaniu nr 10/11/35 na os. XX lecia II RP w Węgierskiej Górce),

2) obiekty szkolne + przedszkola – 11,
3) obiekty służby zdrowia – 1 (Ośrodek Zdrowia „SCAPULA” w Wę-

gierskiej Górce)
4) inne – 7 (budynek przy ul. Plażowej, kaplica cmentarna w Ciścu 

i Cięcinie, JAZ – 3 budynki, budynek myjni),
5) budynki użyteczności publicznej - 10 (Urząd Gminy, Policja, soł-

tysówka w Ciścu, sołtysówka w Cięcinie, Centrum Usług Społecznościo-
wych (dawny sklep sportowy), budynek UKS w Ciścu, świetlica w Żabni-
cy, 2 budynki stanowiące siedzibę LKS „METAL W.G. - SKAŁKA Żabnica” 
i TS Metal, hala sportowa).

Gmina Węgierska Górka ma na stanie 2 samochody, przy czym 1 po-
zostaje w użytkowaniu OSP Węgierska Górka, natomiast 1 w użytkowaniu 
Ośrodka Promocji Gminy. 

Gmina Węgierska Górka posiada 13 jednostek organizacyjnych, 
w tym: 5 szkół podstawowych, 5 przedszkoli, Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej (GOPS), Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyj-
ny Szkół (GZEAS) oraz Instytucję Kultury – Ośrodek Promocji Gminy 
wraz z Biblioteką Gminną i jej filiami. 

Gmina Węgierska Gorka w roku 2021 posiadała również udziały i ak-
cje. W Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce posiadała 37 udzia-
łów o wartości 3 700,00 zł, w BESKID Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu 92 
udziały o wartości 92 000,00 zł, w „Beskid-Ekosystem” Sp. z o.o. 27 125 
udziałów o wartości 27 125 000,00 zł oraz w Beskidzkim Hurcie Towaro-
wym S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 3 akcje o wartości 3 000,00 zł. 
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Spółka w 2021 roku wykonywała prace, inwestycje, projekty oraz zakupy, które przedstawiają się następująco:

Lp. WYKAZ PRAC: WODOCIĄG i KANALIZACJA
1. Remont pomp, przepompowni sieciowych i przydomowych
2. Remont i doposażenie samochodów technicznych
3. Remont wodociągów i infrastruktury z nimi związanej
4. Serwisy zewnętrzne urządzeń do uzdatniania wody
5. Zakup samochodu asenizacyjnego - beczka
6. Projekt sieci wodociągowej wraz z hydrofornią WG ul. Zielona – Stroma, pozwolenie na budowę 
7. Zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Węgierska Górka, ul. Kościuszki 
8. Budowa odcinka wodociągu Cisiec ul. Łagodna i Równa
9. Rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej w gminie WG
10. Wymiana wodomierzy

Lp. WYKAZ PRAC: OCZYSZCZALNIA

1. Remonty dmuchaw, sond, ładowarek przez serwisy zewnętrzne

2. Przebudowa układu separacji zawiesiny - piaskownik
3. Nadbudowa budynku administracyjnego
4. Rozbudowa węzła osadowego na OŚ - opracowanie koncepcji i projektu 

Lp. WYKAZ PRAC NA ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA 

1. Remont sprzętu i zakup ogumienia
2. Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów
3. Budowa ścieżek na cmentarzach komunalnych w Cięcinie i Ciścu
4. Monitoring PSZOK

Spółka „Beskid-Ekosystem” z siedzibą w Cięcinie odpowiada za oczyszczanie ścieków z terenu całej gminy oraz odpowiedzialna jest za zaopatrzenie 
w wodę mieszkańców. Ilość oczyszczonych ścieków z terenu gminy Węgierska Górka to 399 914,3 m3, co w podziale na poszczególne sołectwa przed-
stawia się następująco: 147 341,9 - Węgierska Górka; 110 354,8 – Cięcina, 76 071,1 – Cisiec; 66 146,5 – Żabnica.

Ilość sprzedanej wody w m3 to 232 140,8 w tym Węgierska Górka to 112 316,3; Cięcina: 77 193,5, Cisiec 27 677,5, a Żabnica 14 950,5.
W 2021 roku wykonano 54 nowych przyłączy kanalizacyjnych: 21 - Węgierska Górka, 12 – Cięcina, 16 – Cisiec, 5 – Żabnica. Wykonano 51 nowych 

przyłączy wodociągowych: 20 – Węgierska Górka, 13 – Cięcina, 8 – Cisiec, 10 – Żabnica.

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 położe-
nia 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 zło-
żyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy, w zależności od miejsca poło-
żenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód za-
kupu 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 przeliczenio-

wych 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 dru-

gim terminie gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku.

Wójt Gminy
Piotr Tyrlik
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ZAKAZ PALENIA ŚMIECI
Palenie śmieci i plastiku w piecach domo-

wych jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska. 
Płacisz zdrowiem! Trujesz ludzi, skazując 

ich na choroby górnych dróg oddechowych, 
astmę i alergię.

Co roku umiera na świecie 7 mln ludzi, 
a w Polsce 45 tys. z powodu zanieczyszczone-
go powietrza. Podczas spalania śmieci powstają 
tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjano-
wodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dio-
ksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają 

twoje najbliższe otoczenie wody gruntowe i ziemię. Spalając plastikowe 
butelki i folie wytwarzasz chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną 
tworzy kwas solny – kwaśne deszcze. Dlatego spożywasz zatrute warzy-
wa i owoce.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców proszę o nie spalanie 
śmieci w piecach domowych, zwłaszcza materiałów plastikowych! Takie 
działanie jest bardzo niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia i drastycznie 
niszczy środowisko naturalne! Dodatkowo grozi za to kara grzywny w wy-
sokości do 5000 zł.

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. Zachwaszczo-
ne grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych, gdyż dojrzewające 
chwasty rozsiewają się z wiatrem na pola uprawne sąsiadów. Ponadto nie-
skoszona trawa i chwasty są siedliskiem wielu szkodników glebowych gry-
zoni i ślimaków. 

-Niewykoszone zeschnięte trawy i chwasty stanowią poważne zagro-
żenie pożarowe w okresie wiosennym, letnim i jesiennym na wskutek nie-
dopuszczalnych praktyk ich wypalania.

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

Podstawa prawna:
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych ustawa z dnia 3 lute-

go 1995 r.( Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
• Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gmi-

ny Węgierska Górka (Uchwała Rady Gminy Nr XIV/154/2020 z dnia  
04 .05.2020 r.).

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

ZA WYPALANIE TRAW GROZI KARA!!!
WYPALANIE TRAW I ZAROŚLI JEST ZABRONIONE!
Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowi-

ska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz prze-
ciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. 
Świadczy o tym poniższe zestawienie faktów:

- Negatywny wpływ wypalania traw na ludzi
- Wypalanie traw a zwierzęta
- Ujemne skutki wypalania traw w rolnictwie
- Zagrożenie pożarowe lasów
- Łamanie prawa jest karane!!!
Zmorą pożarową jest wiosenne wypalanie traw, a późnym latem i je-

sienią wypalanie resztek pożniwnych. W naszej świadomości zalągł się 
mit, że wypalanie traw i słomy poprawia jakość gleby, jest swoistym ro-
dzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to “naj-
tańszy herbicyd” do zwalczania chwastów. Okazuje się, że aby grunty 
rolne utrzymywane były w tzw. dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu 
wymogów ochrony środowiska zabronione jest wypalanie traw. Wiele lat 
temu naukowcy udowodnili, że takie pożary są szkodliwe. Ogień nie tyl-
ko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjała-
wia glebę - z takich, zabiegów oczyszczających” nie płyną żadne korzyści. 
Po wypaleniu gleba ubożeje. Łąka czy pastwisko po wypaleniu się zaziele-
nią, ale będą bezwartościowe. Jest to najgorsza opcja przygotowania gleby 

do nowego cyklu. W trakcie wypalania ginie cała mikroflora i mikrofauna, 
które ożywiają glebę.

Łamanie prawa jest karane!!!
Artykuł 59 rozdziału 8 ustawy o ochronie przyrody mówi, że “kto wy-

pala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przy-
drożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze 
aresztu lub grzywny”.

Według art. 82, § 1 Kodeksu wykroczeń nr 6, poz. 29 (ustawy z dnia 20 
maja 1971 rok, z nowelizacjami do 1995 r. z późniejszymi zmianami) 
za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. Nato-
miast art. 24, § 1 w związku z art. 82 mówi jasno: “[…] grzywnę wymie-
rza się w wysokości do 5000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

Jeżeli wypalania traw dopuści się rolnik, grożą mu także inne kary 
przed którymi ostrzega Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Mogą to być kary finansowe w postaci zmniejszenia należnej wysoko-
ści wszystkich rodzajów płatności. Jeśli jednak ARiMR stwierdzi, że rolnik 
dopuszcza się “uporczywego wypalania traw”, może pozbawić rolnika na-
wet całej kwoty płatności obszarowych za dany rok.

 Wójt Gminy
Piotr Tyrlik
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„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 realizu-
je projekt pod nazwą „Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okre-
su II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej 
i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych”. Projekt jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu IN-
TERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, z budżetu państwa Rzeczpospo-
litej Polskiej oraz środków własnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. 

W ramach projektu przeprowadzono prace rewitalizacyjne w obszarze pomni-
ka poległych partyzantów z okresu II wojny światowej. Zakres prac objął: wprowa-
dzenie małej architektury w formie głazów kamiennych upamiętniających pomor-
dowanych partyzantów, wykonanie murków gabionowych oddzielających miejsce 
pamięci od drogi powiatowej, renowacja nawierzchni placu kamieniem 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 przeprowadzenie imprez tj.: „Festiwal Piosen-
ki Wojennej”, gra terenowa, wycieczka szlakiem historii II wojny światowej oraz konferencja podsumowująca projekt. Celem projektu jest ochro-
na dziedzictwa kulturowego 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 rozwojowe dla organizacji i przedsiębiorstw, przez które nastąpi wzrost 
atrakcyjności pogranicza polsko-czeskiego. Termin realizacji projektu: 10.2021 - 09.2022 Całkowita wartość projektu: 48662,89 euro Dofinansowanie:  
31758,15 euro.

Z PRACY URZĘDU

Ruszyła budowa sali gimnastycznej w Cięcinie Górnej
Gmina Węgierska Górka otrzymała dotację na budowę pełnowymia-

rowej sali gimnastycznej w Cięcinie Górnej. Właśnie rozpoczęły się prace 
budowlane związane z inwestycją przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie. 
Firmą realizującą przedsięwzięcie jest firma Wodpol z siedzibą w Żywcu. 
Termin zakończenia prac i przekazania obiektu do użytkowania ustalo-
no na dzień 20.03.2023 r. Żywimy nadzieję, że inwestycja pozwoli na roz-
wijanie talentów i przyczyni się do uzyskania wielu osiągnięć sportowych.

Budowa odbywa się w ramach Programu „Sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” realizowanego przez Minister-
stwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

9 900 000,00 zł dla Gminy Węgierska Górka
30 maja z rąk Wiceministra Rodziny i Polityki Społecznej Sta-

nisława Szweda, Gmina Węgierska Górka otrzymała czek na kwotę  
9 900 000,00 zł.

Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program In-
westycji Strategicznych - II Edycja i zostaną przeznaczone na:

- Budowę obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kultural-
ne wraz z infrastrukturą techniczną,

- Modernizację termoenergetyczną budynków szkół podstawowych 
w Węgierskiej Górce, Żabnicy oraz Cięcinie.
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Sesja Rady Gminy 22.04.2022
22 kwietnia 2022 r. odbyła się sesja Rady Gminy Wę-

gierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomoc-
ności przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniej 
sesji.

Pierwszym omawianym tematem było sprawozdanie 
z działalności Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka w roku 2021. 
Przedstawiono analizę z zakresu sportu, turystyki oraz współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi w roku 2021.

Podczas sesji dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Węgierska Górka na lata 2022-2033 oraz podjęto uchwałę w spra-
wie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w roku 2022. Planowane 
dochody ogółem w 2022 roku po zmianach wynoszą: 98 549 348,95 zł.  
Planowane wydatki ogółem w 2022 roku po zmianach wynoszą:  
117 998 018,88 zł. Planowany jest deficyt w wysokości 19 448 669,93 zł, 
który zostanie sfinansowany przychodami między innymi z nadwyż-
ki budżetu z lat poprzednich. Planowane przychody ogółem nie ulegają 
zmianie i wynoszą 21 644 919,93 zł, zmianie ulegają jedynie źródła przy-
chodów. Planowane rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą  
2 196 250,00 zł i są to spłaty rat kapitałowych kredytów. Wprowadzo-
no nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji pn.: „Czysta ener-
gia – czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw in-
dywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła”. Projekt 
planowany do dofinansowania przez Unię Europejską w ramach naboru 
nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17. Okres realizacji projektu obejmuje 
lata 2022-2023. Ustalono łączne nakłady, limity wydatków oraz limit zo-
bowiązań. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Modernizacja termoener-
getyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górce i Żabnicy” 
na „Modernizacja termoenergetyczna budynków szkoły podstawowej 

w Węgierskiej Górce, Żabnicy oraz Cięcinie”. Zwiększono łączne nakłady, 
limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku.

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Ro-
dziny na lata 2022-2026, który ma być odpowiedzią na problemy i zagro-
żenia związane z funkcjonowaniem rodzin na terenie gminy. Program 
uwzględnia działania niezbędne do realizacji wsparcia rodziny wynikające 
z ustawy oraz zdiagnozowanych potrzeb, określa kierunek działań na przy-
szłe lata w obszarze wspierania rodziny, zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci.

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-
2026, który ma być odpowiedzią na potrzeby związane z zapobieganiem 
przemocy i minimalizowaniem jej negatywnych skutków.

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie uchwalenia, Wieloletnie-
go planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026, 
zawierający przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne, przedsięwzię-
cia racjonalizujące odprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszcze-
gólnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwi-
walentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z tere-
nu Gminy Węgierska Górka. Wynosi on 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
udziału w działaniu ratowniczym i 10 zł za każdą pełną godzinę udziału 
w szkoleniu pożarniczym.

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
Ostatnia część poświęcona była interpelacjom i zapytaniom.
Obradom sesji towarzyszył Pan Poseł Przemysław Koperski. Wziął 

udział w rozmowach dotyczących problemów mieszkańców szczegól-
nie dotyczących niewydolnego systemu gospodarowania odpadami, 
a co za tym idzie coraz wyższych rachunków za śmieci. Omówiono rów-
nież problem smogu. Ponadto rozmawiano o sytuacji finansowej gminy, 
o opóźnieniach w budowie obejścia Węgierskiej Górki. Na zakończenie 
Pan poseł zaoferował swoją pomoc mieszkańcom.

Z PRACY URZĘDU

Sesja Rady Gminy Węgierska Górka 29.06.2022 r.
29 czerwca 2022 r. odbyła się sesja Rady Gminy Węgierska Górka. 

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

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy, Rada Gminy Wę-
gierska Górka udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Węgierska Górka. 
Zatwierdzono sprawozdania finansowe gminy za rok 2021 oraz sprawoz-
danie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021. Rada Gminy przyznawa-
ła Wójtowi absolutorium  potwierdzające, że wójt prawidłowo zrealizował 
budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze.

W czasie sesji zatwierdzono uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2022-2033. Podję-
to uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 r.

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej 
w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie 
zadania „Przebudowa drogi – budowa chodnika dla pieszych i kanaliza-
cji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka-Żab-
nica w miejscowości Żabnica”. Udzielono pomocy finansowej w kwocie 
165 043,00 zł.

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prze-
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane 
w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Św. Katarzyny w Cięcinie. 
Udzielono dotacji w wysokości 15 000,00 zł na częściowe sfinansowanie 
niezbędnych prac konserwatorskich.

Takiej dotacji udzielono również na przeprowadzenie prac konser-
watorskich w kościele pod wezwaniem MB Częstochowskiej w Żabnicy, 
w kwocie 15 000,00 zł.

Rada Gminy Węgierska Górka uchwaliła także dokument w spra-
wie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Węgierska Gór-
ka na rok szkolny 2022/2023. Gmina zapewnia niepełnosprawnym dzie-
ciom, młodzieży i uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu 
do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wycho-
wawczego. Obowiązki te Gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłat-

nego transportu we własnym zakresie lub poprzez zwrot rodzicom lub 
opiekunom prawnym kosztu przewozu niepełnosprawnych dzieci, mło-
dzieży i uczniów oraz ich rodziców na podstawie umowy zawartej między 
Wójtem a rodzicem/opiekunem prawnym. Do określenie wartości zwrotu 
niezbędnym pozostaje ustalenie średniej ceny jednostki paliwa na każdy 
rok szkolny.

Ustalono zasady sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nie-
ruchomości Gminy Węgierska Górka oraz warunków udzielania bonifikat.

Wprowadzono zmiany w uchwale dotyczącej sposobu i zakresu 
świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Wprowadzono zmiany 
do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Od-
pady gabarytowe odbierane będą w punkcie PSZOK. Z nieruchomo-
ści zamieszkałych oraz w przypadku nieruchomości, na której znajduje 
się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele 
rekreacyjno wypoczynkowe, odpady stanowiące części roślin pocho-
dzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, 
odbierane będą w ilości 12 worków rocznie. Ponadto wybrano metodę 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właści-
cieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne i świadczone są usługi hotelarskie. Opłata za gospo-
darowanie tymi odpadami stanowić będzie iloczyn ilości zużytej wody 
z danej nieruchomości oraz ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 7zł za 1m3 zużycia wody, lub w przypadku braku 
deklaracji o selektywnym zbieraniu odpadów 14 zł za 1m3 zużycia wody.
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Jubileuszowy Konkurs na Palmę Wielkanocną 
Niedziela Palmowa jest świętem upamiętniającym triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdzie wi-

tany był przez tłumy mieszkańców. Jak podaje Pismo Święte, ludzie rzucali mu pod nogi gałązki palmo-
we i oliwne. Na pamiątkę tego wydarzenia w Niedzielę Palmową urządzane są bardzo uroczyste procesje 
kościelne. Procesje w Niedzielę Palmową odbywały się już w IV wieku w Jerozolimie, a sto lat później 
zaczęto je organizować także w Kościele zachodnim. Obrzęd święcenia zielonych gałązek, czyli palm wiel-
kanocnych, wprowadzono do liturgii w XI wieku. Ten zwyczaj kultywowany jest w Polsce do dzisiaj. Palmy 
święcone są podczas głównego nabożeństwa niedzielnego, po zakończeniu którego zaczynała się proce-
sja z palmami. Polskie palmy wielkanocne są najczęściej smukłymi, dość wysokimi, pionowymi bukietami. 
Zgodnie z tradycją palmy do święcenia nosili chłopcy, dziewczęta i kobiety. Palmy wykonywane są z gałę-
zi wierzby z baziami, zwanymi także kocankami, do których przypina się gałązki jałowca, wilczego łyka, 
oliwnego drzewca – tui, cisu, bukszpanu. Palmy zdobione są kolorowymi kwiatami z bibuły i wstążkami.

W naszej gminie po raz dwudziesty odbył się Konkurs na Palmę Wielkanocną, pod patronatem ks. 
Proboszcza Henryka Zątka i Wójta Gminy – Piotra Tyrlika, którzy wraz z Panią Dominiką Matuszew-
ską – Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy oraz folklorystą Marcinem Biegunem dokonywali oceny palm 
w trzech kategoriach: największa, tradycyjna i najpiękniejsza.

Defibrylator AED w Kościele Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce!
Jak mogliśmy zauważyć, w ostatnim czasie Kościół Przemienienia Pań-

skiego w Węgierskiej Górce został wyposażony w nowe urządzenie. Defi-
brylator zewnętrzny AED, ratujący życie w razie nagłego zatrzymania krą-
żenia z pomocą Pana kościelnego został zamontowany w zakrystii, tak aby 
w razie potrzeby był pod ręką. Również przy wejściu do Kościoła znajdują 
się tablice informujące o wyposażeniu obiektu w tego typu urządzenie. 
Fundatorem defibrylatora jest radny gminy Węgierska Górka oraz ratow-
nik grupy Beskidzkiej GOPR Michał Juraszek.

„Na początku kadencji wypowiadałem się publicznie podczas sesji, że 
dla mnie jako radnego diety mogą nie istnieć. Wypowiadałem się również 
w kontekście podwyżek diet, oczywiście głosując przeciw. Skoro jednak mu-
szę takową dietę dostawać, chciałem przeznaczyć ją na dobry cel - na coś, 

co służyć będzie całej społeczno-
ści naszej gminy. Zrodził się więc 
pomysł ufundowania AED do na-
szego parafialnego kościoła Prze-
mienienia Pańskiego i Bogu dzię-
ki się udało, co niezmiernie mnie 
cieszy. Jeżeli kiedykolwiek to urzą-
dzanie uratuje choćby jedno ży-
cie lub zdrowie, będę wiedział, że 
było warto”.

Radny Michał Juraszek

WIEŚCI Z ŻABNICY 

Rok 2022 w naszym sołectwie Żabni-
ca można już teraz zaliczyć do bardzo uda-
nego. W najbliższym czasie zostaną ukoń-
czone dwie duże inwestycje: pierwszą jest 
zdanie pod nazwą „Skomunikowanie 
Terenów Gminy Węgierska Górka po-
przez budowę ścieżek pieszo-rowerowych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą z miej-
scowości Cięcina i Żabnica”.

W Żabnicy powstała piękna ścieżka, 
która na tą chwilę nie jest jeszcze odda-
na do użytku, a już bardzo dużo miesz-
kańców z niej korzysta. Przede wszystkim 
nasze dzieci i młodzież szkolna mają czę-
ściowo bezpieczniejsze dojście do szkoły 
ze względu na brak chodnika przy drodze 
powiatowej.

Chciałem tutaj zaznaczyć, że chodnik nie jest w kompetencji gmi-
ny. My jako radni, Pani Sołtys i Pan Wójt walczymy cały czas o to, by 
było u nas bezpiecznie. Nadal czekamy na obiecywaną przez Powiat bu-
dowę chodnika w Żabnicy. Z informacji jakie posiadamy jakieś zielone 
światełko się zaświeciło więc myślimy, że w końcu ruszą prace z budową 
tej bardzo poważnej inwestycji.

Na ukończeniu są również prace przy pomniku pod nazwą „Rewita-
lizacja otoczenia pomnika poległych Partyzantów z okresu II wojny świa-

towej jako miejsce pamięci i kształtowania świadomości narodowej”. Po-
wstaje tam piękny skwer, który jest połączony ze ścieżką rowerową.

Następną inwestycją, która będzie realizowana w tym roku jest bu-
dowa obiektu użyteczności publicznej 
na cele kulturalne wraz z infrastrukturą 
techniczną. Wspólnie z kolegami radny-
mi, Panią Sołtys i Radą Sołecką wpadli-
śmy na taki pomysł. Po przedstawieniu 
Wójtowi Gminy naszego planu, dostali-
śmy zgodę na dalsze działania. Za co ser-
decznie dziękujemy Wójtowi. Fundusze 
na ten cel pochodzą z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład – Program Inwestycji Stra-
tegicznych. Część z tych środków zosta-
nie przeznaczona na termomodernizację 
budynku naszej Szkoły Podstawowej im. 
Partyzantów Polskich.

Kończąc, chciałem się zwrócić 
do dzieci, młodzieży i wszystkich miesz-

kańców naszej miejscowości z prośba dotyczącą utrzymania porządku 
na terenie ścieżki, na placu zabaw, przy szkole i przedszkolu. Pamiętajmy, 
że nasze otoczenie świadczy o nas i naszej kulturze. To od nas zależy czy 
otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne. Utrzymanie porząd-
ku wymaga zaangażowania wszystkich mieszkańców bez wyjątku. Nie za-
śmiecajmy i nie niszczmy naszego wspólnego dobra.

Dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w naszej pięknej Żabnicy.

Radny Szymon Iwanow

KULTURA

Z PRACY URZĘDU / KULTURA
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Przegląd Piosenek Religijnych i Oazowych
W sobotę 9 kwietnia, w świetlicy bibliotecznej w Ciścu odbył się Przegląd Piosenek 

Religijnych i Oazowych zorganizowany przez Przedszkole nr 1 w Ciścu.
Przed zgromadzoną w sali bibliotecznej publicznością, zaprezentowało się aż 19 soli-

stów! Występy konkursowe oceniane były w trzech grupach wiekowych:
 - dzieci 3-4-letnie, - dzieci 5-6-letnie, - dzieci 7-8 letnie.
W jury zasiadły: Pani Urszula Kąkol - Dyrektor Przedszkola „Zaczarowany Las” 

w Węgierskiej Górce, Dominika Matuszewska – Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Wę-
gierska Górka oraz Katarzyna Rodak - instruktor muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Jo-
dełki” z Radziechów.

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom, a jury konkursowe mia-
ło niezwykle trudny orzech do zgryzienia.

Laureatom konkursu nagrody wręczył Wójt Gminy Węgierska Górka oraz Dyrek-
cja Przedszkola.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Kościół Jednej Doby - otwarcie wystawy 
28 kwietnia po raz kolejny, tym razem w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska 

Górka spotkaliśmy się na promocji książki „Ksiądz prałat Władysław Nowobilski - 
budowniczy kościoła i pierwszy Proboszcz Parafii w Ciścu”. W kameralnym gronie, 
przy blasku świec historię powstawania tej niecodziennej publikacji przybliżyli nam: 
autorka Zofia Pajestka - Jurasz oraz ks. Władysław Nowobilski.

Książka ta jest bogatym źródłem informacji na temat życia ks. Władysława, do-
starcza również wielu cennych materiałów dotyczących historii Ciśca i budowy „Ko-
ścioła Jednej Doby”, którego budowa, wbrew komunistycznym władzom, była wyra-
zem ogromnej odwagi, a samo powstanie kościoła zyskało już miano cudu.

Wydarzenie uświetnił występ wokalny niezwykle utalentowanej Sandry Pytlarz, 
która swoim magicznym głosem podbiła serca wszystkich zgromadzonych gości.

Wydarzeniu towarzyszyło również otwarcie wystawy „Kościół Jednej Doby”. Wy-
stawę tworzyły fotografie, które opisywały historię powstania kościoła, jego dzieje i następujące po sobie przemiany. Historię i znaczenie każdej z foto-
grafii skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem przedstawił tego wieczoru nie kto inny jak budowniczy kościoła – ks. Władysław.

 

„Witaj Maj! Trzeci Maj, u Polaków błogi raj!” 
3 maja 1791 r. w Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalono jedną 

z pierwszych na świecie konstytucję.
Gmina Węgierska Górka rok w rok obchodzi to ważne dla nas Po-

laków święto. Tego dnia przedstawiciele władz: Zastępca Wójta Gminy 
Węgierska Górka Marian Kurowski, Przewodnicząca Rady Gminy Wę-
gierska Górka Iwona Kopeć oraz dyrekcja Ośrodka Promocji Gminy Wę-
gierska Górka Dominika Matuszewska oraz Agnieszka Tyrlik złożyli wiązan-
ki kwiatów w miejscach pamięci.

W kościele p.w. Przemienienia Pańskiego odbyła się uroczysta Msza Świę-
ta w intencji Ojczyzny oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej 
gminy. Licznie zebrani mieszkańcy, organizacje oraz poczty sztandarowe, 
pokazały jak ważne dla nas jest to wydarzenia. Obchody uchwalenia Konsty-
tucji 3 maja uświetniła Parafialna Orkiestra Dęta „BARKA” z Żabnicy.

 

Poświęcenie figurki św. Barbary 
19 maja 2022 r. na wlocie tunelu TD 2-2 I TD 2-1 w Węgierskiej Górce odbyło się 

uroczyste poświęcenie figury Świętej Barbary – patronki górników.
Z tej okazji Zastępca Wójta Gminy Węgierska Górka Pan Marian Kurowski na ręce 

Pana Jerzego Gadomskiego – Prezesa Firmy REMA-GAD TUNELE Sp. z. o. o. prze-
kazał podziękowanie z życzeniami bezpiecznej pracy dla wszystkich górników. Na ko-
niec ks. proboszcz Marek Nieciąg poświęcił tunel oraz pobłogosławił górnikom. 

Życzymy wszystkim górnikom bezpiecznych powrotów do domu oraz bliskiej 
opieki i nieustającej łaski od Świętej Barbary. SZCZĘŚĆ BOŻE!

KULTURA
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Spędź z nami czas 
– podsumowanie warsztatowego półrocza z OPG 

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka to miejsce, gdzie odbywa-
ją się wydarzenia kulturalne, ale to również prawdziwy warsztat talentów! 
Swoje zdolności zarówno w dziedzinach plastycznych, tanecznych, regio-
nalnych jak i technicznych mogą tutaj rozwijać najmłodsi mieszkańcy na-
szej gminy. 

W okresie od stycznia do końca czerwca przez pięć dni w tygodniu, 
codziennie animatorzy z Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka pro-
wadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

W poniedziałki najmłodsi spotykali się na zajęciach rytmicznych 
i plastycznych, podczas których w kreatywny sposób rozwijali swoją mo-
torykę i poczucie rytmu, jak również wrażliwość na piękno, wyobraźnię, 
poczucie estetyki, pamięć wzrokową oraz kreatywność. 

Wtorki to czas prób Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego Górecka. 
Podczas zajęć dzieci zapoznały się z podstawowymi tańcami góralskimi, 
piosenkami i wierszykami, poznały gwarę i tradycje naszego regionu. 
Efekty naszej pracy będą mogli Państwo zobaczyć 24 lipca podczas co-
rocznego święta folkloru jakim jest VII już FOLK DAY!

Igła i nitka to główne narzędzia, które towarzyszyły nam podczas śro-
dowych zajęć szycia maskotek. Dzięki zaangażowaniu najmłodszych, po-
wstały przepiękne i bardzo milutkie pluszaki, które na pewno ozdobiły ich 
dziecięce pokoje, a może i nawet zostały nieodłącznymi kompanami pod-
czas snu. 

Kolejny dzień to folkloru ciąg dalszy. W czwartki poznawaliśmy twór-
czość ludową naszego regionu. Podczas radosnego śpiewu tradycyjnych 
piosenek dzieci uczyły się zdobnictwa, zabaw regionalnych oraz histo-
rii instrumentów ludowych. 

Samochody, rakiety, samoloty czy karmniki dla ptaków. To wszyst-
ko budowali nasi podopieczni na piątkowych zajęciach technicznych. Te 
zajęcia cieszyły się wielką popularnością i zainteresowaniem wśród naj-
młodszych. Najbardziej atrakcyjne jednak, były zajęcia podczas których 
wspólnie zbudowaliśmy budki dla owadów! Te małe dzieła naszych naj-
młodszych budowniczych możecie zobaczyć na terenie Bulwarów w Wę-
gierskiej Górce.

Co prawda cykl warsztatów, ,Spędź z nami czas” dobiegł końca, ale pro-
szę się nie smucić. Nie zapomnimy o naszych najmłodszych. Wraz z roz-
poczęciem lata rusza kolejny cykl pod nazwą, ,Wakacje w gminie Węgier-
ska Górka”, na który zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Informacje 
o aktualnej ofercie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej OPG 
Węgierska Górka: www.wegierska-gorka.opg.pl 

Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona. Obowiązują zatem wcze-
śniejsze zapisy pod numerem telefonu 33 684 21 87.
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Jubileuszowe X Dyktando Gwarowe 
21 kwietnia 2022 r. w gminie Węgierska Górka odbyło się Jubileuszowe X Dyktan-

do Gwarowe „Nigdy nie zaginie górolskie godanie”, które od pięciu lat nosi imię Renaty Ma-
dejczyk. Warto w tym miejscu wspomnieć tą zasłużoną dla naszej gminy osobę - długolet-
nią sołtys Węgierskiej Górki, aktywną działaczkę, dbająca o sprawy mieszkańców swej wsi, 
przez lata zaangażowaną w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Pani Renata Madejczyk 
była nie tylko inicjatorką dyktanda gwarowego, ale również działała w Związku Podhalan 
i Kole Gospodyń.

W tegorocznej edycji Dyktanda Gwarowego wzięło udział ponad 30 uczestników nie tyl-
ko z gminy Węgierska Górka, ale również z gminy Milówka oraz Rajcza. Konkurs ten ma wiel-
kie znaczenie dla naszej lokalnej kultury. Podtrzymywanie gwary wśród 
młodego pokolenia pozwala na zachowanie naszego dziedzictwa na długie 
lata. „Nase godanie” stanowi skarbnicę wiedzy o przeszłości i jest nośni-
kiem kultury, obyczajów i tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. 
Mamy nadzieję, ze w kolejnych latach do udziału w dyktandzie przystąpią 
również mieszkańcy innych okolicznych miejscowości. 

Uczestnicy jak co roku mogli wziąć udział w dwóch kategoriach: pisem-
nej i ustnej.

Podczas kategorii pisemnej uczestnicy zmagali się z napisaniem dyk-
tanda, czytanego gwarą przez Panią Jolantę Trzeciak, które następnie mu-
sieli przetłumaczyć na język literacki. Następnym zadaniem było napisanie 
definicji wyrazów i zwrotów gwarowych oraz przypisanie nazwy do rysun-
ków przedstawiających regionalne narzędzia.

Uczestnicy, którzy zgłosili się na część ustną mieli za zadanie opowiedzieć fragment prozy oraz poezji w języku gwarowym.
Z całego serca dziękujemy naszemu zacnemu jury w składzie: Pani Grażyna Feil, Pan Marcin Biegun, Pan Mariusz Kąkol oraz Pan Tomasz Motyka, 

którzy nie mieli łatwego zadania, gdyż poziom występujących był bardzo wysoki. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy podjęli się trudu i wzię-
li udział w naszym dyktandzie, by gwara naszego regionu zawsze była żywa.

Dziękujemy naszym sponsorom, a są nimi:

Integracyjny Dzień Dziecka w Gospodarstwie Agroturystycznym 
„Piekiełko”

3 czerwca w Gospodarstwie Agroturystycznym „Piekiełko” w Żabnicy spotkaliśmy 
się na Integracyjnym Dniu Dziecka. Tym razem tematem przewodnim był Dziki Zachód! 
Na dzieci czekało wiele wspaniałych atrakcji. Były pyszne ciasta, smakołyki. Słodkościa-
mi częstował wójt gminy Piotr Tyrlik. Dzieci mogły pobawić się z Pszczółką Mają i zrobić sobie 
z nią pamiątkowe zdjęcie. Nie mogło zabraknąć przejażdżek konnych i bryczką, zgadywanek 
i zabaw terapeutyczno-twórczych. Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie 
Rodziców oraz Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Węgierka” oraz wójt gminy Węgier-
ska Górka. Mamy nadzieję, że wszyscy miło będą wspominać to spotkanie.

Noc Muzeów w Węgierskiej Górce 
Ciekawie podana wiedza historyczna ułatwia rozumienie ważnych wartości. Po-

znając losy bohaterów sprzed lat, człowiek ma okazję zastanowić się: jak warto w życiu 
postępować? Dla jakich idei ludzie poświęcali życie lub zdrowie? Czy dawniej i dziś 
ludzie tak samo mocno kochali – drugiego człowieka, ojczyznę, wolność?

21 maja w Węgierskiej Górce – przy schronie bojowym „Wędrowiec” w niezwy-
kle klimatycznej scenerii mieliśmy okazję wziąć udział w niecodziennej lekcji historii. 
Prelekcja poświęcona historii bohaterskiej obrony Węgierskiej Górki na długo pozo-
stanie w naszej pamięci. 

Podczas „Nocy Muzeów” można było nie tylko poznać historię naszej małej ojczy-
zny, ale również zwiedzić muzeum, zobaczyć zbiory nieeksponowanych dotąd zabytków oraz skosztować pysznej żołnierskiej grochówki.

Serdecznie dziękujemy członkom Klubu Miłośników Oręża Polskiego „Lech” za współorganizację tego wydarzenia.
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Gwara językiem naszego serca – promocja książki 
i podsumowanie X Dyktanda Gwarowego

2 maja w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka od-
była się promocja książki Pani Marii Motyki – „Zapiski ze 
starych zeszytów”. Jest to opowieść o lokalnej tradycji i kultu-
rze. Dzieciństwie, wchodzeniu w dorosłość oraz codziennych 
obowiązkach, ale także o rytmie życia podporządkowanym 
pracom na roli. Opowiada nie tylko przeszłości, ale także 
o teraźniejszości. Publikacja ta jest swoistym symbolem na-
szej tożsamości. Historię powstania publikacji przybliżyły 
nam jej autorki – Pani Maria Motyka oraz Pani Zofia Zuziak.

Promocja książki Pani Marii była idealną okazją do pod-
sumowania tegorocznej – jubileuszowej X. edycji Dyktan-
da Gwarowego im. Renaty Madejczyk. W konkursie 
wzięło udział ponad 30 uczniów szkół z terenu naszej gminy oraz okolicznych wsi. Bardzo cieszy nas 
wysoki poziom uczestników dyktanda. Dyktando uświetnił występ Marcina Bieguna z uczniami oraz ga-
wędy opowiedziane przez uczestników i zaproszonych gości.

Organizacyjnie wsparli nas:

 - Grażyna Feil
 - Tomasz Motyka
- Mariusz Kąkol
- Marcin Biegun,
- Jolanta Trzeciak,
- Piotr Motyka,
- Związek Podhalan, Oddział Górali Żywieckich.

 Wsparcie okazali nam:
- poseł Grzegorz Gaża,
- poseł Kazimierz Matuszny,
- prezes Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce – Tadeusz Juraszek,
- Radni Gminy Węgierska Górka: Marcin Ziętek, Szymon Iwanow, Michał 
Juraszek,
- Jadwiga i Marek Jurasz,
- Piotr Moń.
 Poniżej przedstawiamy wyniki tegorocznego dyktanda:

CZEŚĆ PISEMNA KLASY 4 - 6:
I – Samuel Iskierka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciścu – Zo-
fia Zeman – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciścu
II – Weronika Plata – Szkoła Podstawowa w Szarem
III – Wojciech Motyka – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich 
w Żabnicy – Zuzanna Dziedzic – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wę-

gierskiej Górki w Węgierskiej Górce  – Wiktoria Koźlik – Szkoła Podsta-
wowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce
WYRÓŻNIENIA:
– Oskar Jędrzejek - Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żab-
nicy – Karol Gruszka - Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich 
w Żabnicy – Julia Gołek - Szkoła Podstawowa w Szarem – Mateusz Gą-
siorowski - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciścu – Anna Tyc 
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie – Zuzanna Gowin - Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Cięcinie

CZEŚĆ PISEMNA KLASY 7 - 8
I – Oliwia Hutyra - Szkoła Podstawowa w Szarem – Julia Kochutek - 
Szkoła Podstawowa w Szarem
II – Bartłomiej Motyka - Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich 
w Żabnicy III – Kamil Pawlus - Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Pol-
skich w Żabnicy
Wyróżnienia: - Julia Jarco - Szkoła Podstawowa w Szarem - Alicja Gaw-
lińska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciścu

CZEŚĆ PISEMNA: licea i dorośli
I - Wiktoria Adamczyk
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów! 

Majówka na Małym Ciścu! 
W sobotę, 14 maja w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na Małym Ciścu odbyła się uroczysta Msza Święta, zorganizowana w 50. rocznicę bu-

dowy kościoła w Ciścu przez Zespół Małe Cisy oraz Związek Podhalan. 
W przepięknej leśnej scenerii, wsłuchując się w dźwięki tradycyjnych 
pieśni maryjnych, modliliśmy się w intencji budowniczych Kościoła Pa-
rafialnego w Ciścu. Ta klimatyczna sceneria przyciągnęła wielu miłośni-
ków folkloru, którzy chętnie włączyli się do wspólnej modlitwy – nie 
można zaprzeczyć, roznoszący się po okolicznych terenach śpiew przy-
ciągał uwagę jak magnes. 

Po uroczystej liturgii, Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe Cisy” za-
prosił wszystkich zgromadzonych na drobny poczęstunek w plenerze. 
Piękna pogoda, klimatyczne miejsce i brzmienia regionalnych instru-
mentów sprawiły, że to majowe popołudnie upłynęło w zawrotnym tem-
pie. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom, za tą wspaniałą 
inicjatywę, mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie wydarzenie na Ma-
łym Ciścu.

DZIAŁ REGIONALNY
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Majówka z KGW Żabnica 
Umilkły już dźwięki śpiewu i modlitw odprawianych w majowe wieczory w kościołach i kaplicz-

kach, ich echa rozbrzmiewają jednak nadal w naszych sercach. 27 maja w Kaplicy Zakochanych, 
na Skałce w Żabnicy odbyło się Nabożeństwo Majowe w góralskiej oprawie.

Maj jak to maj, lubi zaskakiwać pogodą. Jednak pomimo deszczowej aury, która nie sprzyja plene-
rowym wydarzeniom, we wspólnej modlitwie uczestniczyło wiele osób. To już drugie takie wydarze-
nie, przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Żabnicy oraz Kapelę Baraby za co ser-
decznie dziękujemy. 

Mamy ogromną nadzieję, że Majówka z KGW Żabnica na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń 
i z roku na rok przyciągać będzie coraz szersze grono zainteresowanych. 

Regionalne Spotkania z Tradycją
W ostatni weekend majowy Ośrodek Promocji Gminy Węgier-

ska Górka wraz z Rejonowym Związkiem Rolników, Kółek i Organiza-
cji Rolniczych zaprosił mieszkańców gminy Węgierska Górka na prawdzi-
we święto folkloru. 

W dniach 28 – 29 maja na bulwarach w Węgierskiej Górce odbyło się 
wydarzenie pod nazwą „Regionalne Spotkania z Tradycją”, któremu towa-
rzyszył XIV Przegląd Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich. 

W sobotę punktualnie o 11.00 rozpoczęło się oficjalne otwarcie, pod-
czas którego konferansjerka Pani Zofia Barcik powitała zgromadzonych 
gości i zaprosiła na scenę organizatorów.

Koła Gospodyń Wiejskich z całego województwa zgromadziły się, by 
razem pielęgnować kulturę i tradycję przekazywaną z pokolenia na poko-
lenia. W ciągu dwóch dni na scenach w Węgierskiej Górce zaprezentowa-
ło się około 30 zespołów w tym trzy z naszej gminy – KG Węgierska Gór-
ka, KGW Cięcina i KGW Żabnica. Łącznie wystąpiło około 500 artystów. Panie Gospodynie i Panowie Gospodarze zaprezentowali nam tradycyjne 
pieśni, stroje regionalne, a także lokalne potrawy i rękodzieło związane z terenami wiejskimi.

Ten pełen muzyki, śpiewu i swojskich przysmaków weekend na długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom 
wydarzenia zarówno tym, którzy prezentowali się na scenie jak i tym, którzy zadbali o nasze podniebienia.

Klimatyczna Majówka z Haśnikiem już za nami!

29 maja o godzinie 9:00 w Kościele Parafialnym pw. Matki Bo-
żej Częstochowskiej w Żabnicy odbyła się „Klimatyczna Majówka”. 
O oprawę uroczystości zadbał Dziecięcy Zespół Regionalny Mały 
Haśnik z Żabnicy, swoją obecnością wydarzenie uświetnił również 
poczet sztandarowy Związku Podhalan - oddział Górali Żywieckich. 

Msze Święte w oprawie góralskiej, mają swój szczególny charak-
ter. Niezwykła oprawa, jaką zespół przygotował dla zgromadzonych 
w kościele wiernych, spotkała się z ogromnym uznaniem a sam kon-
cert nagrodzony został gromkimi brawami.

Klimatyczna Majówka z Zespołem Mały Haśnik jest również wy-
darzeniem promującym wydaną w ostatnim czasie płytę. „Naso pieśń 
wdziencności” jak mówi Kierownik Zespołu – Pani Grażyna Feil, 
jest swoistym podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy okaza-
li wsparcie zespołowi podczas trudnych chwil, z jakimi przyszło się 
zmierzyć w związku z odniesionym w ubiegłych latach wypadkiem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną mo-
dlitwę, a Zespołowi Mały Haśnik za niesamowite emocje. Śpiew jeszcze długo nieść się będzie po górach i dolinach. 

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.

DZIAŁ REGIONALNY
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Chata regionalna w Węgierskiej Górce

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka we współpracy z gminą czeską Mosty u Jablunko-
va realizuje projekt pod nazwą „Zagospodarowanie Regionalnej Chaty w Węgierskiej Górce”, który 
jest kontynuacją projektu „Regionalna Chata w Węgierskiej Górce miejscem krzewienia lokalnej tra-
dycji i kultury”. Chata Regionalna jest niezwykle cennym zabytkiem drewnianego budownictwa w Węgierskiej Górce, który datowany jest na 1878 rok 
i należy do najstarszych obiektów budownictwa ludowego na terenie tej miejscowości. Wykonany w konstrukcji drewnianej, zrębowej. Dzięki pracom 
restauratorko konserwatorskim przeprowadzonym w latach 2020 – 2022 chata ponownie odzyskała swój blask oraz sprawność użytkową i techniczną 
z zachowaniem jej walorów zabytkowych i architektonicznych. Obiekt jest również objęty ochroną konserwatorską i wpisany do Gminnego Rejestru 
Zabytków. Obecnie pomieszczenia Chaty Regionalnej pełnią funkcję izby regionalnej, gdzie tworzona jest ekspozycja o charakterze ludowym, jest 
to również miejsce, gdzie odbywają się liczne wystawy, koncerty oraz warsztaty o tematyce tradycyjnej. Obszar wokół Regionalnej Chaty pełni obecnie 
funkcję sadu i ogrodu, gdzie znajduje się miejsce wypoczynku. Budynek udostępniany jest zwiedzającym w okresie letnim. 

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republi-
ka Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Tworzymy ekspozycję! 
W związku z zakończeniem prac restauratorsko-konserwatorskich związanych z modernizacją Chaty Regio-

nalnej w Węgierskiej Górce oraz jej otoczenia, rozpoczynamy tworzenie ekspozycji o charakterze regionalnym. 
Jeśli macie w swoich zbiorach stare meble (kredensy, skrzynie, ławy, siennik, obrazy itp.), garnki lub inne przed-
mioty użytku codziennego (dzbanki, wiadra, kanki na mleko, obrusy, chodniki, zazdrostki itp. ) i chcielibyście 
przekazać je do Chaty Regionalnej - chętnie przyjmiemy! Wszystkie przekazane przez Państwa przedmioty two-
rzyć będą ekspozycję dostępną dla mieszkańców naszej gminy, jak również odwiedzających nas turystów. Pozwolą 
nam stworzyć miejsce tętniące życiem społecznym, kulturalnym, przenoszące nas w czasy dzieciństwa naszych 
rodziców i dziadków.

Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 33 864 21 87 lub w Ośrodku Promocji Gminy 
Węgierska Górka.

Chata zaczyna tętnić życiem!
W dniu 31 maja Regionalną Chatę w Węgierskiej Górce wypełnił dźwięk 

muzyki góralskiej i niesamowity zapach placków z blachy. Gospodynie krzą-
tały się w kuchni już od samego rana, aby jak najlepiej przywitać odwiedza-
jących w tym dniu naszą gminę, gości z Czech i Słowacji.

W izbach Chaty Regionalnej powoli zaczyna się coś tworzyć, dziękuje-
my wszystkim którzy zdecydowali się przekazać swoje skarby i wsparli tym 
samym tworzenie regionalnej ekspozycji. Serdecznie dziękujemy Pracow-
ni Mody Regionalnej - Stroje Górali Żywieckich za użyczenie przepięknych 
strojów, których prezentacja zachwyciła odwiedzających nas gości.

Tydzień później, do progów chaty zawitał dziecięcy śmiech! Chatę Re-
gionalną odwiedził bowiem Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Górecka. 
W ramach zajęć odbyła się nie tylko próba taneczna, warsztaty artystyczne 
ale również sesja zdjęciowa i filmowa! Efekty pracy zespołu można zobaczyć 
na profilu facebookowym Górecki oraz Ośrodka Promocji Gminy Węgier-
ska Górka. Panie prowadzące zadbały tego dnia o wspaniałą atmosferę, a na-
wet przygotowały dla dzieci tradycyjne, pieczone na blachach ziemniaczane 
talarki! 

Planowane wydarzenia! 
Oddanie do użytku tak niecodziennego miejsca jak Chata Regional-

na wiąże się również z organizacją wydarzeń regionalnych również w tym 
miejscu. Wśród planowanych wydarzeń znajdą się m.in. warsztaty rzeźbie-
nia w drewnie, wystawa masek obrzędowych, warsztaty bibułkarstwa czy 
letnie warsztaty muzyki ludowej. Serdecznie zachęcamy do śledzenia strony 
internetowej Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka, gdzie pojawiać się 
będą dokładne terminy planowanych wydarzeń. 
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Wracamy do korzeni! 
Jak mówi stare mądre przysłowie „Kto ma owce, ten ma co chce”!
 W poniedziałek, 30 maja 2022, w obecności Stanisława Szweda, odbyło się oficjalne przekazanie 

pierwszego, nieczynnego już zakładu rozlewniczego wody Żywiec Zdrój w ręce Fundacji Górom. 
W ten sposób pierwsza siedziba Żywiec Zdrój ponownie tętnić będzie życiem. Fundacja Górom, 
na czele z Prezesem Janem Stopką będzie miała możliwości tworzenia wyjątkowych projektów nie 
tylko dla lokalnej społeczności, ale również dla wszystkich zainteresowanych tematyką pasterską. 
W nieużytkowanych już budynkach ponownie powstanie owczarnia oraz gospodarstwo edukacyj-
ne. Dzięki projektowi Żywiec Zdrój, Fundacji Górom i Gminy Węgierska Górka, historia zatoczy 
koło. Mało kto wie, że 30 lat temu w tym miejscu funkcjonowała owczarnia i przetwórnia rolna, 
należąca do spółdzielni „Juhas”. Wówczas dawny budynek owczarni został przekształcony w roz-
lewnię wody. Teraz, dzięki temu unikalnemu przedsięwzięciu, nieruchomość odzyska swoje dawne życie. 

W klimatycznym miejscu, w leśnej scenerii odbywać się będą również szeroko rozumiane zajęcia związane z naszą tradycją i regionem, terapie 
zajęciowe z owcami. Cieszymy się, że mury zyskają nowe życie i przyczynią się do edukacji i działań kulturowych. 

Życzymy fundacji samych sukcesów i dalszych pomysłów.

ŚWIAT STARODOWNY 
Kany ześ sie podzioł starodowny świecie?
Sukom jo cie wsyndy, znojś nimoge przecie.
Cy ześ sie zataił w smrekak popod regle cy cie utuliły ty prastare jedle? 
A moze z mgłom błondzis po holak zielonyk ka duch przodkow nasyk, 
w lasak zatajony.
A Moześ popłynoł potokiym ku wodzie, z tynsknoty ku downej górol-
ski ślebodzie?
I jo Ciebie sukom chodź wiym ześ przeminoł, jako mgła po burzy ku niebu 
popłynoł. 

Sukom cie pod Strzechom w tyk staryk sałasak, co zbacujom jesce ło tyk 
downyk casak. I chodź sie juz chylom w starości ku ziymi, som tyk staryk 
casow świadkami niymymi. 
Słyse cie jak holnym zasumi jedlina, kie wiosnom za wonio karpacko kra-
ina. 
Słysym jo cie w śpiywie malućki ptosyny i kie dzwonki łowiec zbyrcom 
bez doliny. 
Cujym cie wsytkimi zmysłami swoimi, bo wiym, zek jes cynsciom tej 
moi krainy. Cujym sie jednościom tyk pol hol i lasow constkom przemi-
nionyk starodownyk casow.
A po moi śmierci dopomoz mi Boze, zanim glowe swojm na wieki połoze 
zanim matka ziymia skryje syna swego pośli mojom duse to świata tamtego, 
kany całe zyci błondziłek myślami. Dej mi sie połoncyj z moimi przodkami ...

Mariusz Kąkol „Harnaś”

DZIAŁ REGIONALNY
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Przedszkolaki kochają bibliotekę
Dzieci z Przedszkola Publicznego w Cięcinie bardzo lubią przychodzić 

do biblioteki. Kryje się tu wiele nowych niespodzianek, bohaterów bajek 
i ekscytujących przygód. 25 marca do filii bibliotecznej w Cięcinie zawitały 
przedszkolaki i wzięły udział w lekcji bibliotecznej na temat wiosny i wio-
sennych porządków w ogrodzie. Dzieci wysłuchały wiersza J. Brzechwy: 
“Przyjście wiosny”, który pozwolił utrwalić im wiadomości na temat obec-
nej pory roku. Przedszkolaki poznały odmiany wiosennych kwiatów, ga-
tunków ptaków zwiastujących wiosnę oraz zwierząt, które budzą się ze snu 
zimowego, śpiewając przy tym “Wiosenną piosenkę”. Rozmawiały o wio-
sennych porządkach w ogrodzie, nauczyły się nazw narzędzi ogrodniczych 
i dowiedziały się do czego służą. Już teraz wiedzą, jak bardzo są pomocne 
w ogrodzie. Dzieci aktywnie brały też udział w rozwiązywaniu zagadek 
i w zabawie rytmicznej: “Słonko po deszczu”. Wraz z nadejściem wiosny 
oczekujemy na Święta Wielkanocne. Jest to zatem czas kiedy omawiamy 
różne tradycje, które związane są z tym Świętem. Tak było 8 i 12 kwietnia. 
Do biblioteki zawitały starszaki i maluchy. Tematem lekcji była Wielka-
noc, a konkretnie jak powinien wyglądać stół wielkanocny, co powin-
no się znaleźć w koszyku, który idziemy święcić w kościele w przeddzień 
Wielkanocy, aby świąteczne śniadanie nam smakowało i niczego nam nie 
zabrakło. Dzieci wzbogaciły wiadomości o zwyczaje i obrzędy ludowe 
związane z Wielką Nocą i symbole pokarmów, które powinny znaleźć się 
w święconce. Na koniec wspólnie życzyliśmy sobie zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz weso-
łego “Alleluja”. 

“Biblioteka - 
świat w jednym miej-
scu”. W bibliotece 
znajdziesz wszystko, 
czego chcesz, starą 
prawdę, mądrą baj-
kę, piękny wiersz. 
W Tygodniu Biblio-
tek przedszkola-
ki również odwiedziły 
Bibliotekę w Cięcinie 
- magiczne miejsce pełne książek. Podczas tej wizyty dzieci miały moż-
liwość przejść między regałami – najbardziej zainteresowały je regały 
z kolorowymi książeczkami dla najmłodszych. Pani bibliotekarka w przy-
stępny sposób opowiadała o bibliotece i o zbiorach na półkach. Z zain-
teresowaniem słuchały listu, który skierowały do nich książki, w którym 
apelowały o ich poszanowanie i dbanie, aby służyły im jak najdłużej. Dzie-
ci zobaczyły jak wygląda Karta Czytelnika, poznały również zasady wypo-
życzania książek oraz dowiedziały się z Regulaminu Poszanowania,  jak 
należy dbać o książki. Obejrzały krótką animację wiersza J. Huszczy “Skar-
ga książki”, zabawiły się w ruchową interpretację wiersza “Książeczka” 
K. Pac - Gajewskiej i otrzymały zakładki do książek na pamiątkę wizyty 
w bibliotece. W podziękowaniu za oprowadzenie po świecie książki przed-
szkolaki złożyły bibliotekarce piękne życzenia i zaśpiewały wspólnie pio-
senkę. Wielu z nich obiecało zapisać się do biblioteki. Dziękujemy za miłe 
spotkania i mamy nadzieję, że będziecie nas częściej odwiedzać i wypoży-
czać książki!

Kazimiera Waligóra

BIBLIOTEKA

Biblioteka na Was czeka!
Wiosna, a szczególnie maj, jest dla bibliotek i bibliote-

karzy czasem spotkań i warsztatów oscylujących tematyką 
wokół Tygodnia Bibliotek. Działania w tym okresie pro-
mują czytelnictwo we wszystkich grupach wiekowych ze 
szczególnym naciskiem na najmłodszych czytelników, któ-
rzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z książką. Zde-
cydowałyśmy się więc na sięgnięcie do klasyki baśni i bajek 
z całego świata. Nie zabrakło takich autorów jak H.Ch. An-
dersen, Ch. Perrault, W. i J. Grimm czy A. Puszkin. Dzieciom szczególnie 
przypadły do gustu zajęcia oparte na klasycznej bajce rosyjskiej „O ryba-
ku i złotej rybce”. Dzięki tej bajce mogłyśmy wprowadzić najmłodszych 
w świat uniwersalnych wartości, które powinny towarzyszyć każdemu 
człowiekowi. Mali czytelnicy doskonale poradzili sobie z rozróżnieniem 
dobra i zła. Nie spodobała się im pogoń za pieniądzem i zaszczytami to-
warzysząca głównej bohaterce bajki. Dzieci zgodnie stwierdziły, że waż-
niejsze w życiu są prawdziwa przyjaźń i szczęśliwa rodzina. To pierwsze 
spotkanie otwarło cykl warsztatów bajkowych w gminnej bibliotece, które 

łączyły w sobie zajęcia artystyczne oraz konkursy i quizy sprawdzające 
znajomość treści najpopularniejszych baśni i bajek u najmłodszych.

Równocześnie starałyśmy się dotrzeć do rodziców, zachęcając ich 
do sięgania w zaciszu domowym do klasyki baśni i bajek, która w ich dzie-
ciach rozwija wyobraźnię i kształtuje właściwe postawy moralne.

Dziękujemy za docenienie naszych wysiłków i starań przedszkolakom, 
które odwiedziły nas wraz z wychowawcami w Dniu Bibliotekarza, składa-
jąc nam życzenia dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Ewa Sikora
Agnieszka Dziedzic

Spotkanie z laureatami konkursu „Zaprojektuj okładkę ulubionej książki”
W kwietniu z okazji Międzynarodowego Dnia Książ-

ki dla Dzieci zaprosiliśmy najmłodszych z terenu gminy 
Węgierska Górka w wieku 5-10 lat do udziału w konkur-
sie „Zaprojektuj okładkę ulubionej książki”.

Mali artyści podzielili się z nami swoimi preferencja-
mi czytelniczymi, wykonując piękne dzieła plastyczne. 
Bardzo dziękujemy za każdą zgłoszoną pracę konkurso-
wą, a wpłynęło ich blisko sto pięćdziesiąt.

Popołudniem 11 maja w bibliotece w Cięcinie odby-
ło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. 
Jest nam bardzo miło, że w tym szczególnym i ważnym 
dla każdego bibliotekarza czasie, jakim jest Tydzień Bibliotek, mogliśmy się spotkać z najmłodszymi Czytelnikami. 

Jeszcze raz gratulujemy laureatom!
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„Zajęcia po szkole” w żabnickiej bibliotece

Biblioteka publiczna w Żabnicy w każdy wtorek organizuje tzw. „Za-
jęcia po szkole”, w których może uczestniczyć młodzież i dzieci ze szkoły 
podstawowej.

Wtorkowa zabawa z plastyką daje możliwość uczestniczącym w niej 
dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Poprzez realizację zadań 
plastycznych dzieci kształtują swoją wyobraźnię, kreatywność, wrażliwość 
na piękno, pamięć wzrokową, cierpliwość oraz sprawność manualną. Za-
jęcia te odbywają się po szkole więc są też pewną formą odreagowania na-
pięć i stresów związanych z edukacją.

Uczestnicy wtorkowej plastycznej zabawy z pewnością nie mo-
gli narzekać na nudę. W ostatnim okresie powstały ciekawe prace m.in. 
mali artyści stworzyli na styropianowej kuli wiosenne drzewko, które 
ozdobili kwiatami wyciętymi z filcu. Z papierowych talerzyków poma-
lowanych na zielono wyszły wiosenne żabki, a ze styropianowych jajek 
i drucików kreatywnych - wesołe zajączki. Z bibuły i krepiny dzieci wycza-
rowały wiosenne kwiaty. Z zapałem tworzyły też kolorowe motyle na pa-
tyczkach. Kwietna łąka też była nie lada wyzwaniem - dzieci wycinały 
kwiaty, składały biedronki i motyle, tworząc przestrzenną kompozycję. 

Dużą popularnością cieszą się zajęcia, podczas których robimy maskotki, 
ostatnio powstały leśne skrzaty.

Każde zajęcia są inne, ale zawsze ciekawe i kreatywne. Dla dziec-
ka jego własna twórczość jest przede wszystkim źródłem radości i dobrej 
zabawy. Dziecko tworząc, rozwija różne umiejętności w tym twórczą 
inicjatywę, pomysłowość, uczy się wiary w siebie i możliwości twórcze. 
Niedługo kończy się rok szkolny i zaczną się wakacje. Na ten wolny od 
nauki czas biblioteka przygotowała ofertę wakacyjną. Zapraszamy do bi-
blioteki!

Joanna Kanik 

Seniorzy z Cięciny
Klub Seniora „Przyjaźń” z Cięciny - to miejsce z nie-

zwykle rodzinną atmosferą. Seniorzy aktywnie uczest-
niczą w meetingach czwartkowych, wymieniając się 
doświadczeniami w różnym zakresie i o różnej tema-
tyce, goszcząc u siebie ciekawych ludzi. W ramach ak-
tywności własnej poszerzają wiedzę, umiejętności, które 
zdobywają też na swoich spotkaniach, wymieniają się 
doświadczeniami, a także wspólnie planują nowe dzia-
łania. Starsze osoby chwalą sobie towarzystwo w Klu-
bie, dla wielu jest to miejsce, w którym można poradzić 
sobie z problemem samotności czy nudy, które czasem 
doskwiera na emetyturze. Jedno jest pewne - w Klubie 
znaleźć można przyjazne dusze, które nie pozwolą, aby 
samotność lub nuda była nieodzownym warunkiem istnienia emeryta. 24 
marca pani Maria Jopek spotkała się z Seniorami, aby poopowiadać im 
naszą gwarą, którą osobiście pielęgnuje, tworząc własne opowiadania czy 
wiersze. Recytowała swoje wiersze: “Śmigusowe świynto”, “Miynsopust - 
zapusty, karnawał” i inne pogodki jak to drzewi było za czasów nasze-
go dzieciństwa i co przeżywali nasi dziadkowie, a wszyscy to radzi po-
słuchali, dziękując artystce ludowej, że podtrzymuje tę gwarę w naszej 
społeczności lokalnej. 7.04.2022 roku Seniorzy postanowili, by przy oka-
zji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zorganizować spotkanie z nowy-
mi sąsiadami z Kijowa i Buczy, którzy schronili się przed wojną w naszej 
gminie, a dokładnie w Cięcinie Górnej. Pani sołtys wsi Cięcina Barba-
ra Słowik przyprowadziła ich do filii bibliotecznej i przedstawiła Seniorom, 
zachęcając tym samym, aby w miarę możliwości okazać im pomoc. Przy 
dobrym cieście, kawie i herbacie było mnóstwo rozmów o tradycjach wiel-
kanocnych. Ubogaciła spotkanie pani Maria Jopek, która barwnie opowia-
dała gwarą o Niedzieli Palmowej, o palmach czyli bagniątkach i obrzędach 

wielkanocnych. 12 maja 2022 roku I Wielopoziomowa Drużyna Harcer-
ska “Burza” z Cięciny miała przyjemność być gospodarzami czwartkowe-
go spotkania dla Seniorów. Gdy Seniorzy przybyli na miejsce, czekała już 
na nich pyszna kawa, herbata i dobre ciasto, które zaserwowali tym razem 
Harcerze - Seniorom. Drużyna “Burza” przygotowała również Klubowi-
czom przedstawienie w postaci “Kawiarenki”, które mówiło o młodości, 
początkach harcerstwa i działalności konspiracyjnej Harcmistrzyni Anny 
Dydyńskiej, która w latach 1928 - 1931 pełniła funkcję Naczelniczki Or-
ganizacji Harcerek ZHP. Wszystko to przy muzyce gitarowej, piosenkach, 
przeplatanych ciekawostkami z życia Harcmistrzyni. Następnie wszyscy 
razem zasiedli do stołu i śpiewali pieśni harcerskie, które doskonale zna-
li Seniorzy. Na ostatnim czwartkowym spotkaniu Seniorzy zaplanowa-
li wyjazd na dwie wycieczki, 21 czerwca do Tarnowa, natomiast 25 czerw-
ca do Ożarowic na targi regionalne.

Kazimiera Waligóra

BIBLIOTEKA

Przedszkolaki w zaczarowanym świecie książek
Biblioteka to miejsce, w którym dzieciaczki mogą się przekonać, że świat książek jest naprawdę 

cudowny. Celem każdej lekcji bibliotecznej jest zainteresowanie ich czytaniem i pokazanie, że lek-
tura tekstu może być początkiem wspaniałej zabawy. Biblioteka w Ciścu współpracuje z pobliski-
mi przedszkolami i często gości dzieci na zajęciach czytelniczo-artystycznych. 

Na jednych z takich warsztatów na wszystkie dzieci czekało niezwykłe spotkanie z książką. Naj-
pierw przedszkolaki po śladach zmierzały do odgadnięcia zagadki, znajdującej się na magicznym 
kluczu, który powiódł je do biblioteki. A tam… wspaniała lekcja biblioteczna: rozmowa o książ-
kach, zgadywanki dotyczące postaci bajkowych i baśniowych, wspólna nauka wierszyka połączo-
na ze specjalnym układem ruchów. Dzieci wysłuchały także skargi książki i dzięki zabawie w rado-
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sne i smutne minki poznały zasady poszanowania książek. Zwieńczeniem 
zajęć było wspólne tworzenie publikacji „Przedszkolaki w zaczarowa-
nym świecie książek”. Dzieci kolorowały malowanki, które później stały 
się ilustracjami do historii. Dzieciaczki oczywiście swoje dzieło zabrały 
do przedszkoli.

Przy majówce nie mogło na spotkaniu z dziećmi zabraknąć wąt-
ków patriotycznych. Tematem lekcji bibliotecznej były polskie symbole 
narodowe. Dzieci obejrzały krótki film edukacyjny, wysłuchały fragmentu 
wiersza Wandy Chotomskiej „Dzień dobry, Biały Ptaku!”, wspólnie wy-
recytowały tekst utworu „Barwy ojczyste”, a także zapoznały się z książką 
Dariusza Grochala „Klub Małego Patrioty. Polskie symbole”. Na zakończe-
nie spotkania przedszkolaki wykonały biało-czerwone kotyliony.

Na zakończenie obchodów XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czy-
tania Dzieciom maluchy odbyły cudowną, pełną niespodzianek podróż 
z poszukiwaczami przygód. Dzieci poznały Jasia i Zosię - bohaterów se-
rii książek dla dzieci autorstwa Bénédicta Carboneilla. Po wysłuchaniu 
opowieści o poszukiwaniu pirackiego skarbu, przedszkolaki wykonywały 
serię różnych zadań, które i im pozwoliły na odnalezienie skrzyni pełnej 
smakołyków.

Wierzymy, że spotkania w bibliotece, obcowanie z książkami pozwo-
li w dzieciach zaszczepić zainteresowanie czytelnictwem, a może… nawet 
miłość do czytania. Zachęcamy rodziców do odwiedzania bibliotek ze 
swoimi pociechami i czytania dzieciom.

Korzyści ze wspólnego czytania jest naprawdę wiele. Czytanie naj-
młodszym:
• buduje więź emocjonalną pomiędzy rodzicem i dzieckiem,
• stymuluje rozwój mózgu,

• wspiera rozwój psychiczny dziecka,
• rozbudza ciekawość świata,
• rozwija wyobraźnię,
• poprawia koncentrację,
• stymuluje rozwój mowy,
• rozwija słownictwo,
• ćwiczy pamięć,
• pozwala kształtować inteligencję emocjonalną,
• przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania,
• ułatwia naukę,
• kształtuje nawyk czytania a więc czytelnika w przyszłości.

Czytanie dzieciom jest ważne, dlatego czytajmy, wspólnie przeżywając 
literackie przygody i odbywając podróże do świata wyobraźni.

Agnieszka Tyrlik 

Z wizytą w Klubie Seniora „Zachęta”
Czwartkowe popołudnia to czas, kiedy w świetlicy bibliotecznej w Ciścu spotyka-

ją się Panie z Klubu Seniora „Zachęta”. 
Spotkania mijają na rozmowach, wspominaniu, ale także na zajęciach artystycz-

nych. Seniorki szczególnie polubiły rękodzieło i chętnie biorą udział w przygotowa-
nych dla nich warsztatach.

Ćwiczą swoje zdolności manualne, zgłębiając tajniki papieroplastyki. W czasie 
jednego ze spotkań w ruch poszły kolorowe kartki, nożyczki i kleje... w wyniku cze-
go postały piękne, barwne gerbery. Wykonanie tych kwiatów wymagało sporej cierpli-
wości i dokładności. Seniorki świetnie sobie z tym poradziły. Innym razem czwartkowe popołudnie minęło pod znakiem kwiatów z bibuły. Tym razem 
jednak nie była to bibuła marszczona, a prasowana. Praca z tymi delikatnymi, cieniutkimi arkuszami papieru wymagała wyjątkowej staranności. Efek-
tem spotkania było powstanie wielu pięknych kwiatów, m.in. piwonii, goździków i chabrów. Podczas warsztatów powstawały także piękne, oryginalne 
broszki z filcu. W skupieniu, z ogromną precyzją Seniorki łączyły poszczególne elementy, tworząc jedyne w swoim rodzaju ozdoby. Panie przekonały 
się, że z opakowań po jajkach i kartonu można zrobić prawdziwe cudeńka. Z materiałów, które zwykle lądują w koszu na śmieci, powstały bardzo ory-
ginalne, jedyne w swoim rodzaju kwiatowe wianki. Trochę bibuły, kolorowych farb... i prace były gotowe.

W ostatnim czasie Seniorki odwiedziły Panie Helena i Honorata, które opowiedziały o sposobach radzenia sobie z różnymi dolegliwościami i bólem. 
Było to bardzo miłe i sympatyczne popołudnie.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach Klubu Seniora, to zawsze kreatywnie i miło spędzony czas! 

Biblioteka – świat w jednym miejscu 
Jest taki tydzień w roku szczególnie ważny dla bibliotekarzy i sympatyków czytelnictwa. Chodzi oczywiście o Tydzień Bibliotek. W tym roku ob-

chodzony był pod hasłem „Biblioteka - świat w jednym miejscu”. Przyłączając się do tej akcji, zaprosiliśmy najmłodszych mieszkańców naszej gminy 
do wspólnej, pełnej przygód i zagadek gry plenerowej. 9 maja wyruszyliśmy w podróż pod okiem wytrawnego przewodnika, który chciał dotrzeć tam, 
gdzie świat mieści się w jednym miejscu. Kierując się wskazówkami zawartymi w mapie, którą odnaleźliśmy w biblioteczce plenerowej, pokonywaliśmy 
kolejne etapy wyprawy. A była ona niezwykle ciekawa! Podróżując statkiem oraz pocią-
giem, coraz bardziej zbliżaliśmy się do celu. Wśród okrzyków radości rozwiązywaliśmy 
krzyżówkę, która bezpośrednio dopro-
wadziła nas do celu podróży - biblioteki. 
Po wspólnej literackiej zabawie dzieci otrzy-
mały pamiątkowe medale, pokolorowały 
malowanki z grafiką tegorocznego Tygo-
dnia Bibliotek i z uśmiechem na ustach 
pożegnały bibliotekę, obiecując, że czę-
sto będą ją odwiedzać.

BIBLIOTEKA
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Trwa przerwa. Koniec maja. Upał. Szósto-
klasiści siedzą na żerdziach placu zabaw i z góry 
obserwują jak sześćdziesięcioro ósmoklasi-
stów z gracją kroczy po wybiegu, ćwicząc Polo-
neza przed komersem. Ich komentarz bezcenny: 
Patrz Jarek! Pięć dni do egzaminów, tymczasem 
ósme klasy z Węgierskiej Górki tańczą zamiast 
się uczyć!

Bo szczerze wierzymy w to, że w szkole nie 
tylko oceny są ważne. Pewnie, że większość 
czasu spędzamy na lekcjach, ale staramy się, by 
w szkole uczniowie czuli się dobrze, by uczy-
li się nie tylko wzorów na pole i objętość, ale też 
wzorów dobrego zachowania, wzajemnego sza-
cunku, by nawiązywali relacje, poznawali świat 
i szli przez życie tanecznym krokiem. Stąd u nas 
tak dużo działań wychodzących poza sztywne 
ramy podstawy programowej.

Ten semestr przyniósł okropne wiadomo-
ści o wojnie na Ukrainie, dlatego już od pierw-
szego dnia po feriach, niemal od pierwszej 
godziny lekcyjnej pakowaliśmy, układaliśmy, 
opisywaliśmy dary, jakie przynosili do na-
szej szkoły mieszkańcy gminy. Przez po-
nad dwa tygodnie, każdego dnia wysyłaliśmy 
busy pełne żywności, pościeli, środków higie-
nicznych, artykułów medycznych, wózków, łó-
żeczek, materacy itp. Do Dębiny, do Przemyśla, 
do parafii na Ukrainie, do Caritasu, a wreszcie 
do Ośrodka Wrzos. Nasi uczniowie i ich rodzice 
przeszli wszelkie oczekiwania.

Z czasem pomoc ta zmieniła cha-
rakter, bo każdy pomagał indywidu-
alnie, jak mógł. Życie szkolne wróci-
ło do normy, ale w nieco innej postaci. 
Mieliśmy o ponad 50 uczniów więcej. 
Wszyscy przyjęliśmy ich z wielkim ser-
cem, każdy dostał plecak z wyprawką 
i wsparcie od swoich kolegów.

A cały czas wspieraliśmy też inne 
akcje:

- Pączek dla Wiktora (w naszej kuch-
ni powstało ponad 1000 pączków),

- MotoWG kontra SMA (przygoto-
waliśmy stoiska z ciastami i kawą, z których do-
chód zasilił zbiórkę dla Wiktora);

- Akcja Sprzątania Gminy, nasi uczniowie 
posprzątali centrum gminy, okolice szkoły, osie-
dla i bulwary;

- posadziliśmy sad owocowy i posialiśmy łąkę 
kwietną;

- zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury.
Nie zapominając przy tym o przyjemno-

ściach:
- zrealizowaliśmy wycieczki w ramach pro-

gramu „Poznaj Polskę”, klasy siódme pojechały 
na trzy dni do Warszawy, a klasy pierwsze i dru-
gie do Krakowa i Wieliczki; kwota dofinansowa-
nia 20 000 zł;

- dokończyliśmy wyposażanie pracow-
ni w ramach programu „Laboratoria przyszło-
ści”, z którego otrzymaliśmy 100 000 zł;

- niemal wszystkie klasy pojechały na wy-
cieczki, do Pszczyny, Bielska Białej, trzy razy 
do Energylandii;

- urządziliśmy sobie „Dzień Bez Plecaka”, 
Święto Wiosny na wesoło, kiermasze wielkanoc-
ne, nocowanki w szkole;

- w czasie matur gościliśmy naszych absol-
wentów, którzy wykorzystując czas wolny, wpa-
dli na stare śmieci.

I owszem… tańczyliśmy prawie trzy dni Po-
loneza na wybiegu, bo takie chwile wspomina się 
najdłużej i najlepiej.

Przy okazji dziękujemy firmie Żywiec Zdrój 
SA, dzięki której powstało nasze Miasteczko Ru-
chu Drogowego, bo poloneza najlepiej tańczy 
się, krocząc po drodze z pierwszeństwem.

OŚWIATA

Szkoła Podstawowa w Węgierskiej GórceSzkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce

Kto nie chodził na „siabry”, niech pierwszy rzuci ogryzkiem
Pokolenie dzisiejszych 40/50-latków do-

skonale pamięta, że w czasach ich dzieciń-
stwa chodziło się na tak zwane „siabry”. 
Siabry to rodzaj degustacji warzyw i owo-
ców, rosnących na działkach sąsiadów, do-
konywanej przez dzieci, bez wiedzy i zgo-
dy właściciela. Chodziło się na truskawki, 
czereśnie, agrest, marchewki czy groszek. 
Takie zerwane prosto z drzewa czy wy-
rwane z ziemi, smakowały najlepiej. Dzi-
siaj zwyczaj ten przeszedł do lamusa, 
bo działki zastąpiły trawniki, a dzieci wolą 
siedzieć w domu przy komputerach, niż 
wyjść z kolegami „na pole”. Z sentymentem 
wspominamy czasy naszego dzieciństwa, 
dlatego w szkole napisaliśmy projekt „Do-
bro OWOCuje!”, który szczęśliwie otrzymał do-
tację w wysokości 10 000 zł w ramach programu 
Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój S.A.

W ramach projektu zagospodarowaliśmy 
teren przyszkolny na sad owocowy, gdzie za-
sadziliśmy blisko 70 drzewek owocowych i kil-
kadziesiąt krzewów malin i kiwi. Za szkolnym 
boiskiem zoraliśmy niezły kawałek ziemi, gdzie 
wysialiśmy nasiona łąki kwietnej. Chcieliśmy 

w ten sposób wrócić do pięknej tradycji, gdy 
szkołę otaczał ogród i działka warzywna. Tym 
razem, nie będzie konieczne chodzenie na „sia-
bry”, bo sad będzie dostępny dla wszystkich, 
którzy będą chcieli skosztować jabłek, gruszek, 
wiśni, czereśni, śliwek. Jedynym wymaganiem 
jaki stawiamy przed naszymi gośćmi to to, by 
uszanowali to miejsce, nie niszczyli drzewek i za-
chowali porządek. Naszym marzeniem jest, by 

w przyszłości powstała tam altanka na „zie-
lone lekcje”, zawisły hamaki i powstały ła-
weczki, z dostępem do gabloty z książkami. 
By ludzie nauczyli się korzystać ze wspólnej 
przestrzeni, szanując ją i siebie wzajemnie. 

Jesienią planujemy przeprowadzić kil-
ka spotkań w ramach warsztatów kulinar-
nych. Nauczymy się przygotowywać soki, 
dżemy, powidła, ciasta, musy. Będziemy za-
prawiać słoje na zimę. A wszystkie najlepsze 
przepisy zbierzemy w książce kulinarnej, 
którą udostępnimy w Internecie. 

Pokażemy młodym ludziom, że zdrowe 
odżywianie zaczyna się od zdrowych i pro-
stych składników. Z pewnością chętnych nie 
zabraknie, bo akcja sadzenia, a nawet co-

dzienne podlewanie cieszy się dużą popularno-
ścią wśród dzieci. Wierzymy, że Dobro OWO-
Cuje, nawet jeśli na efekty przyjdzie czekać 
kilka miesięcy czy nawet lat.

Projekt „Dobro OWOCuje!” realizowany 
przez Szkołę Podstawową w Węgierskiej Górce 
dofinansowany z programu Lokalne Inicjatywy 
Społeczne Żywiec Zdrój SA – edycja 2022. 

mgr Urszula Figura

Polonezem na rondzie w lewo!
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OŚWIATA

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciścu na „Zielonej Szkole” w Darłówku
Uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Ciścu w dniach 20-

29.05.2022 r. przebywali na „Zielonej Szkole” w Darłówku. Atrakcyjne 
położenie ośrodka, piękna pogoda, przyjazna atmosfera sprzyjały wypo-
czynkowi i nauce oraz pozwoliły dzieciom przeżyć wspaniałą, nadmor-
ską przygodę. Uczniowie uczestniczyli w wielu zajęciach, poznali ciekawe 
miejsca m.in. Kołobrzeg, Jarosławiec, Darłowo a także zdobyli wiele infor-
macji o nadmorskim terenie. Wielkim przeżyciem dla nich były: spotka-
nie z przyrodnikiem, gwiezdny teatr, impreza piracka oraz rejs statkiem 
po morzu. Wszyscy z wyróżnieniem ukończyli „Szkołę Odkrywców”.

Pobyt na „Zielonej Szkole” to również fantastyczny wyjazd integracyj-
ny. Uczniowie mogli lepiej się poznać i spędzić ze sobą więcej czasu, ale 
przede wszystkim uwierzyć w siebie, że z dala od domu rodzinnego świet-
nie potrafią radzić sobie w różnych sytuacjach. Trudno wyrazić w słowach 
jak wiele zalet miał wyjazd. Najlepszym tego dowodem były uśmiechy 
dzieci i wspomnienia, jakie ze sobą przywiozły.

Opiekunowie:
mgr Małgorzata Sobel

mgr Monika Moc

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu 
poznali zabytki i atrakcje Kotliny Kłodzkiej 

W dniach 12-13 maja 2022 r. uczniowie klas IV-VI wraz z opieku-
nami wzięli udział w wycieczce do Kotliny Kłodzkiej. Wyjazd został czę-
ściowo sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach pro-
gramu, ,Poznaj Polskę”. Pozostałą część kosztów pokryli rodzice uczniów. 

Celem wycieczki było poznanie najważniejszych zabytków oraz histo-
rii tego ciekawego regionu, który na przestrzeni wieków należał do kilku 
państw: Czech, Prus oraz Polski.

Pierwszy dzień wyjazdu rozpoczęliśmy od wizyty w Parku Na-
uki i Rozrywki w Krasiejowie. Tutaj wyposażeni w specjalny sprzęt 
przetransportowaliśmy się na orbitę okołoziemską, a następnie pozna-
liśmy zawiłe losy świata i człowieka w Parku Ewolucji. Dzięki wystawie, 
,okna prehistorii” mogliśmy zajrzeć do najdalszych zakątków historii. 
Szczególne zainteresowanie wzbudziło wśród nas okno ewolucji o tema-
tyce, ,pierwszy pogrzeb”. Następnie udaliśmy się do Tunelu Czasu, gdzie 
odbyliśmy podróż przez miliardy lat istnienia wszechświata. Byliśmy 

świadkami powstania pierwszych galaktyk Układu Słonecznego oraz eta-
pów kształtowania się Ziemi i pierwszych form życia. Potem przeszli-
śmy do Pawilonu Paleontologicznego, gdzie zobaczyliśmy największe 
w Europie skamieniałości triasowych płazów i gadów. W okresie wa-
kacyjnym nadal trwają w tym miejscu prace archeologiczne prowadzo-
ne przez naukowców z Uniwersytetu Opolskiego. Z kolei w JuraParku 
pani przewodnik przedstawiła ciekawostki dotyczące prawie 70 gatun-
ków mezozoicznych gadów i płazów. Przeszliśmy ścieżką, wzdłuż której 
rozmieszczono ich modele odpowiadające faktycznym rozmiarom. Ostat-
nim punktem zwiedzania w Krasiejowie było prehistoryczne oceanarium, 
w którym zobaczyliśmy z bliska życie podwodnych gadów. 

Pełni wrażeń i wiedzy z zakresu historii, archeologii, przyrody, fi-
zyki oraz geografii udaliśmy się w dalszą drogę do kolejnego celu na-
szej wycieczki. Po około dwóch godzinach jazdy dotarliśmy do Srebrnej 
Góry, gdzie znajduje się największa twierdza w Europie. Twierdza po-

Rocznica urodzin naszego patrona Jana Pawła II na Bendoszce
21 maja 2022 r. wczesnym rankiem grupa uczniów Szkoły Pod-

stawowej im. Jana Pawła II w Ciścu wraz z opiekunami: p.Małgorza-
tą Pajestką, p.Barbarą Kudełką i p.Bożeną Loranc wybrała się na szlak 
papieski prowadzący z Rycerki Górnej Kolonii na Bendoszkę. Celem wę-
drówki było uczestnictwo w XIII Rajdzie Szlakami Papieskimi w Worku 
Raczańskim. Rajd ten odbywa się zawsze w rocznicę urodzin Jana Paw-
ła II. 

Pogoda w tym dniu była wymarzona na górską wyprawę - niezbyt 
mocno świeciło słońce, od czasu do czasu powiewał lekki wiatr, który nas 
chłodził, gdy było nam za gorąco. Podczas wędrówki na Bendoszkę za-
trzymaliśmy się przy schronisku na Przegibku, gdzie dzieci zaopatrzyły się 
w pamiątki oraz pieczątki do książeczek GOT. „Książeczka GOT” służy 
do zbierania punktów dla zdobywających Górską Odznakę Turystycz-
ną. Zawiera ona tabelki do ewidencji wycieczek, miejsca na potwierdze-
nia wycieczek (pieczątki) oraz wykaz punktów weryfikacji GOT.

Około godziny 13:00 dotarliśmy do celu, aby wziąć udział we Mszy 
Świętej u stóp Jubileuszowego Krzyża Ziemi Żywieckiej na Bendoszce 
Wielkiej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Adriana Galbasa. 
W tym roku oprócz mieszkańców Żywiecczyzny do Mszy Świętej dołączy-
li m.in. studenci z Duszpasterstwa Akademickiego z Katowic i ekipa ob-
lackiego duszpasterstwa „Niniwa”.

Na zakończenie rajdu odbyło się ognisko, przy którym smażyliśmy 
pyszne kiełbaski oraz słuchaliśmy góralskich przyśpiewek. Uczniom 
naszej szkoły bardzo podobało się świętowanie urodzin naszego patro-
na na Bendoszce Wielkiej i już nie mogą doczekać się kolejnego rajdu 
w przyszłym roku. 

 mgr Bożena Loranc

Szkoła Podstawowa w CiścuSzkoła Podstawowa w Ciścu

http://m.in/
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Szkoła Podstawowa w ŻabnicySzkoła Podstawowa w Żabnicy
Sprawki ze szkolnej ławki - „Każdy ma coś, co może dać innym” 

Ani się obejrzeliśmy, a kolejny 
rok szkolny za nami. O wielu cieka-
wych przedsięwzięciach pisaliśmy 
już w poprzednich wydaniach gazety. 
Drugi semestr także obfitował w wiele 
ważnych, angażujących społeczność 
szkolną wydarzeń. Po raz kolejny na-
sza szkoła dołączyła do akcji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, któ-
ra tym razem „grała” dla okulisty-
ki dziecięcej. Uruchomiona na tę oko-
liczność e-Skarbonka wypełniła się 
obficie. Dziękujemy! Pierwszy kwiet-
niowy piątek był również szczególny 
w naszej szkole. Upłynął pod hasłem 
„Znam, Rozumiem, Wspieram”. 
To w związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Symbolem tego dnia jest kolor niebieski, więc nie mogło go zabraknąć w naszych wierzch-
nich okryciach. Jest coś, o czym najtrudniej mówić, z czym nie można się pogodzić, czego po prostu nie można zrozumieć. To, co wydarzyło się u 
naszych sąsiadów na Ukrainie, jest okrutne, niesprawiedliwe, niewytłumaczalne. Ale się wydarzyło... Pomagamy, jak możemy, jak umiemy. Wśród 
naszych uczniów są koleżanki i koledzy z ogarniętej wojną Ukrainy. Otaczamy ich życzliwością, wspieramy. 10 kwietnia wzięliśmy udział w Dniu Soli-
darności z Ukrainą. Efektem naszych działań jest wielkie „Drzewo Pokoju” złożone z niebiesko-żółtych serduszek ozdobionych motywami wyrażający-
mi solidarność z Ukrainą.

W tym trudnym czasie nie zapominamy o przeszłości, równie trudnej i tragicznej. Wzorem ubiegłych lat nasza szkoła dołączyła do akcji społeczno-
-edukacyjnej ŻONKILE organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

A co możemy dać naturze? Inwestujemy w tyle rzeczy... Może czas „zainwestować w naszą planetę?” My to uczyniliśmy, biorąc udział w kwietnio-
wych obchodach Dnia Ziemi. Wyruszyliśmy sprzątać naszą miejscowość. Oj, zebrało się tego, zebrało... A przecież w każdym gospodarstwie są kosze 
na śmieci, w miejscach publicznych też, więc po co wyrzucać je do rowu? Walory natury promowaliśmy także w Dniu Polskiej Niezapominajki.

wstała w XVIII wieku i była najnowocześniejszą tego typu fortyfikacją 
na kontynencie. Po krótkim spacerze z autobusu na górę, sympatyczny 
pan przewodnik ubrany w strój pruski z tego okresu opowiedział nam 
ciekawostki z życia pruskich żołnierzy. Poznaliśmy także historię obiek-
tu, który liczył ponad 150 pomieszczeń, np. browar, szpital, więzienie, 
ogromne magazyny, zakłady rzemieślnicze i mógł pomieścić ponad 3,5 
tysiąca żołnierzy. Przy okazji wszyscy doświadczyliśmy na własnej skórze 
powiedzenia, ,najlepszy żołnierz to wyszkolony żołnierz”, a także pozna-
liśmy tajniki działania broni czarnoprochowej. Na sam koniec podziwia-
liśmy panoramę Kotliny Kłodzkiej oraz pozowaliśmy do zdjęć w obecno-
ści naszego przewodnika. 

Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od przejazdu w Góry Stołowe 
i wizyty w rezerwacie Błędne Skały. Jest to unikatowe miejsce, gdyż po-
wstało poprzez wietrzenie piaskowca ciosowego. Składa się z sieci labi-
ryntów, różnych zakamarków i szczelin, niektórych naprawdę wąskich 
i właśnie wśród nich rozpoczęliśmy naszą wędrówkę. Wdychając świeże 
powietrze, kroczyliśmy wyznaczoną ścieżką, przeciskając się między ska-
łami. Góry Stołowe zrobiły na nas duże wrażenie i chętnie wrócilibyśmy 
tutaj, aby dalej przemierzać szlaki. W punkcie widokowym, ,Skalne Cza-
sze” podziwialiśmy np. szczyt Śnieżki pokryty jeszcze śniegiem i zrobili-
śmy pamiątkowe zdjęcia. 

Kolejnym punktem naszej wycieczki było Muzeum Papiernic-
twa w Dusznikach-Zdroju. Na początek poznaliśmy szczegółową histo-
rię papieru, która sięga czasów II wieku naszej ery. Poszukiwanie bardziej 
przydatnego materiału do zapisywania informacji spowodowało jego wy-
nalezienie przez chińskiego ministra. Następnie metoda wytwarzania pa-
pieru poprzez jego czerpanie rozprzestrzeniła się do innych państw Azji, 
a następnie trafiła do Europy. Szmaty, bo z nich wytwarzano papier, 
utraciły swoje znaczenie w momencie wynalezienia druku w XV wieku 
przez Jana Gutenberga. Był to czas dużego zapotrzebowania na papier 
i poszukiwania nowego wydajniejszego surowca oraz maszyn służących 
do jego produkcji. Masa celulozowa stała się nowym surowcem, z któ-

rego wytwarzano papier. Po zapoznaniu się z historią papieru wzięliśmy 
udział w pokazie produkcji papieru czerpanego oraz poznaliśmy tajni-
ki pracy czerpalników. Niektórzy uczniowie stwierdzili, że zawód czer-
palnika jest bardzo interesujący i mogliby go wykonywać w przyszłości. 
Na koniec poznaliśmy historię pieniądza oraz znaku wodnego umieszcza-
nego na banknotach. Po tej ciekawej i inspirującej wizycie w Dusznikach-
-Zdroju udaliśmy się w dalszą drogę. 

Ostatnim punktem naszego wyjazdu była wizyta w kopalni zło-
ta w Złotym Stoku. Wraz z panią przewodnik przeszliśmy do 500-metro-
wego odcinka sztolni Gertruda, gdzie na początek poznaliśmy legendę 
o zagubionej Gertrudzie. Dzięki efektom multimedialnym Gertruda po-
jawiła się przed nami, szukając powrotnej drogi z kopalni. Zabawnym 
elementem w tym miejscu było porównanie pani przewodnik do wspo-
mnianej bohaterki przez część uczniów. Następnie udaliśmy się do labo-
ratorium, w którym aptekarz i alchemik Hans Schärfenberg próbował wy-
naleźć eliksir długowieczności. W ten sposób powstał arszenik, który stał 
się jedną z największych trucizn. Ze sztolni Gertruda przeszliśmy do sztol-
ni czarnej górnej, w której zobaczyliśmy 10-metrowy podziemny wodo-
spad. Stamtąd wyjechaliśmy podziemną kolejką na powierzchnię. Czas 
spędzony w Złotym Stoku uznaliśmy za bardzo udany, bogaty w różne 
dodatkowe atrakcje oraz zabawne sytuację. Atmosfera była bardzo dobra.

W tym miejscu nasza wyprawa do Kotliny Kłodzkiej dobiegła końca. 
Poznaliśmy najważniejsze zabytki i historię tego regionu. W pełni zre-
alizowaliśmy założony program. Przeżyliśmy ciekawą lekcję historii, ale 
również zdobyliśmy wiedzę z zakresu innych przedmiotów. Nastąpiła tak-
że integracja międzyklasowa, która zaowocowała nowymi przyjaźniami. 
Czas spędzony w Kotlinie Kłodzkiej zapamiętamy na długo. 

mgr Monika Tetłak-Zgajewska

OŚWIATA
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„Cudze chwalicie…”
Niezwykle ciekawą formę odkrywania i poznawania naszej okoli-

cy zaproponowała mgr Maria Figura z klasą 3b. Innowacja pedagogicz-
na zatytułowana „Cudze chwalicie…, swoje poznajcie, czyli spacerkiem 
po Żabnicy” miała na celu przybliżenie uczniom miejsc w Żabnicy, które 
mają szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej. Są to między inny-
mi: kościół parafialny, szkoła, pomnik poświęcony partyzantom, kaplice, 
biblioteka publiczna, remiza i inne. Efektem jest „Przewodnik po Żabnicy 
dla małych, większych i tych całkiem dużych”.

Szczypta humoru 
Samorząd Uczniowski zaproponował w tym roku wyjątkowe „sza-

lone piątki”. Najbardziej spodobał się wszystkim „Dzień bez plecaka”. 
Zamiast tradycyjnych tornistrów pojawiły się walizki, kosze sklepowe, 
a nawet taczki. Był też „Dzień szalonych fryzur” czy „Dzień z Belgijką” 
i dużo śmiechu. Dzień Dziecka również był okazją do świetnej zabawy 
podczas turnieju RAMBIT.

Czas na sukcesy 
Uczniowie naszej szkoły uwierzyli w swoje możliwości, pracowa-

li wytrwale i zwyciężyli, zajmując, jak co roku, wysokie lokaty w Mię-

dzynarodowym Konkursie „Mieszkam w Beskidach” w kategorii poezja, 
proza: I miejsce – Oskar Jędrzejek, Jan Iskierka, Arkadiusz Ślósarczyk, Ju-
lia Kubica, Patryk Pielichowski, Zofia Motyka; II miejsce – Amelia Kosiec, 
Anna Ślósarczyk; III miejsce – Wojciech Kupczak, Arkadiusz Tetłak. 

Z kolei Anna Ślósarczyk zajęła pierwsze miejsce, a Daniel Klekociuk 
trzecie w powiatowym konkursie literackim „Szuflada”, organizowanym 
pod patronatem Starosty Żywieckiego oraz Dyrektora Wydziału Oświaty 
i Wychowania. Serdecznie gratulacje dla młodych literatów.

Z życia biblioteki szkolnej w Żabnicy
Książki to nie tylko źródło wiedzy. To przede wszystkim wielka przy-

jemność i wspaniałe przeżycia. Nasi uczniowie biorą udział w wielu ak-
cjach promujących czytelnictwo. W tym roku szkolnym były to: „Ogól-
nopolski Dzień Głośnego Czytania”, „Mała Książka – Wielki Człowiek”, 
ogólnopolska akcja „Przerwa na czytanie”, która skupiła 130 uczestników. 
Było też bardzo ciekawe spotkanie z pisarzem Waldemarem Cichoniem, 
pasowanie na czytelnika, konkurs na Ex Libris i wiele innych przedsię-
wzięć. Zapraszamy do kolejnych! Wakacje tuż, tuż. Życzymy Wszystkim, 
aby były piękne, spokojne, pełne przyjemnych chwil.

Barbara Grajcar

Szkoła Podstawowa nr 1 w CięcinieSzkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie

Świętowaliśmy 
Dzień św. Patryka jest ważnym dniem w naszej szkole – patron Irlandii jest 

z nami już od czasów istnienia gimnazjum. Irlandczycy ten dzień świętują 17 mar-
ca, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Cięcinie świetnie bawili się 
dzień później, czyli 18 marca 2022 r. 

Nauczyciele języka angielskiego przygotowali zabawy i gry dydaktyczne 
dla wszystkich klas. Było wiele hałasu, ale również dobra zabawa, mnóstwo jedze-
nia, łakoci i ogromna porcja wiedzy, nie tylko o życiu świętego Patryka. Udało nam 
się przemycić sporą dawkę słownictwa i gramatyki języka angielskiego. Uczniowie 
klas ósmych mogli nawet sprawdzić swoją wiedzę niezbędną do osiągnięcia wyso-
kich wyników z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Duży nacisk położy-
liśmy na to, aby mogli także poznać wiele ciekawostek dotyczących kultury Irlandii. 

Nad wszystkim czuwała klasa 7a, która w sposób niebywały zachęcała młodzież do udziału w zabawach i quizach. Siódmoklasiści byli świetnie przy-
gotowani i zorganizowani, potrafili przeprowadzić siedem różnych lekcji dla poszczególnych klas. Przygotowali stanowiska z zadaniami, za wykonanie 
których uczniowie otrzymywali „suchankofunty”, czyli naszą walutę wykorzystywaną w grach i zabawach. Pieniądze te można było później przeznaczyć 
na zakup dobroci: ciast, ciasteczek, cukierków, napojów, owoców – wszystko było oczywiście w kolorze zieleni. 

Nie sposób nie wspomnieć tutaj o hojności i pomocy rodziców, bez których nie byłaby to tak przyjemna, także dla podniebienia, impreza. Na ro-
dziców w naszej szkole zawsze można liczyć, za co ślicznie dziękujemy. 

mgr I. Suchanek

Dziękujemy!  
Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy w ciągu ostatnich miesięcy wsparli akcje prze-

prowadzane przez Szkolny Wolontariat oraz Szkolne Koło PCK działające przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Cięcinie.

To dzięki Waszej pomocy przed świętami Bożego Narodzenia zgromadziliśmy wiele produktów żyw-
nościowych, które później przekazaliśmy osobom starszym, samotnym, chorym z terenu naszej gminy.

Udało nam się także pomóc Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu. Zebraliśmy karmę 
dla psów i kotów, brykiet do kocich kuwet, ręczniki, koce i inne akcesoria dla czworonogów. Schronisko jest pełne zwierzaków, które czekają na pomoc 
dobrych, mądrych ludzi. Cieszymy się, że możemy na Was liczyć i dzięki temu chociaż w niewielkim stopniu polepszyć warunki, w jakich one żyją.

Ostatnią akcją, w czasie której nas nie zawiedliście, była pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy. Zebraliśmy dużo żywności, środków czystości, 
koców, śpiworów i innych potrzebnych rzeczy. Przekazaliśmy je potrzebującym za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Młodzieży Wiejskiej z Ukra-
iny. Z fundacją tą związani jesteśmy wcześniejszą współpracą, w ramach której nasza szkoła prowadziła wymianę uczniowską – gościliśmy u nas 
uczniów z ukraińskiego Łucka, a nasi uczniowie także wyjeżdżali do tego ukraińskiego miasta i byli gośćmi ukraińskich rodzin. Czuliśmy się więc 
zobowiązani do włączenia się pomoc i dziękujemy, że nas w tym wsparliście.

mgr E. Mikusek

OŚWIATA
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Gratulujemy!
W tym roku szkolnym możemy pochwalić się znaczącymi sukce-

sami naszych uczniów. Z przyjemnością informujemy, że Ewa Tomas, 
uczennica klasy 5a, zajęła I miejsce w etapie wojewódzkim XXIV Rejono-
wego Konkursu Recytatorskiego, który został zorganizowany przez Miej-
ski Dom Kultury w Żywcu oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku 
Białej. Wielkie brawa dla Ewy.

Bardzo dumni jesteśmy także z osiągnięć uczniów biorących udział 
w Kuratoryjnych Konkursach Przedmiotowych: Hubert Kuchejda z klasy 
8a został finalistą konkursów z geografii i matematyki, Agnieszka Górzyń-
ska z tej samej klasy jest finalistką konkursu z języka polskiego, Marceli-
na Bukowczan z klasy 8c konkursu z matematyki, a siódmoklasista Michał 
Mikusek to finalista konkursu z geografii.

Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematycz-
ny otrzymali w tym roku szkolnym Hubert Kuchejda z klasy 8a, Mile-
na Szczotka z 7c oraz Oliwia Juraszek z 7a.

Natalia Golec z klasy 8a zdobyła I miejsce w Międzynarodowym Kon-
kursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”.

Możemy się także pochwalić osiągnięciami sportowymi: druży-
na dziewczyn w czwórboju lekkoatletycznym (Lena Gołek 4a, Natalia Dy-
rlaga 5a, Milena Szczotka 7c, Antonia Swety 4a, Dorota Chowaniec 6a, 
Oliwia Kupczak 5a, Gabriela Dędys 5a) zdobyła II miejsce w zawodach 
powiatowych i VIII miejsce w zawodach rejonowych. Alan Żyrek i Tymo-
teusz Stachowicz z kl. 5a oraz Piotr Figura z 6a zdobyli III miejsce w rejo-
nowych zawodach w tenisie stołowym, Karina Kasza z 1a zdobyła I miej-
sce w XXX Wiosennym Festiwalu Biegowym w Żywcu na dystansie 600 
metrów w kategorii dziewcząt oraz III miejsce w XX Biegu Niepodległo-
ści w Bielsku-Białej, Maja Gołek z tej samej klasy jest laureatką pierwszych 
miejsc w kategoriach Kumite oraz Kihon podczas Dziecięcego Turnieju 
Karate Kyoukushin w Dąbrowie Górniczej. Martyna Obrocka z klasy 7c 

w jeździectwie zdobyła II miejsce w Mistrzostwach Śląska, VI miejsce 
w Mistrzostwach Polski oraz IX miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Dzieci i Młodzieży. Kaja Bizoń z 7b to laureatka III miejsca w Mistrzo-
stwach Polski w Ariel Hoop, a Tomasz Bury z 8d zdobył V miejsce w bie-
gach podczas Mistrzostw Śląska U16.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Cięcinie corocznie biorą 
także udział w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej, tym razem 
była to jego XXVII edycja i dotyczyła Ewangelii św. Mateusza. 

Do etapu szkolnego, który odbył się 25 października 2021 r., przystą-
piło 21 uczniów. Uczestnicy napisali test przygotowany przez Wydział Ka-
techetyczny w Bielsku – Białej. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się 
trójka uczniów z najwyższymi wynikami. Pełni optymizmu Maria Kasoń 
z kl. 4b, Mikołaj Z. z kl. 5b oraz Tomasz Jaroszek z kl. 4a 25 listopada 2021r. 
udali się do Żywca, by przystąpić do kolejnego etapu konkursu. Tym ra-
zem musieli dodatkowo zgłębić wstęp do Ewangelii. Ten etap uczniowie 
pisali w trzech wyznaczonych miejscach. Wśród uczestników zakwalifi-
kowanych do finału konkursu znalazł się Tomasz Jaroszek z naszej szkoły.

Finał XXVII Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej odbył się 3 
marca 2022 r. w Kurii Diecezjalnej w Bielsku – Białej. Po nabożeństwie 
Słowa 32 uczniów przystąpiło do testu pisemnego. Uczestnicy wykazali się 
bardzo dobrą znajomością Ewangelii św. Mateusza. Oczekując na wyni-
ki, mieli możliwość obejrzenia najstarszego w Diecezji Bielsko – Żywiec-
kiej egzemplarza Pisma Świętego, który jest własnością Parafii w Rajczy, 
a obecnie znajduje się w Bibliotece i Archiwum Diecezjalnym. Nagrody 
i dyplomy wszystkim laureatom i finalistom, a wśród nich uczniowi naszej 
szkoły Tomaszowi Jaroszkowi, wręczył ks. bp. Roman Pindel, który na za-
kończenie udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursach, gratulujemy i życzymy 
wielu sukcesów w przyszłości. 

mgr A. Dziedzic 
mgr E. Mikusek

Z kart kalendarza w Przedszkolu nr 1 w Ciścu 
Niedawno witaliśmy się we wrześniu 

z naszymi przedszkolakami, a już nadcho-
dzi czas wakacji. Po dwóch latach trwającej 
pandemii, zaczęliśmy wracać do normalne-
go „życia w przedszkolu”. 

Wrzesień obchodziliśmy Dzień Przed-
szkolaka w tańcach i zabawach rucho-
wych; przystąpiliśmy do ogólnopolskiej 
akcji zbierania baterii o telefonów komór-
kowych; włączyliśmy się do ogólnopol-
skiego projektu edukacyjnego „Kreatywny 
przedszkolak- kreatywne dziecko” w ramach 
którego co miesiąc wykonywane były zada-
nia rozwijające sprawność manualną i kre-
atywność. 

Październik: - włączyliśmy się w ak-
cję „Wizyta świętego Mikołaja na Kresach” 
poprzez zbiórkę słodyczy, zabawek, książek 
i przyborów szkolnych dla dzieci; spotkanie 
z p. K. Rodak, która jest autorką samoucz-
ka gry na skrzypcach „Grom po góralsku” 
przedszkolaki poznały elementy stroju gó-
ralskiego a następnie stworzyły tematyczne 
ilustracje, które były wykorzystane w książ-
ce; Spotkanie z p. Doktor wraz z pluszakiem 

Przedszkole nr 1 w CiścuPrzedszkole nr 1 w Ciścu
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„Ernim”, dzięki któremu dzieci mogły poznać tajemnice ludzkiego ciała i narządów wewnętrznych. Rozmawialiśmy wówczas o zasadach higienicz-
nych i zdrowotnych; udział w Olimpiadzie Przedszkolaków w Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce, podczas której dzieci zmagały się 
w licznych konkurencjach sportowych. 

Listopad: - odwiedził nas teatr „Skrzat” z Krakowa z przedstawieniem pt. „Przygody Okruszka”, dzieci uczyły się odróżniać dobro od zła; obcho-
dziliśmy święto 11 listopada, biorąc udział w krótkiej akademii patriotycznej; co tydzień w grupie starszaków odbywają się zajęcia multimedialne 
prowadzone przez p. E. Figurę; włączenie się w ogólnopolską akcję „Góra Grosza”; Obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia oraz Andrzejki; Udział 
starszaków w konkursie pieśni patriotycznych edycja on-line. 

Grudzień: - odwiedził nas Święty Mikołaj, rozdając wszystkim grzecznym dzieciom prezenty; Udział w „Przeglądzie Kolęd i Pastorałek” or-
ganizowanym przez OPG w Węgierskiej Górce oraz w VIII Jarmarku Bożonarodzeniowym, zajmując I miejsce; Udział starszaków w konkursie 
„Winoswani” w edycji on-line, w którym zostali laureatami.; zorganizowano Kiermasz Bożonarodzeniowy; Włączenie się w akcję charytatywną 
wykonania ozdób świątecznych do szpitala w Żywcu. 

Styczeń: - Obchody Dnia Babci i Dziadka poprzez nagranie życzeń on-line; włączenie się w zbiórkę odzieży i groszówek, z których dochód prze-
kazany został dla Wiktorka Szczechowiaka. 

Luty: - udział w balu karnawałowym; włączenie się w pomoc charytatywną dla uchodźców z Ukrainy poprzez zbiórkę najpotrzebniejszych 
artykułów.

Marzec: organizacja wewnątrzprzedszkolnego konkursu dla dzieci i rodziców „Kartka Wielkanocna”; spotkanie z farmaceutką; organiza-
cja przez p. E. Figurę ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Wiosna w oczach dziecka”; topiliśmy Marzannę, witając wiosnę, 

Kwiecień: organizacja „Przeglądu piosenek religijnych i oazowych” z okazji 50-lecia budowy Kościoła w Ciścu; organizacja kiermaszu wiel-
kanocnego; spotkanie z zajączkiem i kurczakiem wielkanocnym; udział w ogólnopolskiej wymianie kartek wielkanocnych; włączenie się w akcję 
„Sprzątania świata”. 

Maj: udział w konkursie plastycznym „Zaprojektuj okładkę ulubionej książki” 1 miejsce Julia Płowucha, II Miejsce Łucja Łajczak, wyróżnie-
nia: Stanisław Banaś, Nadia Kręcichwost; spotkanie ze strażakami, organizacja Pikniku rodzinnego połączonego z obchodami Dnia Mamy i Taty 
w Agroturystyce w Bystrej.

Czerwiec: obchody Dnia Dziecka; wyjazd na wystawę klocków Lego w Wiśle; czeka nad także wyjazd do Teatru „Lalek” Banialuka w Bielsku-
-Białej oraz wyjazd integracyjny do miasteczka Twinpigs w Żorach. 

Ponadto cały rok uczestniczyliśmy w cyklicznych spotkaniach w bibliotece w Ciścu. 

mgr Katarzyna Śleziak

„KLUCZ DO POZNAWANIA ŚWIATA”

- ZABAWY SENSORYCZNE W PRZEDSZKOLU W CIĘCINIE 
Lata dzieciństwa zawsze budzą w każdym pozytywne emocje, niezależnie od 

czasów, w których się żyło. W końcu związane one były z beztroską, która mija-
ła wraz z wiekiem. Ci którzy pamiętają pokonywanie naturalnych torów prze-
szkód - jakimi był strumyk, płot, powalone drzewa czy górskie szlaki w lesie, 
zabawy na trzepaku, budowanie bazy, zabawy w sklep- gdzie produkty to kamie-
nie lub błotne ciasteczka mogą pochwalić się że mieli super dzieciństwo! Teraz, 
kiedy najmłodsi mają pod ręką wszystko, czego dusza zapragnie i otoczeni są 
przez wszelkie urządzenia, najczęściej można usłyszeć: mamo, nudzi mi się. Kiedyś 
było to wręcz niewyobrażalne. Każde dziecko miało głowę pełną pomysłów, a w za-
bawie nic nie było granicą. Każdy przedmiot mógł być zabawką, choć czasem może 
i nie powinien był. Dzieci dla lepszego rozwoju potrzebują poznawać świat za po-
mocą zmysłów. Muszą coś dotknąć, spróbować, zobaczyć, usłyszeć by wiedzieć czy 
coś jest dobre czy nie, czy jest bezpieczne czy niebezpieczne, czy warto zaryzykować 
by poznać coś ciekawego i inspirującego czy lepiej iść inną ścieżką. Nawet najdroż-
sza zabawka świata nie pokona zabaw sensorycznych. Zabawy sensoryczne, choć 
czasem wiążą się z plamami i bałaganem, zapewniają wyjątkowe odczucia, jakich 
nie dadzą nawet najlepsze gotowe zabawki. Pozwólmy swoim pociechą się pobru-
dzić, poskakać w deszczowy dzień w kałużach, pobiegać boso po trawie czy piasku, 
zbudować szałas z patyków, podtykać przedmiotów o różnych fakturach, spróbować 
czegoś na co codziennie zabraniamy. Nasze przedszkolaki uczestniczyły w wielu ak-
tywnościach, których celem było dostarczanie różnorodnych bodźców wszystkim 
zmysłom. Poznawały przyrodę i związane z nią zjawiska atmosferyczne, gotowały 
i smakowały nowych potraw, pokonywały ścieżki sensoryczne, bawiły się różny-
mi masami plastycznymi, poznawały „świat za pomocą stóp”, rozróżniały aroma-
tyczne zapachy itp. Przedszkolaki pokazały nam, że radość dzieci możemy znaleźć 
w kuchennej szafce, na leśnej ścieżce, w biurku, w piaskownicy, w puszcez guzikami, 
w misce wody. Jedyne co nas ogranicza to czas i wyobraźnia.  

mgr B. Matuszewska
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APEL O NIEWYRZUCANIE ŚMIECI
Ponawiamy swój apel o NIEWYRZUCANIE ŚMIECI pod pole namiotowe w Węgierskiej Górce. To wizytówka nasza jak i całej gminy, a wraz z roz-

poczęciem wiosennych porządków widzimy coraz to większą górę worków przy bramie wjazdowej. Taki widok staje się normalnością, której nie chcemy 
widzieć. Mimo, iż obiekt jest MONITOROWANY i odpowiednio oznakowany zakazem wyrzucania śmieci, sezon przywożenia w workach śmieci z pry-
watnych mieszkań, ogródków działkowych i innych niespodzianek daje nam się we znaki. 

APELUJEMY! Skontaktujcie się ze służbami odpowiedzialnymi za wywóz odpadów i nie utrudniajcie nam dbania o miejsce wypoczynku tury-
stów jak i pracy społeczności Hufca ZHP Węgierska Górka.

TURNIEJ SZÓSTEK ZUCHOWYCH
W sobotę 11 czerwca NAMIESTNICTWO ZUCHOWE WATAHA, zorganizowało turniej szóstek, w którym 

wzięły udział zwycięskie szóstki ze współzawodnictwa w gromadach zuchowym. Zgromadziliśmy się na Bulwarach 
w Węgierskiej Górce, by wspólnie świętować! 

Imprezę rozpoczęliśmy apelem zuchowym, po którym zuchy wyruszyły na pierwszą część zuchowej przygody, 
czyli na grę dotyczącą znajomości Prawa Zucha oraz wszystkich zuchowych elementów. W drugiej części sprawdzi-
ły się w sportowych potyczkach. Podczas całego turnieju szóstek przyświecało nam Prawo Zucha. 

Gratulujemy wszystkim, bo jesteście na prawdę świetnymi zuchami, które z chęcią przezywają kolejne przygody. 
Szczególne gratulacje dla:

7 Gz To Tu To Tam za zajęcie 1 miejsca, 
15 GZ Plemię Wschodzącego Słońca za zajęcie 2 miejsca, 
14 GZ Strażnicy Drogi Mlecznej za zajęcie 3 miejsca!

KAWIARENKA WĘDROWNICZA
Jak już pewnie widzieliście, nasi wędrownicy początkiem maja spotkali się na kawia-

rence pt. „Czy było warto?”, zorganizowanej przez IX DW Andromeda. 
Było to bardzo inspirujące spotkanie, które składało się z dwóch części. W pierwszej 

z nich - artystycznej, Andromeda przedstawiła gościom historię Tomasza Mackiewicza. 
Był on polskim himalaistą, który zginął w 2018 roku, schodząc z Nagiej Góry. 

W drugiej natomiast wędrownicy porozmawiali po pierwsze o tym, czy właściwe 
jest posiadanie pasji, która naraża nasze życie, będąc jednocześnie częścią życia innych. 
Po drugie, czy uważanie osób, które zginęły podczas różnego rodzaju wypraw, za boha-
terów jest szkodliwe społecznie.

ZUCHOWA PRZYGODA Z KUBUSIEM PUCHATKIEM
W dniach 25-27 marca nasze zuchy przeżyły niesamowitą przygodę w Stumilowym Lesie razem z Kubusiem 

Puchatkiem i jego przyjaciółmi! W piątek pomogli bohaterowi przypomnieć sobie ten wiekowy las a już w sobo-
tę - wyruszyli na prawdziwą PRZYPRAWĘ NA BIEGUN PÓŁNOCNY (tak dokładnie, przyprawę)! Potem już 
było głośno i kolorowo, ponieważ rozpoczęliśmy Festiwal Zuchowy! A wieczorem na dobranoc, wszystkie groma-
dy uczestniczyły w teatrzyku, gdzie nauczyły bohaterów bajki jak powinno pakować się na biwak.

HARCERSKIE „ZAGUBIONE WSPOMNIENIA”
Namiestnictwo Harcerskie ZAPAŁKA w ten sam weekend odnajdywało zagubione wspomnienia! Podczas zajęć harcerze mogli poznać harcer-

skie autorytety, a harcerze starsi wykonali projekt dotyczący pomocy Ukrainie. Niektóre patrole zajęły się częścią kulturową, inne zbierały informacje 
o pomocy z okolicy oraz tworzyły dwujęzyczną mapę Węgierskiej Górki. Wieczorem harcerze udali się na kominek, a harcerze starsi na wieczorną grę 
terenową! Na niedzielnym apelu zostały wyłonione zwycięskie patrole a wszyscy uczestnicy wrócili do domu z ogromnym bagażem wspomnień!

STOWARZYSZENIA

HUFIEC ZHP WĘGIERSKA GÓRKAHUFIEC ZHP WĘGIERSKA GÓRKA

MODERNIZACJA HARCERSKIEGO POLA NAMIOTOWEGO „KOSOR”
Zbliża się sezon wypoczynkowy, więc to idealny czas na porządkowanie pola namiotowego, aby jeszcze bardziej umilić czas wszystkim turystom 

przyjeżdżającym w okolice naszej Węgierskiej Górki! Spora część kadry męskiej jak i naszych przyjaciół, zajęła się burzeniem domków typu BRDA. 
Ten nowy teren zostanie zagospodarowany pod jeszcze większą ilość kamperów czy namiotów! Dodatkowo, kadra hufca wraz z rzeszą wędrowni-
ków wysprzątała cały teren i przygotowała go pod kolejne modernizacje! Pod przewodnictwem zespołu kwatermistrzowskiego, na czele z druhem 
Wojtkiem, wykonaliśmy kawał dobrej roboty!

Przy okazji, chcemy gorąco podziękować Panu Ireneuszowi Ficoniowi (Beskid-Ekosystem) za współpracę i okazaną pomoc!

INSTRUKTORSKIE NOWINKI
Ostatni czas zaobfitował w kolejnych instruktorów w naszym Hufcu! Życzymy Wam abyście zawsze pięli się wzwyż, chcieli doścignąć ideału ZHP, a przy 

tym wszystkim nigdy nie tracili uśmiechu z ust oraz chęci do działania! Niech instruktorska lilijka będzie Waszym drogowskazem na harcerskiej ścieżce!
Oto nowi instruktorzy:
pwd. Natalia Mrowiec (drużynowa XVIII DH CIENIE), pwd. Monika Galica (drużynowa XII DH STRUMIEŃ), pwd. Klaudia Wojtusiak (przybocz-

na 12 GZ SMOCZKI), pwd. Anna Szeląg (drużynowa I WDH BURZA) oraz pwd. Mikołaj Kóska (drużynowy XI MDH WICHRY). 
Zespół ds. Promocji i Wizerunku Hufca ZHP Węgierska Górka
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Kiedy bliska Ci osoba/ rodzina, przyjaciel ma dziecko z niepełnosprawnością…
Gdy rodzi się dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie wywołuje to bar-

dzo duże napięcie u obojga rodziców i reszty rodzeństwa. Dotychczasowe życie 
ulega zmianie. Przewartościowuje się cały system rodzinny. Pomimo ogrom-
nego rozwoju nauk medycznych, prowadzonych na międzynarodową skalę 
badań genetycznych nadal tak często różnego rodzaju niepełnosprawności są 
alarmująco powszechne wśród naszych dzieci. Często z niezależnych od nas 
przyczyn rodzą się dzieci z obniżoną funkcjonalnością, z wadami wrodzony-
mi, z wadami genetycznymi. Jak pokazują badania naukowa rocznie w Polsce 
przychodzi na świat około 8 - 10 tysięcy dzieci przynajmniej z jedną poważną 
wadą rozwojową (80% tych dzieci ma wady jednego narządu – jest to najczę-
ściej wrodzona wada serca, około 20% dzieci ma wady układu mięśniowo-
-szkieletowego, a 7 – 8% wady układu nerwowego, układu przewodu pokar-
mowego, moczowego i zespoły wad rozwojowych). Z obniżoną sprawnością 
intelektualną rodzi się w Polsce około 5 tysięcy dzieci rocznie. 

Kiedy bardzo oczekiwane dziecko okazuje się być niepełnosprawne jest na-
turalne to, że rodzice przechodzą przez długi okres smutku. Ten smutek może 
trwać świadomie lub podświadomie przez wiele lat i nawet jako pełni współ-
czucia przyjaciele, bliskie osoby nigdy nie dowiemy się, co oni naprawdę czują. 

W bardzo różny sposób przebiega proces przepracowania etapów pogo-
dzenia się z niepełnosprawnością dziecka. Zazwyczaj jest to proces długotrwały, 
w którym rodzic poznaje szeroko rozumianą niepełnosprawność, a w tym swo-
je niepełnosprawne dziecko. W literaturze przedmiotu wyróżniany cztery fazy 
procesu przystosowawczego, a mianowicie – okres szoku (wstrząs emocjonal-
ny), okres kryzysu emocjonalnego (depresja, rozpacz), okres pozornego przy-
stosowania się (nieracjonalne próby przystosowawcze) oraz okres konstruk-
tywnego przystosowania się do sytuacji (akceptacja sytuacji i realna pomoc 
dziecku). Nie zawsze i też nie wszyscy rodzice są w stanie przepracować wszyst-
kie z tych etapów, poradzić sobie z sytuacją, z którą przyszło się im zmierzyć. 
Tutaj pojawia się rzeczywista potrzeba udzielenia wsparcia takiej rodzinie. Wie-
lu ludzi chciałoby pomóc, ale tak naprawdę nie wie, jak to zrobić. 

Poniżej w kilku punktach zaprezentowałam najważniejsze zasady, które 
pokazują nam, jak dbać o przyjacielskie relacje z rodziną dziecka z niepeł-
nosprawnością.

Czego unikać? 
Nie mów rodzicom: „Będzie dobrze”, „Wszystko się ułoży”, bo nikt nie wie, 

co może się wydarzyć. Te najtrudniejsze doświadczenia też mogą nadejść. 
Nie używaj zwrotów, typu: „Ale wygląda normalnie”, „To dziecko po-

trzebuje dyscypliny, jest rozpieszczone”, „Bóg zsyła chore dzieci specjal-
nym rodzicom, czujcie się wyjątkowi”, „Wyrośnie z tego”, „Nie wiedziałaś 
tego przed narodzinami?”, „To pewnie przez to, że pracowałaś długo”, 
„Zawsze mogłoby być gorzej. W końcu chodzi, je samo”, „Moje dziec-
ko też tak robi” „Ja bym nie dała rady. Dobrze, że mi się to nie przytra-
fiło”, „Współczuję Ci”. Nigdy nie używaj tych zwrotów, nie mów tego ro-
dzicom, bo to i tak nie rozwiązuje ich problemów.

Nie okazuj litości, bo nie jest to równe z współodczuwaniem.
Co możemy zatem zrobić, aby pomóc?
1. Bądź cierpliwy, czekaj (gdy dowiesz się o chorobie, niepełnospraw-

ności), a potem wejdź do świata tej rodziny. Wsłuchaj się bez oceniania. 
Dodawaj otuchy. Pomimo tego, jak bardzo się staramy, często czujemy się 
zmieszani, kiedy spotykamy przyjaciela, bliską nam osobę z niepełnospraw-
nym dzieckiem. Możemy czuć się nieswojo, nie znajdując odpowiednich 
słów. Staraj się być otwarty. Jeżeli czegoś nie wiesz, to zwyczajnie zapytaj, 
ale ostrożnie. Rozmawiaj i nie staraj się udawać, że dziecko nie istnieje. 
Rozmowa o dziecku może wywołać łzy, ale jeżeli to zaakceptujesz, to póź-
niej nie będzie to tak bolesne dla rodzica. Bardzo prawdopodobne jest, że 
kiedy łzy ustaną, świadomość, że byłeś tutaj – byłeś obecny, przygotowany 
do słuchania, będzie długo pamiętana. Izolacja powoduje zawsze wyolbrzy-
mienie problemów w naszym umyśle.

2. Pytaj, jakiej pomocy rodzina w danym momencie oczekuje i bądź wy-
trwały w zdobywaniu odpowiedzi, gdyż możesz zaraz nie uzyskać odpowiedzi.

3. Wspieraj rodzinę poprzez szukanie form pomocy (wsparcie emo-
cjonalne, duchowe, wartościujące, informacyjne, instrumentalne). Rodzie 
potrzebują pełnej, rzetelnej i wyczerpującej informacji, która sprawi, że 
nie będą czuli się zagubieni w gąszczu często niezrozumiałych dla niech 
medycznych terminów i pojęć prawnych. Informacja ta obejmuje stan 
zdrowia dziecka, ograniczenia rozwojowe, możliwości życiowe, wspieranie 
procesu terapii. Tak naprawdę wiele czasu i wysiłku potrzeba na poszuki-
wanie odpowiednich miejsc, specjalistów, metod, które pomogłyby dziecku 
w aspekcie opieki, wychowania, edukacji i terapii. Rodzice niestety nadal 

tak często publicznie apelują o to, by dziecko z niepełnosprawnością nie 
spostrzegać przez pryzmat kosztów i bilansu ekonomicznego. Dowodzą, że 
zniesienie wszelakich barier architektonicznych, mentalnych i innych, które 
na co dzień utrudniają im normalne funkcjonowanie, nie jest chęcią ży-
cia w luksusie, ale wyrównywanie ich szans.

4. Jeśli zauważysz postępy u chorego dziecka, choć te najmniejsze, naj-
drobniejsze - powiedz to głośno. Chwal dziecko. Najlepsze co może zrobić 
otoczenie, to traktować dziecko niepełnosprawne jak każde inne.

5. Zaopiekuj się innymi dziećmi w tej rodzinie. Zadbaj o ich czas wolny. 
Zazwyczaj jest tak, że kiedy uwaga jest skoncentrowana na jednym dziecku, 
prawdopodobnie pozostałe dzieci cierpią. Możesz pomóc, oferując zabranie 
ich do kina, na spacer, do kawiarni albo zaprosić do siebie, a tam razem 
przyrządzić pizze lub naleśniki. Jeżeli też macie swoje dzieci, postaraj się, 
aby się zaprzyjaźniły, nawiązały ze sobą relację, poznały i dzieliły się swo-
imi zainteresowaniami.

6. Pomagaj w pracach domowych lub pobaw się z dziećmi, aby dać ode-
tchnąć rodzicom. Możesz również zająć się dzieckiem, gdy matka pójdzie 
na zakupy. Możesz poświęcić regularnie jeden wieczór, aby rodzice mie-
li trochę prywatnego życia razem, z dala od odpowiedzialności za niepełno-
sprawne dziecko. To ułatwienie jest krótkotrwałym wsparciem, ale potrzeb-
nym. Bez tego rodzice być może nigdy nie będą mieli okazji, by spędzić tak 
długiego czasu tylko sami. Jeżeli twoja oferta zostanie początkowo odrzu-
cona – nie rezygnuj. Trudno jest rodzicom niepełnosprawnego dziecka po-
wierzyć opiekę nad nim komuś innemu, lecz w miarę upływu czasu chętnie 
ją zaakceptują. Przyjmą pomoc. Zacznij powoli i pozwól, aby wiedziano, że 
twoja oferta jest zawsze aktualna. 

7. Przypominaj, że w tym wszystkim rodzice też są ważni, że powin-
ni znaleźć odrobinę przestrzeni tylko dla siebie, która nie dotyczy choroby. 
Nieustannie przypominaj o ich pasjach i zainteresowaniach, co robią najle-
piej, w czym są dobrzy. Zaproś na spacer, do kina – gdziekolwiek. Bądźcie 
razem i rozmawiajcie o normalnych sprawach. Nie rozmawiajcie o rzeczach 
dla was trudnych, o chorobie dziecka, jego niepełnosprawności. Nigdy! 
Chyba, że będzie to wewnętrzna potrzeba samego rodzica. Z dzieckiem nie-
pełnosprawnym, którym trzeba się opiekować, często bardzo trudno jest się 
wybrać do sklepu, kawiarni lub robić sto innych rzeczy, tak oczywistych 
dla innych ludzi. Wieczory spędzone z współmałżonkiem poza domem 
mogą szybko stać się wspomnieniem z przeszłości. Dużo małżeństw może 
cierpieć z powodu przeciążenia obowiązkami (szczególnie dotyczy to matki, 
która może czuć się uwiązana w domu). 

8. Zdobądź się na akceptację. Akceptacja nie jest tolerancją, to coś wię-
cej. Pozwala dziecku rozwijać się. Rodzice doświadczają pozytywnych, jak 
i negatywnych postaw innych ludzi. Bardzo często spotykają się z litością, 
brakiem zrozumienia, złośliwością, agresją, ciekawością, ale też unika-
niem, co w konsekwencji doprowadza do rozluźnienia kontaktów. Wszyst-
ko to sprawia, że zamykają się w swoim małym świecie. Z potrzebą akcepta-
cji społecznej wiąże się ogromna potrzeba wspólnoty – przeświadczenia, że 
jest ktoś kto wysłucha i zrozumie. Będzie obok.

9. Bądź tolerancyjny – życzliwy, szanuj odmienność, inność. Bądź też 
przykładam dla swojego dziecka, wspieraj go w poznawaniu człowieka o in-
nych możliwościach, lecz tych samych potrzebach. 

10. Jeżeli chcesz pomóc, musisz postępować bardzo delikatnie. Nie po-
pełnij błędu demaskując ich sposoby obrony, zmuszając do natychmiasto-
wej akceptacji. Musisz pozostawić nadzieję i optymizm. Czas leczy nawet 
najgłębsze rany. Nie bądź zaskoczony, kiedy twój początkowy wysiłek spo-
tka się ze złością i odrzuceniem. Często, kiedy nie możemy podołać jakiejś 
sytuacji, mamy tendencję do wyładowania złości na przypadkowych oso-
bach, które są w pobliżu. Rozumiejąc, że rodzice dzieci niepełnosprawnych 
są ciężko doświadczeni przez los, musisz zaakceptować, że bolesny przy-
wilej przyjmowania ich gniewu spada na twoje barki. Gniew ten wkrótce 
minie i twoje wsparcie będzie najważniejszą rzeczą, jaką posiadają. Smutek 
jest naturalną reakcją, ale kiedy jest zbyt silny, przyczynia się do izolacji i ob-
niżenia aktywności. Jako osoby pomagające należy dodawać odwagi rodzi-
com w przezwyciężaniu tego stanu, włączając ich w nurt codziennego życia.

Aby pomóc rodzinie niepełnosprawnego dziecka tak naprawdę nie po-
trzebujemy wykształcenia, uniwersyteckiego dyplomu czy jakichkolwiek 
nakładów finansowych – to wszystko jest w zasięgu naszych możliwości. 
Troska, ciepło, zrozumienie, cierpliwość i empatia są podstawą niezawod-
nego wsparcia, którego potrzebuje twój przyjaciel, bliska ci osoba. Pomyśl. 

mgr Anna Kąkol 

STOWARZYSZENIA
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Z Ośrodkiem Promocji Gminy Węgierska Góra po górach! 
Wraz z zakończeniem sezonu zimo-

wego Ośrodek Promocji Gminy Węgier-
ska Górka ponownie zaprosił wszystkich 
miłośników gór na wspólne wyciecz-
ki z przewodnikiem! Inauguracją se-
zonu turystycznego był pierwszy etap 
Głównego Szlaku Beskidzkiego. Uczest-
nicy pokonali trasą: Ustroń – schroni-
sko na Równicy (758 m) – Ustroń Pola-
na – Wielka Czantoria (995 m) – przeł. 
Beskidek (684 m) – Wisła Jawornik. Pięk-
na zimowa aura zapewniła niezapomnia-
ne wrażenia. 

Koniec kwietnia przyniósł kolejną 
górską wyprawę! Tym razem wybrali-
śmy się w Tatry, by zdobywać kolejne 
szczyty. Naszym celem była trasa: Wierch 
Poroniec – Rusinowa Polana – Wik-
torówki (Sanktuarium Matki Boskiej 
Królowej Tatr) – Gęsia Szyja (1489 m) – 
Dolina Pańszczycy – Toporowa Cyrhla. 
Z drobnymi zmianami trasy spowodo-
wanymi wizytą niedźwiedzia na naszym 
szlaku, zmęczeni, ale zachwyceni wido-
kami, zaliczyliśmy kolejną wycieczkę 
do udanych. 

Maj rozpoczęliśmy wizytą w Pieni-
nach. Niezwykle widokowa trasa: Červeny 
Klaštor – przełom Dunajca – wygasły 
wulkan Wdżar zachwyciła wszystkich 
uczestników. Pogoda sprzyjała pieszym 
wędrówkom, a ciekawe opowiada-
nia Przewodnika Tatrzańskiego - Piotr 
Piętki umilały czas. 

14 maja wybraliśmy się do Bachledo-
wej Doliny. Niestety planowany wyjazd 
kolejką linową na grzbiet Magury Spi-
skiej nie udał się, ale spacer w koronach 
drzew z piękną panoramą Tatr Bielskich, 
wynagrodził nam jej brak. Kolejnym eta-
pem był przejazd do Kieżmarku, gdzie 
zwiedzaliśmy m.in. drewniany kościół 
artykularny wpisany na Listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO. 

Tydzień później ponownie zawitali-
śmy w Tatrach! Przywitały nas pierwsze 
oznaki wiosny, w wyższych partiach gór 
nadal jeszcze towarzyszył nam śnieg. 
Tym razem trasa którą pokonaliśmy to: 
Rondo – Kuźnice – Dolina Jaworzyn-
ki – Hala Gąsienicowa (1500 m) – Czarny 
Staw Gąsienicowy (1620 m) – Dolina Su-
chej Wody – Brzeziny.

Czerwiec rozpoczęliśmy wyjazdem 
do Czech! Trasą przez Słowację do Czech 
na przełęcz Pustevny w Beskidzie Śląsko-
-Morawskim. Następnie udaliśmy świętą 
górę Czechów – Radhošt, po drodze zo-
baczyliśmy pomnik prasłowiańskiego boga urodzaju – Radegasta oraz architekturę drewnianą Dušana Jurkoviča.

Czerwcowe wycieczki zakończyliśmy w Tatrach Słowackich! Pogoda dopisała tak samo jak trasa oraz atmosfera. Śmiało możemy powiedzieć, że 
był to bardzo udany dzień! Na naszej trasie znalazła się Przełęcz Huciańska – Biała Skała (1378 m) – Siwy Wierch (1805 m) – Palenica Jałowiecka  
(1573 m) – Zuberec.

Kolejna wycieczka już 16 lipca! Tym razem na Słowację, możemy już zdradzić że planujemy zdobyć Małą Fatrę! Serdecznie zapraszamy wszystkich 
do wspólnych wędrówek. Gwarantujemy wspaniałą zabawę i niesamowite widoki!

TURYSTYKA
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Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce
Przez 54 lata koło PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce miało tylko trzech 

prezesów. Pierwszym był Jan Jurasz, którego jeszcze pod koniec listopada 1967 roku 
wybrano jako przewodniczącego turystów działających przy Radzie Zakładowej Od-
lewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Natomiast samo Koło PTTK rozpoczęło swoją dzia-
łalność w styczniu 1968 roku. Jan Jurasz pozostawał szefem Koła do 1983 roku. Potem 
zastąpił go Jan Pawlus, który sprawował funkcję do końca września 1992 roku. Wtedy 
to wybrano na prezesa Tadeusza Gołucha. Po blisko 30 latach nadszedł czas na kolej-
ne zmiany, 21 maja odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PTTK im. 
Jana Pawła II w Węgierskiej Górce. Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu Koła za okres 2016/2022, nastąpiło głosowanie w celu wyboru zarządu 
na kolejną kadencję. Prezesem Koła PTTK w Węgierskiej Górce został Kol. Paweł Mikulski.

Nowym władzom Koła PTTK gratulujemy i życzymy sukcesów.

W góry z Kołem PTTK im. Jana Pawła ll w Węgierskiej Górce 
- Beskid Śląski: Błatnia - Klimczok - Szyndzielnia

11 czerwca odbyła się wycieczka w Beskid Śląski: Błatnia - Klimczok 
- Szyndzielnia. W wyprawie wzięło udział 28 członków naszego Koła. 
Wyprawę rozpoczęliśmy z parkingu w Wapienicy niebieskim szlakiem 
na Błatnię. Z początku szlak wiedzie szerokim i płaskim leśnym duktem. 
Dopiero przy zaporze szlak skręca w prawo i od teraz jest ostro w górę. 
Po wejściu na grzbiet szlak jest znacznie łagodniejszy. Od tego momen-
tu do schroniska PTTK na Błatniej (891 m n.p.m.) jest jeszcze jakaś 
godzina z minutami marszu ciekawą trasą, która raz wiedzie przez las, 
a raz przez łąki. Docieramy na Błatnią i w tym momencie mamy mniej 
więcej połowę trasy za sobą. W budynku schroniska działa bufet, gdzie po-
lecają pyszną zupę ukraińską Soliankę, a na zewnątrz znajduje się budka, 
przy której serwują grillowaną kiełbasę, oscypki, czy karkówkę. Po spoży-
ciu posiłków i chwili odpoczynku dalej ruszamy żółtym szlakiem w stronę 
Klimczoka. Żółty szlak w stronę Klimczoka to malowniczy fragment trasy. 
Z grzbietu rozpościerają się widoki na Szczyrk, Brenną i oczywiście Beskid 
Śląski. Jeszcze tylko jedno podejście i jest Klimczok (1117 m n.p.m.) Robi-
my sobie przerwę. Można usiąść na polanie i wchłaniać spadające promie-
nie słońca. Niektórzy robią sobie zdjęcia na wielkim drewnianym tronie, 
inni zwiedzają obeliski z kamieniami przywiezionymi ze szczytów gór-
skich. Odpuszczamy wizytę w schronisku i nadal żółtym szlakiem podą-
żamy na Szyndzielnię. To już ostatni odcinek i ostatnie 40 minut marszu 
do schroniska. Dochodzimy do schroniska PTTK na Szyndzielni (1026 

m n.p.m.) gdzie robimy kolejną przerwę. Z racji tego, że to pora obiado-
wa posilamy się. W menu serwują nam różnego rodzaju zupy jak i zestawy 
obiadowe. Ruszamy dalej. Wybieramy zielony szlak i po kilku minutach 
spaceru docieramy pod górną stację kolei linowej Szyndzielnia. Część 
uczestników zjeżdża w dół gondolą kolei linowej Szyndzielnia, a część uda-
je się niebieskim szlakiem w dół do Wapienica zapora. Jeszcze krótka prze-
rwa i udajemy się do parkingu, z którego ruszaliśmy, gdzie czeka na nas 
minibus. Trasa była początkowo wymagająca, ale także wiodła malowni-
czymi fragmentami z rozpościerającymi się widokami. Pogoda nam dopi-
sała, co jest gwarantem udanej wycieczki. 

 Zarząd Koła PTTK
 Foto: Łukasz Ehrlich

Góry Choczańskie – termin: 16.07.2022 r.
Mała Fatra – Rozsudzieć – termin: 30.07.2022 r.
Warszawa- termin: 17-20.08.2022 r.
Szpiglasowa Przełęcz z zejściem np. do Pięciu Stawów – termin: 10.09.2022 r. 
Babia Górka – termin: 25.09.2022 r. (Zlot Żywczaków).

Jura Krakowsko – Częstochowska – termin: 08-09.10.2022 r.
Hala Boracza – zakończenie sezonu – termin: 22.10.2022 r.
Oddziałowe Zaduszki – termin: 5.11.2022 r. lub 12.11.2022 r.
Dolina Chochołowska + Termy chochołowskie – termin: 19.11.2022 r.
Kopalnia Królowej Luizy w Zabrzu – termin: 10.12.2022 r.

TURYSTYKA

Zapraszamy na wycieczkę do Warszawy
Koło PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce zaprasza na wy-

cieczkę do Warszawy w dniach 18-21.08.2022 r. (czwartek, piątek, sobota, 
niedziela) organizowaną przez Koło Miejskie w Żywcu.

Koszt wycieczki to 700 zł płatne zaliczkowo przy zapisie 350 zł, resztę 
kwoty należy wpłacić do 12.07.2022 r. Liczba miejsc ograniczona, liczy 
się kolejność zapisów, maksymalna liczba osób to 20 (tyle mamy miejsc 
zarezerwowanych).

W przypadku wycofania się z wyjazdu prosimy mieć osobę na zastęp-
stwo, zaliczka nie będzie zwracana z uwagi na poniesione koszty przez or-
ganizatora.

Cena wycieczki obejmuje:
- 3 noclegi + 3 śniadania + 3 obiadokolacje
- opłaty przewodnickie, ubezpieczenie grupowe
- transport autokarem, parkingi 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów we własnym zakresie 
Zapisy u koleżanki Anety (skarbnik) dodatkowo w siedzibie PTTK 

(sołtysówka) w środę w godzinach od 18 do 19 w dniach 29.06.2022 
i 06.07.2022r.

Szczegółowe inf. o planie wycieczki będą dostępne na stronie PTTK. 

PLAN WYCIECZEK KOŁA PTTK IM.JANA PAWŁA II W WĘGIERSKIEJ GÓRCE NA ROK 2022
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VII Grand Prix 
Weteranów już za nami! 

Atakujący, wszechstronny czy defensywny. Taki-
mi stylami gry mogli pochwalić się uczestnicy VII Grand 
Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym. Zawodnicy z całej 
Polski przyjechali do Węgierskiej Górki, by zmierzyć się z naj-
lepszymi rywalami i stanąć na podium. Już tradycyjnie zawod-
ników powitał zastępca wójta gminy Węgierska Górka Pan Ma-
rian Kurowski.

Gratulujemy wszystkim wygranym i życzymy kolejnych 
meczów pełnych wrażeń!

Gala Swing Latin Show 2022
Salsa, breakdance, a może cha-cha! Każdy znalazł coś 

dla siebie. 2 kwietnia Halę Widowiskowo-Sportową w Wę-
gierskiej Górce wypełnili miłośnicy tańca! Wielkie taneczne 
święto Swing Latin Show rozpoczęliśmy Mistrzostwami Przed-
szkolaka i Dzieci Starszych. Całe wydarzenie odbyło się przy 
akompaniamencie radosnej muzyki, a na parkiecie pojawili się 
tancerze ubrani w kolorowe stroje.

Wszystkich przybyłych gości w imieniu organizato-
rów Szkoły Tańca Swing i Fundacji Artystyczno-Sportowej 
Swing przywitali prowadzący Ada Wantuch i Michał Stasica. 
Kolejna, popołudniowa część gali skupiła się na perezentacjach 
starszych tancerzy, którzy przedstawili publiczności piękne, 
dopracowane do perfekcji układy taneczne. Wszystkim jeszcze 
raz gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

SPORT

Warsztaty Disk Golf

Czym jest disk golf? Jak w niego grać? Jakie są zasady i czy można się 
przy tym dobrze bawić i aktywnie spędzać czas? Żeby odpowiedzieć na te 
wszystkie pytania i przekonać się, że disk golf to naprawdę kapitalna roz-
rywka, polsko-słowacka drużyna wzięła udział w niezwykle aktywnych 
warsztatach! 9 czerwca, w strugach deszczu, pod okiem instruktora, 
po raz pierwszy w Węgierskiej Górce, międzynarodowa drużyna uczy-
ła się jak trafiać dyskiem do kosza. Jedno jest pewne – jest to świetna za-
bawa i każdy powinien spróbować swoich sił w Disk Golfie! Zarówno sa-
memu jak i kilkuosobową drużyną można naprawdę świetnie się bawić.  
14 i 20 czerwca odbyły się kolejne warsztaty – tym razem za dyski chwyciły 
polskie drużyny. 

Disk golf to tak naprawdę nic innego niż gra rzutem do kosza. Jak 
sama nazwa wskazuje sport ten wywodzi się z tradycyjnego golfa, z tą 
różnicą, że zamiast kija i piłeczki golfowej używa się frisbee i kosza. Za-
letami tego sportu są proste zasady gry, bezpieczeństwo. Gracze zaliczają 
dołek poprzez rzuty dyskiem w kierunku celu. Zgodnie z zasadami profe-
sjonalnej gry administratora PDGA (Professional Disc Golf Association) 
celem gry jest pokonać pole pomiędzy koszami z jak najmniejszą ilością 
rzutów płyty. Disc golf możemy grać gdziekolwiek, jest przeznaczony 
dla wszystkich, bez względu na wiek lub poziom sprawności fizycznej. 
Gracze zaliczają dołek poprzez rzuty dyskiem w kierunku celu. Pierw-
szy rzut wykonywany jest z obszaru startowego (ang. tee area), a kolejne 

z miejsca wylądowania dysku aż do osiągnięcia celu. Liczba rzutów wy-
konanych przez gracza do zaliczenie każdego z dołków jest dodawana, 
a otrzymaną sumę odejmuje się od liczby „par” (ang. professional average 
result) pola. Gracze starają się zaliczyć każdy dołek jak najmniejszą liczbą 
rzutów.

Infrastruktura powstała w ramach projektu pn. „Promocja dziedzic-
twa przyrodniczego i kulturowego obszaru terenu Gminy Węgierska Gór-
ka poprzez realizację działań miękkich oraz inwestycyjnych”, który jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020, 
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Beskidy. 
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VII Końska Zajawka
Jeździectwo jest bardzo różnie po-

strzegane; niektórzy widzą w nim sport 
wyczynowy (skoki przez przeszkody, 
ujeżdżenie, WKKW), inni sport ama-
torski, a dla pozostałych jest to cieka-
wa forma rekreacji. Mając na uwadze 
ogromne zainteresowanie mieszkań-
ców oraz odwiedzających gminę tu-
rystów wydarzeniami, których tema-
tyka skupia się wokół koni, ponownie 
zaprosiliśmy do nas pasjonatów jeź-
dziectwa. 

18 czerwca 2022 r. w Węgierskiej 
Górce odbyła się VII Końska Za-
jawka. W tegorocznej edycji aż 55. 
uczestników zaprezentowało nam 
swoje umiejętności jeździeckie. Uczestnicy mieli do pokonania parkur, który składał się z 9 przeszkód. Sportową rywalizację można było oglądać 
w dwóch kategoriach – koń do 150 cm i powyżej 150 cm.

Wszyscy Ci, którzy przyszli obejrzeć to emocjonujące widowiskowo, mogli także skorzystać ze stoiska gastronomicznego przygotowanego prze 
KG Węgierska Górka. Na najmłodszych czekały świetne atrakcje, w tym malowanie twarzy, stoisko warsztatowe oraz to, co dzieci lubią najbardziej, 
czyli popcorn i wata cukrowa.

Odbyły się również konkurencje dla rodzin. Bieg w podwójnych spodniach wzbudził wiele emocji oraz dał wiele radości przede wszystkim naj-
młodszym uczestnikom.

Imprezę możemy uznać za udaną, pogoda dopisała. Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku. Jeszcze raz składamy wszystkim uczestni-
kom gratulacje i życzymy powodzenia oraz kolejnych sukcesów!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy, 
a byli to:

- Agroturystyka Manhattan
- Wójt Gminy Węgierska Górka
- Nadleśnictwo Węgierska Górka
- Poseł na Sejm Małgorzata Pępek
- Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
- AKME Kasy Fiskalne
- Marta Duraj Pracownia Protetyczna Węgierska Górka
- Sklep Jeździecki Galop - Dopierała Romuald

- FolkStyl Joanna i Henryk Martyniak

W kategorii do 150 cm zwycięzcami zostali:
I - Koniecka Anna – koń Wadera 
II – Butora Kinga – koń Lady 
III - Siatkowska Jutyna – koń Prima

W kategorii powyżej 150 cm zwycięzcami zostali:
I – Standura Anna – koń Korsyka
II – Nawara Emilia – koń Kamea
III – Standura Zofia – koń Korsyka

Freedom Freestyle Festiwal 
- Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego

Freedom Freestyle Festival to kolejne taneczne wydarzenie na Żywiecczyźnie organizowane 
przez Szkołę Tańca Swing. Festiwal ten łączy Street Dance, Modern Jazz, Show Dance, Latin 
Show i inne formy tańca. Wydarzenie odbyło się w dniu 11.06.2022 w Hali Widowiskowo-Spor-
towej w Węgierskiej Górce. Na parkiecie zaprezentowały się grupy taneczne dzieci oraz dorośli. 
Patronat honorowy nad imprezą objął wójt gminy Węgierska Górka. 

 

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
W niedzielę 5 czerwca na Bulwarach w Węgierskiej Górce odbyła się Międzynaro-

dowa Wystawa Psów Rasowych z cyklu World Cup WCHSA 2022 o Championat Czech 
oraz VIII Krajowa Wystawa Sekcji Małych Ras. Było to niezwykłe wydarzenie, w któ-
rym licznie uczestniczyli zarówno wystawcy, hodowcy jak i miłośnicy czworonogów. 
Wśród wystawców znaleźli się nie tylko przedstawiciele naszej gminy, ale także goście 
z całej Polski i z zagranicy, m.in. z Łotwy, Czech i Ukrainy.

Dodatkową atrakcją był również konkurs przebierańców! Barwne i niecodzienne 
stroje zaskoczyły nie tylko jury, ale również wszystkich zgromadzonych!

Pragniemy złożyć Pani Beacie Pytlewskiej serdeczne podziękowania za ogromne 
zaangażowanie w organizację tego wydarzenia oraz życzyć dalszych sukcesów.

SPORT
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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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