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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragniemy
złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

 pomyślności i radości. 
Niech ten świąteczny czas będzie obfity we wszelkie dobra,

a także stanie się okazją do refleksji i odpoczynku.

Z wyrazami szacunku, 
Maciej Mika  

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 
Jacek Świniański Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy-Wieprz 

Radni i Sołtysi 
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i Pracownicy Urzędu Gminy 

oraz Dyrektor i Pracownicy Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki

 Wasze dobro jest naszym priorytetem, w związku z tym podję-
liśmy wszystkie możliwe kroki, żeby ochronić Was przed pandemią. 
Teraz wiele zależy od nas wszystkich. W obecnym czasie jesteśmy zo-
bowiązani do szczególnego dbania o siebie. Dbajmy o zachowywa-
nie zasad higieny. Unikajmy tłumów i spotkań ze znajomymi. Zdro-
wo się odżywiajmy. Jeśli tylko to możliwe – zostawajmy w domu! 
Często wietrzmy nasze mieszkania i dbajmy o czystość w nich. Wysy-
piajmy się! Dbajmy także o naszą pozytywną postawę i myślenie. Pa-
miętajmy, że złe samopoczucie psychiczne obniża naszą odporność. 
 Jest wiele powodów do radości, a niektóre z nich można do-
strzec dopiero teraz. Cała ta sytuacja ma potencjał wydobycia z nas 
tego co najlepsze. Widzimy obecnie wiele przejawów troski wobec 
bliźniego. Dziękuję wszystkim, którzy zaoferowali sąsiadom pomoc 
w robieniu zakupów, wszystkim oddającym krew, a także tym którzy 

Szanowni Mieszkańcy, zajmowali się wspieraniem pracowników naszej służby zdrowia! To 
są WIELKIE i WAŻNE gesty! Dziękuję także pracownikom sklepów, 
aptek i szpitali, a także wszystkim innym, którzy poprzez swoją pracę 
przeciwdziałają paraliżowi administracyjnemu i społecznemu naszej 
gminy i kraju. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja dla wszystkich nas jest 
trudna, ale żywię nadzieję, że poradzimy sobie z tym razem. 
 Bądźmy odpowiedzialni, pomagajmy i  myślmy pozytywnie! 
Takiej energii potrzeba teraz nam wszystkim!  Apeluję o przestrze-
ganie zaleceń – nie działajmy lekkomyślnie i egoistycznie.  Wszyst-
kim mieszkańcom życzę dużo zdrowia i pogody ducha! 

 

Wójt Gminy 
Maciej Mika

W trosce o nasze bezpieczeństwo przypadki łamania 
zasad kwarantanny będą surowo karane. Apelujemy zatem 
o rozsądek i odpowiedzialność!
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 Przed nami rok pełen ważnych i kosztownych inwestycji na 
terenie gminy. Poniżej przedstawiamy wstępne plany wydatków 
majątkowych w tym zakresie, które zostały ujęte w budżecie Gmi-
ny Radziechowy-Wieprz w 2020 roku: 

- rozpoczęcie budowy sal gimnastycznych w Bystrej i Przybędzy 
- kontynuacja budowy Przedszkola w Wieprzu 
- dokończenie projektu systemu wodociągowego dla sołectwa 
Juszczyna 
- „realizacja projektu Ochrona bioróżnorodności biologicznej poprzez 
zagospodarowanie  w miejscowości Wieprz”. Projekt ma na celu za-
gospodarowanie terenu Okrąglaka i samego budynku (m.in. remont 
pomieszczeń, budowę windy, zagospodarowanie terenu wokoło, bu-
dowę ogrodzenia), 
- remont poboczy oraz utwardzenie placu pod Matyską w górnej czę-
ści Radziechów,
- przejęcie przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół Urzędu 
Gminy,  
- budowa windy w ośrodku zdrowia w Radziechowach,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP w Juszczynie, 

 PLANY INWESTYCYJNE GMINY
RADZIECHOWY-WIEPRZ NA ROK 2020

- uruchomienie nowej linia MZK kursującej do Juszczyny,
- rozpoczęcie przygotowań do remontu boiska obok szkoły w Juszczy-
nie (w 2020 roku nastąpić ma złożenie wniosku o dofinansowanie do 
Ministra sportu i Turystyki)
- wykonanie poboczy w Brzuśniku (w miejscach gdzie jest to możliwe)
- wykonanie zadaszenia nad wejściem w budynku wielofunkcyjnym 
w Brzuśniku, 
- doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw przy obiekcie spor-
towym w Bystrej 
- przebudowa placu zabaw w Brzuśniku 

 Niektóre z prac z uwagi na swój charakter realizowane będą nie 
tylko w 2020 roku, ale także w roku następnym.  Ponadto na terenie 
całej gminy planowane są kolejne prace nad poprawą systemu drogo-
wego ze środków własnych jak i z udziałem dofinansowania zewnętrz-
nego (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Budowy 
Dróg Lokalnych, Funduszu Ochrony Gruntów Rolniczych, Programu 
Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) w zależności od dostępności 
tych programów. W gminie także przewiduje się zakupi montaż kolej-
nych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną. 

STYPENDIUM TWÓRCZE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO DLA MIESZKANKI RADZIECHÓW!

 Danuta Błaszczyk mieszkanka Radziechów, absolwentka Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach, absolwentka Studium 
Tańców Ludowych Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie. 
Instruktor tańca ludowego, wieloletnia tancerka Zespołu Pie-
śni i Tańca „Jodełki” oraz Reprezentacyjnego Folklorystyczne-
go Zespołu Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka”. Aktywnie działa 
w obydwu zespołach – czynna tancerka i solistka. Od kilku lat 
instruktor i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Jodełki”. Pasjonat-
ka i działaczka na rzecz folkloru, uzyskała stypendium twór-
cze z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na 2020 r. na realizację projektu pod nazwą „Popularyza-
cja tańca ludowego z regionu Żywiecczyzny i Rzeszowa 
w różnych grupach wiekowych”. 
 Założeniem projektu jest popularyzacja folkloru 
poprzez taniec ludowy i zabawę. Celem jest opraco-
wanie programu tańców i zabaw z okolic Żywiecczy-
zny dla grupy przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz 
opracowanie choreografii tańców z okolic Rzeszowa 
i Przeworska dla młodzieży i dorosłych. Założeniem 
przedsięwzięcia jest również integracja społeczności 
oraz wzbudzenie zamiłowania do poznawania oraz pielę-
gnowania dziedzictwa kulturowego. Projekt jest realizo-
wany przy współpracy z Zespołu Pieśni i Tańca  „Jodełki” 
z Radziechów. Choreografie powstałe w ramach projektu 
zostaną w całości przekazane i udostępnione Zespołowi „Jodełki”, co 
umożliwi ich prezentację nie tylko na scenach krajowych ale również 
na arenie międzynarodowej. 
 Realizację projektu P. Danuta rozpoczęła w styczniu 2020 r. Dzięki 
dużemu zainteresowaniu oraz chęci uczestnictwa wielu osób od lutego 
br. powstały trzy grupy taneczne. Pierwsza grupa obejmuje dzieci w wie-
ku 4 – 6 lat, druga 7 – 14 lat, natomiast trzecią grupę stanowi młodzież 
i dorośli. W sumie obecnie w projekcie bierz udział ponad 70 tancerzy! 
Zajęcia z najmłodszymi dziećmi polegają głównie na wspólnej zabawie 
i śpiewie z elementami rytmiki i próbą tworzenia krótkich form tanecz-

nych. Starsze dzieci poszerzają swoją wiedzę i umiejętności o trudniej-
sze kroki taneczne, przyśpiewki, wyliczanki i próby tworzenia krót-

kich choreografii. Grupa młodzieżowa i dorosła umacnia swoją 
kondycję fizyczną przez szereg ćwiczeń oraz uczy się nowych 

kroków tanecznych nie tylko z regionu Rzeszowskiego i oko-
lic Przeworska, ale również z regionu Żywieckiego okraszo-

nych przyśpiewkami, zawołaniami czy też zapowiedziami 
poszczególnych tańców. Obecnie wszyscy członkowie przy-

gotowują się  do finałowego koncertu, którego prezen-
tacja odbędzie się w czerwcu 2020 roku, na którym 

zostanie zaprezentowana tańce z okolic Rzeszowa 
i Przeworska oraz tańce i zabawy z okolic Żywca. 
             W kwietniu planowany jest weekendowy 
wyjazd grupy młodzieżowej i dorosłej na warsz-
taty taneczne do Poronina, na którym będziemy 
pracować nad szczegółami naszego widowiska. 

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projek-
cie oraz chcących wspierać folklor serdecznie zapra-
szamy do współpracy. Mamy nadzieję, że projekt 

przyczyni się do zaszczepienia miłości do folklo-
ru i umocnienia wspólnych więzi oraz dostarczy 
wielu pozytywnych emocji i doznań z  wspól-
nego tańca, śpiewu i zabawy nie tylko na czas 
trwania projektu, ale na kolejne lata. W projekcie 

może wziąć udział każdy, kto chce wspierać i upowszechniać polską 
kulturę ludową. Nauka tańca przy akompaniamencie muzyki na żywo 
prowadzona przez P. Danutę Błaszczyk odbywa się w Domu Ludo-
wym w Radziechowach. 
  Więcej informacji dostępnych w każdy poniedziałek i czwar-
tek od godziny 17:00 w Domu Ludowym w Radziechowach.
Zapraszamy do wspólnego udziału w projekcie! 

„Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
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Sprawozdanie z działalności
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za 2019 r.

(26 luty)
 Rok 2019 jest pierwszym, w którym Rada 
Gminy Radziechowy Wieprz VIII kadencji dzia-
łała i obradowała przez całe 12 miesięcy. Był to 
również rok, w którym odbyły się wybory parla-
mentarne do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz wielu ważnych rocznic dla naszej 
Ojczyzny.
 Rada Gminy obradowała na 14 sesjach, w 
tym 2 sesjach nadzwyczajnych, podczas których 
podjęto 102 uchwały. Należy zaznaczyć, że fre-
kwencja na sesjach była wysoka i wynosiła po-
nad 94 %. W czasie VII sesji Rady Gminy została 
powołana nowa Komisja Skarg, Wniosków i Pe-
tycji, której przewodniczącym został radny pan 
Marek Goryl.
 Na VIII sesji RG po raz pierwszy po noweli-
zacji ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gmi-
ny pan mgr inż. Maciej Mika przedłożył raport o 
stanie Gminy Radziechowy-Wieprz. Po debacie i 
przedstawieniu sprawozdań Rada jednogłośnie 
udzieliła wotum zaufania i udzieliła absoluto-
rium Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz za 
2018 r.
 Podczas obrad na sesjach i na komisjach 
poruszane były bardzo ważne i niejednokrot-
nie trudne tematy. Bardzo często zapraszano 
przedstawicieli instytucji współpracujących 
z władzami. Zaproszenia te wynikają z głównie 
z trybu pracy jaki przyjęła Rada Gminy, która 
przed podejmowaniem ważnych decyzji stara 
się przeprowadzić konsultacje w celu wybrania 
jak najlepszego rozwiązania.

 Na wszystkie sesje RG byli zapraszani radni 
powiatowi i radna do sejmiku województwa ślą-
skiego. Dziękujemy za ich obecność i pomoc w 
rozwiązywaniu ważnych problemów przedsta-
wianych w czasie obrad. Współpracę z radnymi 
powiatowymi i panią radną wojewódzką należy 
uznać za dobrą i owocną.
 Nie brakowało też sesji o charakterze uro-
czystym, w której uczestniczyło wielu znamieni-
tych gości. Bardzo uroczystą oprawę miały ob-
chody 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 
80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 
Obok uroczystych sesji, obchody niejednokrot-
nie połączone były z uroczystościami o charak-
terze kościelnym i patriotycznym odbywającymi 
się na terenie całej gminy. Uchwałą Rady Gminy 
w ubiegłym roku zostali także uhonorowani sto-
sownymi dyplomami i  nagrodami pieniężnymi 
nasi sportowcy, którzy uzyskali wybitne osią-
gnięcia sportowe.
 Na XVII sesji Rady Gminy w dniu 19 grud-
nia 2019 r. został uchwalony budżet gminy 
na 2020 r. w najwyższej do tej pory wysokości 
- blisko 65 mln złotych. Budżet, w którym prze-
widziane są zbliżające się wielkie inwestycje 
w  naszej Gminie, tj. m.in. budowa sal gimna-
stycznych, przedszkola, kontynuacja budowy 
wodociągów, rozbudowania połączeń komuni-
kacyjnych, dróg, oświetlenie ulic i dróg, remon-
ty obiektów, pomoc strażom czy organizacjom 
działającym na naszym terenie, ale też niestety 
konieczne podwyżki opłat za odbiór odpadów 

czy podwyższenie niektórych podatków. Dla 
dofinansowania bardzo kosztownych inwestycji 
zaplanowano kredyt w wysokości 3,9 mln. zł.
 Rada Gminy Radziechowy Wieprz przez 
cały rok bardzo intensywnie współpracowała z 
Wójtem panem Maciejem Miką. Zakresu tej współ-
pracy i formy  nie można opisać w krótkim spra-
wozdaniu, natomiast biorąc pod uwagę szybkość 
reakcji pana Wójta jak i pracowników urzędu na 
różne problemy zgłaszane przez poszczególnych 
radnych, zaangażowanie, poświęcony czas - często 
prywatny, pozytywne rozwiązania bardzo skom-
plikowanych problemów, życzliwość, cierpliwość 
ale też i jasna wizja rozwoju naszej gminy daje 
gwarancję dobrych i owocnych efektów naszego 
wspólnego działania. Rada  bardzo dobrze ocenia 
pracę i współpracę pana Wójta z organem uchwa-
łodawczym jakim jest Rada Gminy. Za co dziękuje-
my i liczymy na dalszą tak dobrą współprace.
 Należy również wspomnieć o pracy rad-
nych, którzy obradowali w spokoju i z  posza-
nowaniem opinii innych mimo iż to im w  tym 
roku przypadło nieraz podejmowanie trudnych 
i niepopularnych decyzji. Za tą trudną, meryto-
ryczną pracę należy się wszystkim radnym po-
dziękowanie.
 W imieniu Rady Gminy wszystkim dziękuję 
serdecznie za ten trudny aczkolwiek dobry rok i 
mam nadzieję, że w wspólnie jeszcze wiele uda 
się nam zdziałać!

Jacek Świniański,
Przewodniczący Rady Gminy
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     #pożyczone
 To może czas na jakieś dobre wieści?!
Chiny zamknęły swój ostatni szpital dedykowany leczeniu koronawirusa. Jest zbyt mało nowych przypadków żeby był sens utrzymania 
któregokolwiek z nich.
Lekarze w Indiach ogłosili całkowitą skuteczność leczenia wirusa. Użyli kombinacji leków takich jak: Lopinavir, Retonovir, Oseltamivir 
i Chlorphenamine. Zaczęli sugerować używanie tej mieszanki leków reszcie świata.
Badacze z Erasmus Medical Center znaleźli antyciała przeciwko koronawirusowi.
Pacjent „0” z Polski całkowicie zdrowy i jutro zostanie wypisany do domu
 103-letni Chinka całkowicie wyzdrowiała po tym jak była leczona przez 6 ostatnich dni w szpitalu w Wuhan.
Apple otworzyło na nowo wszystkie swoje 42 sklepy w Chinach.
Korea Południowa notuje bardzo gwałtowny spadek zachorowań.
Włochy doznały silnego uderzenia epidemii wirusa, głównie ze względu na fakt, że są najstarszym społeczeństwem w Europie.
Zacznijmy mówić o ogromnej ilości osób które zdrowieją po kilku dniach od zachorowania.
Dowiedziono, że osocze pacjentów którzy przeszli wirusa i wyzdrowieli, może być wykorzystywane w leczeniu innych zarażonych.
Wszystko zależy od perspektywy i z jakich źródeł czerpiesz informacje którymi się karmisz na co dzień. Dbajcie o siebie nawzajem, szcze-
gólnie o tych w grupie największego ryzyka.

Tekst Konrad Górak

SPOSOBY
OGRANICZENIA RYZYKA
ZAKAŻENIA WIRUSAMI:

- Częste przecieranie rąk CHUSTECZKAMI DO DEZYNFEKCJI na 
bazie alkoholu lub MYCIE RĄK wodą i mydłem. 
- Podczas kaszlu i kichania ZAKRYWANIE UST I NOSA zgiętym 
łokciem lub chusteczką. 
(Chusteczkę należy natychmiast wyrzucić i umyć ręce. )
- UNIKANIE BLISKIEGO KONTAKTU z każdym, kto ma gorączkę 
i kaszel
- DOKŁADNE GOTOWANIE mięsa i jajek
- UNIKANIE KONTAKTU z chorymi lub bezpańskimi zwierzętami

Uwaga! Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem 
zwróć się o pomoc do lekarza. Przekaż mu informacje o czasie 
swoich ostatnich podróży. Noś maseczkę!

K a s a   R o l n i c z e g o  
U b e z p i e c z e n i a   S p o ł e c z n e g o

O d d z i a ł   R e g i o n a l n y 
w   C z ę s t o c h o w i e 

P l a c ó w k a   T e r e n o w a
w   Ż y w c u

ul. Batorego 16, 34-300 Żywiec
tel. 33 8630810  tel./fax 33 8630829

www.krus.gov.pl, e-mail: zywiec@krus.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Te-
renowa w Żywcu mieszcząca się na ulicy Batorego 16, 34-300 
Żywiec zaprasza do swojej siedziby, jak również zachęca do ko-
rzystania ze strony internetowej www.krus.gov.pl.
Zapraszamy do korzystania ze stron jak również do logowania 
się do swoich kont poprzez e-KRUS.gov.pl.
Na naszej stronie znajdziecie Państwo m.in. takie informacje 
jak:
- możliwość bezpłatnego korzystania ze sanatoriów KRUS znaj-
dujących się w całej Polsce,
- drukowanie potrzebnych dokumentów,
- bieżące informacje z działalności KRUS,
- informacje o konkursach organizowanych przez KRUS,
Współpracujemy z samorządami lokalnymi miast i gmin.
KRUS Placówka w Żywcu bierze także udział w imprezach lokal-
nych m.in. REDYK, ŚWIĘTO MIODU, ŁOSSOT.

Zapraszamy
Ewa Dybek

Kierownik Placówki Terenowej
w Żywcu

Słoneczna Żywiecczyzna
 Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu informuje, że 
w dniu 10 marca br. podpisana została umowa z firmą ASCALOR 
Sp. z o.o., która będzie pełnić rolę Biura Operatora dla Projektu 
„Słoneczna Żywiecczyzna”.
 Telefon kontaktowy do Biura: 733 009 721 email: zywiec@
ascalor.pl, siedziba biura zostanie podana w najbliższych dniach.
 W związku z powyższym prosimy kierować wszelkie zapyta-
nia dotyczące Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” bezpośrednio 
do Biura Projektu.

Źródło: http://zmge.zywiec.pl
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 Nie tylko seniorzy cieszą się z kursów autobusami Miejskiego Za-
kładu Komunikacji, które od kwietnia będą przejeżdżać przez Juszczy-
nę. W dniu 8 marca br. odbyło się zebranie wiejskie, na którym po dłu-
gich rozmowach przegłosowano kursy MZK do Juszczyny. 
 Mieszkańcy Juszczyny od wielu lat starali się o komunikację 
miejską i w końcu się udało. Jeszcze lepszą wieścią jest to, że obecny 
przewoźnik nie rezygnuje z przewozu osób przez Juszczynę, a jedynie 
zmniejszy ilość kursów. Tak, więc w Juszczynie pojadą autobusy MZK 
i bus – okazuje się, że wszystko jest możliwe. Juszczyna już nie będzie 
„na końcu świata”, jak powiedziała jedna z mieszkanek. Cieszymy się, 
że nasza miejscowość rozwija się na wielu płaszczyznach, jedną z nich 
jest właśnie wprowadzenie komunikacji miejskiej. Z MZK na pewno 
skorzystają seniorzy, którzy ze względu na wiek mają ulgę lub zupeł-
nie darmowy przejazd oraz matki z dziećmi, które chcą zabrać ze sobą 
wózek. 
 Serdecznie zapraszamy na stronę http://www.mzk.zywiec.pl, 
aby dowiedzieć się więcej informacji związanych z kursami i cenni-
kiem biletów. 

DO JUSZCZYNY NIEBAWEM
DOJEDZIEMY TAKŻE AUTOBUSEM MZK 

INFORMACJA W SPRAWIE ZBIOROWEJ KOMUNIKACJI
REALIZOWANEJ NA TERENIE GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się na obszarze gminy - a zwłaszcza w Juszczynie - dot. usługi komunikacji 
zbiorowej informujemy, że:

1. Gmina nie zamierza likwidować komunikacji zbiorowej w żadnym z naszych sołectw. Trwają natomiast prace optymalizacyjne, dostoso-
wujące obowiązujący rozkład jazdy MZK do aktualnych potrzeb gminy i jej mieszkańców.

2. Planowane jest uruchomienie nowych połączeń MZK w Sołectwie Juszczyna, z których skorzystają także inne sołectwa np.: Bystra.

3. Uruchomienie kursów do Juszczyny nie jest wymysłem wójta czy też rady gminy lecz odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców tego 
sołectwa, wielokrotnie wyrażane na zebraniach wiejskich i w pismach do Urzędu Gminy.

4. Gmina nie ogranicza ani nie zabrania prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty prywatne, działające na zasadach konku-
rencji, świadczące określone usługi (w tym przewozowe).
 
5. Rozpowszechnianie dezinformacji, powodujących obawy i niepokój mieszkańców, należy uznać za nieodpowiedzialne.

Z ostatniej chwili: W związku z dynamicznie i nieprzewidywalne 
rozwijającą się  sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa termin uruchomienia MZK do Juszczyny zostanie 
przesunięty do czasu unormowania się epidemii.
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 W 2019 roku gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu 
„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brze-
gów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”.
 Z racji wartości miejsca - nabrzeża rzeki Soły oraz potencjału ist-
niejącej kubatury - projekt proponuje swoim rozwiązaniem adaptację 
istniejącego budynku. Powodem rozbudowy jest konieczność dostoso-
wania obiektu do współczesnych wymagań. Obecna, skomplikowana 
konstrukcja budynku oraz jego powierzchnia użytkowa narzuciła ko-
nieczność rozbudowy w celu wprowadzenia nowej klatki schodowej oraz 
platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych. Proponowana inwe-
stycja pt.: Projekt rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budyn-
ku na cele centrum edukacji ekologicznej w ramach projektu pn.: „Ochrona 
różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły 
w miejscowości Wieprz” 
 W ramach projektu przewidziano kompleksową przebudowę bu-
dynku, obejmującą prace z branży architektonicznej, sanitarnej i  elek-
trycznej, a także wykonanie nasadzeń zieleni i przeprowadzenie kampanii 
edukacyjnej (zajęcia przyrodnicze, organizacja pikniku ekologicznego).
 Podstawową funkcją obiektu będzie promowanie edukacji ekolo-
gicznej regionu. W budynku na dwóch poziomach, na parterze i piętrze 
znajdować się będą pomieszczenia spotkań z zapleczem socjalno-tech-
nicznym wraz z niezbędną komunikacją. Układ ich oraz dogodne położe-
nie będzie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
Przewidziano również aneks kuchenny dla użytkowników obiektu. 
 Początkowo przebudowie planowano poddać całość budynku 
„Okrąglaka” wraz z całym otoczeniem, jednakże ze względu na ograni-
czone środki przeznaczone na dofinansowanie, projektem objęto jeden 
segment budynku. Pozostałe segmenty będą poddawane modernizacji 
w miarę możliwości zdobycia kolejnych dofinansowań.
 Przebudowany budynek powinien być gotowy jesienią bieżącego 
roku – Gmina jest na etapie wyboru Wykonawcy. Do postępowania prze-
targowego przystąpiło 5 firm.
 Wartość całkowita projektu wynosi 1 715 541,61 zł, koszt kwalifiko-
walne - 1 697 522,11 zł, dofinansowanie - 1 442 893,80 zł.

(IP)

BĘDZIE REMONT OKRĄGLAKA

 W 2019 r. Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu wniosek 
o  dofinansowanie budowy sal gimnastycznych przy szkołach 
w Bystrej i w Przybędzy. Efektem złożonego wniosku było przy-
znanie Gminie dofinansowania w ramach programu Sportowa 
Polska na 2019 rok.
 Zadanie pod nazwą: „Budowa sal gimnastycznych z zaple-
czem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej 
i przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy” obejmuje 
swoim zakresem budowę dwóch kompletnych sal gimnastycz-
nych, w których znajdować się będą:
- sala sportowa,
- szatnia i wc dla personelu,
- wc trenera,
- magazyn sprzętu sportowego,
- przestrzeń komunikacyjna z przedsionkami
- sanitariat dla osób niepełnosprawnych
- szatnie męskie i damskie z węzłami sanitarnymi
- pomieszczenie na sprzęt porządkowy
- salka treningowa
W sali sportowej zaprojektowano boiska do gry w:
- koszykówkę
- piłkę siatkową
- tenisa ziemnego.

 Wartość całego projektu wynosi 5 190 180,23 zł, przy czym 
dofinansowanie ministerialne to 2 595 080,23 zł. Na realizację in-
westycji ogłoszono postępowanie przetargowe. Zgodnie z har-
monogramem prac przewidzianym we wniosku o dofinansowa-
nie sale gimnastyczne mają być gotowe do końca 2022 roku.

(IP)

PRZYZNANO
DOFINANSOWANIE

NA SALE GIMNASTYCZNE

 W ubiegłym roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego uruchomił możliwość 
składania wniosków o dofinansowanie na budowę przedszkoli. W listopadzie 2019 roku Gmi-
na złożyła wniosek, który pozytywnie przeszedł procedurę weryfikacyjno-konkursową i został 
zakwalifikowany do dofinansowania. 
 W marcu 2020 br. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu i mogła formal-
nie przystąpić do organizacji procedury przetargowej. 

Wizualizacja jednej ze ścian budynku z projektu autorstwa Rafała Mirek

NOWE PRZEDSZKOLE W WIEPRZU 
 Projekt obejmuje budowę dwukondy-
gnacyjnego budynku, w którym docelowo ma 
działać 5 oddziałów przedszkolnych, wyposa-
żenie go oraz zagospodarowanie terenu wo-
kół przedszkola poprzez budowę m.in. placu 
zabaw i parkingu. Gmina budowę podzieliła 
na trzy etapy, przy czym pierwszy etap zreali-
zowano w 2019 roku. Obejmował on:

- prace przygotowawcze;
- roboty ziemne;
- wykonanie ław i stóp fundamentowych;
- wykonanie poziomów kanalizacyjnych nie-
zbędnych na etapie wykonywania funda-
mentów;
- izolację fundamentów;
- zasypanie przestrzeni między fundamento-
wych.

 Pozostały zakres, według przyznane-
go dofinansowania, ma zostać wykona-
ny do końca 2021 roku. Całość przedsię-
wzięcia oszacowano na kwotę  jest warta 
5 850 295,56 zł.

(IP)
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Rodzaj i oznaczenie
użytku gruntowego

Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów 
do poszczególnych użytków gruntowych

Grunty zadrzewione  
i zakrzewione na użytkach rolnych - Lzr

Do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych zalicza się grunty, będące en-
klawami lub półenklawami użytków rolnych, na których  znajdują się śródpolne skupiska  drzew 
i krzewów lub tylko drzew, w wieku powyżej 10 lat, niezaliczone do lasów lub sadów.

Grunty zadrzewione  
i zakrzewione - Lz

Gruntami  zadrzewionymi i zakrzewionymi są grunty porośnięte roślinnością leśną, których  pole  
powierzchni  jest  mniejsze  niż 0,1000 ha, a także m.in. tereny torfowisk,  pokrytych częściowo  
kępami krzewów i drzew karłowatych, przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnię-
te drzewami lub krzewami,  stanowiące  biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wod-
nych.

Tereny mieszkaniowe - B Do  terenów  mieszkaniowych  zalicza  się  grunty,  niewchodzące w skład działek siedliskowych, 
zajęte pod budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i techniczne,  związane funkcjonalnie z bu-
dynkami mieszkalnymi oraz  urządzenia,  w  szczególności: podwórza,  dojazdy, przejścia, przy-
domowe  place  zabaw, studnie,  zbiorniki,  przewody  naziemne,  urządzenia  do gromadzenia  
i oczyszczenia  ścieków,  składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka 
wodne, ogródki skalne,  a także zajęte  pod  trawniki,  rabaty,  kwietniki, warzywniki.

Tereny przemysłowe - Ba Do terenów przemysłowych zalicza się grunty zajęte pod bdynki przemysłowe i magazynowe, 
oraz związane z tymi budynkami budowle i urządzenia, w  szczególności:  wiaty,  kotłownie, 
zbiorniki, place składowe, postojowe i  manewrowe,  ogrodzenia,  składowiska odpadów, a także 
zajęte pod bazy transportowe i remontowe,  stacje transformatorowe, naziemne rurociągi, kolek-
tory i wodociągi, hałdy i wysypiska śmieci, ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków.

Inne tereny zabudowane - Bi Do innych terenów zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod budynki i budowle inne niż za-
liczone w PKOB do działu 11 oraz do grupy 125 oraz urządzenia związane z tymi budynkami 
i budowlami, w szczególności: kotłownie, zbiorniki, przewody  naziemne,  place  składowe, po-
stojowe i manewrowe, ogrodzenia, składowiska odpadów, a także zajęte  pod  cmentarze  czynne  
oraz  cmentarze  nieczynne,  ale niezaliczone do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, oraz 
grzebowiska zwierząt.

Zurbanizowane tereny niezabudowane  
lub  
w  trakcie  zabudowy – Bp

Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy zalicza się grunty na  
których  została  rozpoczęta,  lecz  nie  została  zakończona budowa, powodująca  wyłączenie  
tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.
Do   zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy nie zalicza się grun-
tów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych  lub linii kolejowych.

Tereny  rekreacyjno 
-wypoczynkowe – Bz

Do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zalicza się niezajęte pod budynki i związane z nimi 
urządzenia tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone par-
ki, skwery, tereny  o  charakterze  zabytkowym, tereny sportowe, tereny  spełniające  funkcje  
rozrywkowe, tereny  zieleni  nieurządzonej  niezaliczone  do  lasów oraz gruntów zadrzewionych 
i zakrzewionych.

UWAGA! Dlaczego podatki są droższe?
Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz informuje, iż w oparciu o przeprowadzoną modernizację gruntów i budynków przez Staro-
stwo Powiatowe w Żywcu zostały naliczone nowe wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego  i podatku leśnego. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każda zmiana w ewidencji gruntów i budynków rodzi ustawowy obowiązek wpro-
wadzenia stosownej zmiany w podstawie naliczenia podatku i tym samym zmienia się jego wysokość. Zmiany wysokości podat-
ku nie wynikają z samodzielnego i zamierzonego działania Gminy, lecz są konsekwencją prac prowadzonych przez Starostwo 
Powiatowe w Żywcu w zakresie modernizacji rejestru gruntów i budynków.

Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1551 załącznik nr 6).
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OGŁOSZENIE 
STAROSTY ŻYWIECKIEGO 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

w sprawie projektu operatu  ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Pewel Wielka, 
Sopotnia Mała i Sopotnia Wielka w gminie Jeleśnia; Koszarawa w gminie Koszarawa; Lipowa, Ostre, 
Sienna, Słotwina, Twardorzeczka i Leśna w gminie Lipowa; Łękawica i Łysina w gminie Łękawica; 

Brzuśnik, Bystra i Wieprz w gminie Radziechowy-Wieprz 

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit. a /tiret pierwsze/ i art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z póź. zm./ 

ogłaszam co następuje: 

Projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowany w wyniku 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: 

1. Pewel Wielka, Sopotnia Mała i Sopotnia Wielka w jednostce ewidencyjnej Jeleśnia, 

2. Koszarawa w jednostce ewidencyjnej Koszarawa, 

3. Lipowa, Ostre, Sienna, Słotwina, Twardorzeczka i Leśna w jednostce ewidencyjnej Lipowa, 

4. Łękawica i Łysina w jednostce ewidencyjnej Łękawica, 

5. Bystra, Brzuśnik i Wieprz w jednostce ewidencyjnej Radziechowy-Wieprz,   
             
    stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. 

Projekt modernizacji obejmował w szczególności dla obrębów Pewel Wielka, Sopotnia Mała, Sopotnia 
Wielka, Lipowa, Ostre, Sienna, Słotwina, Twardorzeczka, Bystra, Brzuśnik i Wieprz założenie mapy 
ewidencyjnej w postaci cyfrowej, uzupełnienie ewidencji o dane budynkowe i lokalowe, aktualizację 
użytków gruntowych oraz aktualizację powierzchni działek. Dla pozostałych obrębów aktualizację danych 
ewidencyjnych i dostosowanie ich do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia 
ewidencji gruntów i budynków. 

Projekt został wyłożony do publicznego wglądu osób zainteresowanych w dniach od 12 czerwca 2019 r. 
do 03 lipca 2019 r. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 24a ust. 9 cyt. ustawy każdy, czyjego interesu prawnego 
dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, 
może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego powyższej 
informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta będzie 
rozstrzygał w drodze decyzji. Dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, których dotyczą 
zarzuty, nie są wiążące do czasu ich rozstrzygnięcia. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 lutego 2020 r.

Poz. 1434

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak
Data: 2020-02-12 09:40:36 



NASZA GMINA

10



NASZA GMINA

11

 Zima to dla ptaków czas poszukiwania 
pokarmu, aby przetrwać mroźną i śnieżną 
porę roku. Niektóre ptaki potrzebują pomo-
cy człowieka w dokarmianiu.   Mając to na 
uwadze w szkole w Radziechowach został 
zorganizowany konkurs na „Najładniejszy 
karmnik dla ptaków” zorganizowany przez 
SK-LOP. Celem konkursu było: kształcenie po-
staw proekologicznych; uwrażliwianie dzieci 
i młodzieży na dokarmianie ptaków zimą; 
poznawanie ptaków, które odwiedzają zimą 
karmnik oraz sposób w jaki się odżywiają; 
zacieśnianie więzi rodzinnych; rozwijanie wy-
obraźni i zdolności manualnych.
 Na konkurs zgłoszono 61 karmników. 
Przy tworzeniu karmnika pomagali rodzice, 
wujkowie i dziadkowie, którym serdecznie 
dziękujemy. W dniu 17 grudnia 2019 r. komi-
sja konkursowa dokonała oceny prac. Wyko-
nane karmniki były pomysłowe w projekcie 
i wykonaniu co bardzo zaskoczyło jury. Oce-
niano: oryginalność projektu przy zachowa-

W NASZEJ SZKOLE DBAMY O PTAKI
niu funkcjonalności i faktycznego przezna-
czenia karmników, solidność ich wykonania 
oraz dobór materiałów. Prace oceniane były 
w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV-VI.

Wyniki przedstawiają się następująco:
Klasy 1-3
Nagroda główna
Kacper Chowaniec -  kl. I a, Nikodem Knapek 
–  kl. III a 
Wyróżnienia
Klasa I a
Natasza Worek , Alicja Worek, Magdalena 
Brzezińska, Nikodem Kupczak, Piotr Dybał, 
Karol Stapiński
Ignacy Sadlik, Gabriela Manik
Klasa I b
Mikołaj Łoboziak, Sebastian Babiak, Krystian 
Wolny, Martyna Sapińska, Oliwia Kołodziej-
czyk, Kacper Kubień
Klasa II a
Tymoteusz Dudka, Marcin Wojtyła, Mateusz 
Gabryel, Joanna Klimca
Klasa II b
Nikodem Mika, Nataniel Caputa, Małgorzata 
Sapeta, Agnieszka Toman, Filip Naglik, Lena 
Miszczyk
Klasa III a
Grzegorz Myjak
Klasa III b
Michał Rypień, Emilia Jachowicz, Michał Ma-
ślanka, Michalina Bury 
Klasy 4-8
Nagroda główna
Marta Gut kl. VI a
Wyróżnienia
Klasa IV a
Małgorzata Lipiec, Miłosz Knapek, Kacper 
Ciurla, Julia Ziajka, Wiktoria Węglewska, Mile-
na Kurowska, Łukasz Jagosz, Mikołaj Knapek

Klasa V a
Natalia Ciurla, Dawid Płaczek, Seweryn Wo-
rek, Maria Łoboziak, 
Klasa VI a
Wiktoria Manik, Marcin Sosna, Milena 
Gwizdoń,
Klasa VI b
Anna Niewdana, Daria Budzyńska
Klasa VI c
Wojciech Rypień, Szymon Jagosz, Julia Wojty-
ła, Oliwia Kupczak 
Klasa VII a
Konrad Czub, Krystian Sikora
Klasa VII b
Krzysztof Dybał
Klasa VII c
Martyna Pasternak
Klasa VIII a
Natalia Sapeta, Julita Gwizdoń
Klasa VIII b
Szymon Adamus, Stanisław Rypień

 W dniu 18 grudnia 2019 r. odbyło się 
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Wszy-
scy uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor 
Jadwigi Śleziak i opiekuna SK- LOP pani Bo-
żeny Kupczak cenne nagrody ufundowane 
przez FAMED ŻYWIEC oraz dyplomy.  
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 Podobnie jak w ubiegłym roku współ-
pracujemy z Klubami HDK w naszym Powie-
cie. Mieliśmy zaszczyt współorganizować 
wydarzenie promujące zdrowy i aktywny 
tryb życia, „Marsz po zdrowie z Honoratką”, 
12  stycznia br, mającego miejsce na terenie 
Parku w Żywcu.

W 2020 ROKU NIE ZWALNIAMY TEMPA

 Za środki finansowe otrzymane od Ka-
towickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Klub zakupił flagę i rollup, natomiast Firma 
TI Poland Sp. z o.o. zasponsorowała i opatrzy-
ła logotypami 5 kurtek wykorzystywanych na 
akcjach krwiodawstwa.

 25 stycznia odbyło się zebranie człon-
ków Klubu Honorowego Klubu Dawców 
Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Radziecho-
wy-Wieprz. Liczba członków Klubu wzrosła 
z 13 do 25 osób.
 Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
przy Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz 
pokazał również, że Święto zakochanych nie-
jedno ma imię.
 Pod hasłem „Na Świętego Walentego od-
daj krew dla bliźniego” została przeprowadzo-
na wyjazdowa Akcja poboru krwi 16 lutego 
w Radziechowach, przy Kościele pw. Św. Mar-
cina. Zamierzeniem Klubu było stworzenie 
warunków ku temu by rodzice przychodząc 
oddawać krew mogli zabrać również dzieci 

i w ten sposób od najmłodszych lat tworzyć 
szeroko rozumianą Kulturę krwiodawstwa. 
Załączone zdjęcia stanowią niezbity dowód, 
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 W niedzielę 9 lutego 2020 r. w Domu Ludowym w Radziecho-
wach przedszkolaki z  terenu gminy bawiły się na balu karnawało-
wym organizowanym przez Radę Rodziców, dyrekcję i pracowników 
Przedszkola im Władysława Pieronka w Radziechowach.  Podobnie jak 
w poprzednich latach zabawa udała się wspaniale. 
 Serdecznie dziękujemy wszystkim fantastycznym osobom, któ-
re przyczyniły się do organizacji balu karnawałowego dla naszych 
przedszkolaków. Dziękujemy Panu Wójtowi  Maciejowi Mice za udo-
stępnienie Domu Ludowego na bal, a  Paniom z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Radziechowach za pomoc w organizacji imprezy.  Dziękujemy 
Rodzicom  za pyszne ciasta, zabawki do sklepiku, aktywną pomoc 
przy obsłudze gości. Panu Sławomirowi Damkowi dziękujemy za pro-
wadzenie balu. Nauczycielkom  i pracownikom obsługi przedszkola 
za przygotowanie dekoracji , patronat nad pracami dzieci do licyta-
cji, pracę w sklepiku, malowanie twarzy, porządkowanie sali...  A nade 
wszystko dziękujemy, że Państwo po prostu byliście na balu ze swoimi 
pociechami i pięknie się z nimi bawiliście. Teraz Rada Rodziców we 
współpracy z nauczycielkami podejmie decyzję, na co przeznaczone 
zostaną wypracowane środki. I to będzie kontynuacja radosnych wy-
darzeń.

Małgorzata Kasperek- dyrektor Przedszkola
im. Władysława Pieronka w Radziechowach

KARNAWAŁOWA ZABAWA DLA
PRZEDSZKOLAKÓW W RADZIECHOWACH

że zamierzony cel został osiągnięty. Do powodzenia Akcji przyczynili 
się Sponsorzy, którzy ofiarowali kupony zniżkowe na: usługi fryzjer-
skie, Salon fryzjerski Passion z Węgierskiej Górki, Akademia biustono-

sza z Żywca, na bieliznę oraz bezpłatne zabiegi kosmetyczne na twarz 
i dłonie, Firma Oriflame, Biuro Regionalne Żywiec 2. Tradycyjnie już 
Akcję wspierał ksiądz Piotr Pokojnikow, proboszcz Parafii w Radzie-
chowach, użyczając Sali w której odbywały się animacje dla dzieci 
oraz można było wypełnić ankiety oraz częstując ekipę autobusu 
obiadem. Pewnym jest, że Akcja nie mogłaby odbyć się z takim roz-
machem, gdyby nie zaangażowanie członków Klubu.
 Imponująca jest ilość osób zarejestrowanych podczas Akcji - 
59. Krew udało się oddać 31 osobom w tym czterem nowym, co daje 
prawie 14 litrów. Podziękowania kierujemy szczególnie w kierunku, 
tych osób, które chciały oddać Krew, ale finalnie nie zostały zakwali-
fikowane. 

 Kolejne akcje w Gminie Radziechowy-Wieprz przewidziane są na:
-26 kwietnia: Wieprz
-21 czerwca i 4 października: Juszczyna
-15 listopada: Radziechowy 
-20 grudnia: Cięcina.

 Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia na Akcjach: Zarząd Klu-
bu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Radziechowy-
-Wieprz.
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 W sobotę, 11 stycznia 2020 roku w Szko-
le Podstawowej w Radziechowach odbyło się 
przepiękne, świąteczne spotkanie – Wieczór 
kolęd.
 Uroczystość rozpoczęła  pani dyrektor – 
Jadwiga Śleziak, która ciepłymi słowy powita-
ła wszystkich przybyłych gości, złożyła nowo-
roczne życzenia oraz zaprosiła do aktywnego 
udziału w kolędowaniu. Nad przebiegiem 
występów artystycznych czuwał konferansjer 
– pan Marek Jeziorski, który nie tylko przed-
stawiał kolejnych wykonawców, ale również 
zachęcał widzów do jak najcieplejszego ich 
przyjęcia. Właściwie nie trzeba było zbyt du-
żej zachęty, ponieważ dzieci i młodzież na-
szej szkoły uwielbiają publiczne wystąpienia 
– zwłaszcza w tak miłym, spokojnym miejscu 
– tuż przy żłóbku z Dzieciątkiem…
 Rodzice, goście, pani dyrektor i nauczy-
ciele słuchali małych śpiewaków i instrumen-
talistów z wielkim rozrzewnieniem, a nastę-
pujące po sobie utwory wywoływały zmiany 
nastroju i gromkie brawa. Jako pierwszy wy-
stąpił zespół skrzypcowy wraz z nauczycie-
lem – panią Izabelą Płonką. Dzieciaki nie tylko 
pięknie grały, ale pokazały, że można od naj-
młodszych lat próbować swoich sił nawet na 
bardzo wymagających zaangażowania i ćwi-
czeń instrumentach. Trzeba przyznać, iż moż-

WIECZÓR KOLĘD

na z dziećmi naprawdę dużo zdziałać, jeśli 
potrafi się je zachęcić i uwrażliwić na piękno 
muzyki…
 Młodsze dzieci występowały klasami – 
przygotowały pastorałki i świąteczne piosen-
ki, które podrywały nogi do przytupywania, 
a serca nastrajały do radości i wesela. Starsze 
– prezentowały spokojne, nostalgiczne ko-
lędy najczęściej w duetach i solo.  Te utwo-
ry wprawiały w zadumę rozpędzone myśli, 
a  w  sercach wzniecały zarzewie pokoju. Na-
prawdę warto czasami poświęcić czas na to, 
by w człowieku obudziły się uśpione uczu-
cia, a pędzące chwile i szalone życie zwolniły 
tempo, uspokoiły, wyciszyły…
 Na koniec wystąpiły jeszcze zespoły: or-
ganowo – fletowy – ze śliczną pastorałką oraz 

gitarowy – z piosenką o białych świętach. Ca-
łość podsumował występ szkolnego chóru 
pod czujnym okiem pani Marii Wołek, który 
– jak zwykle – nas nie zawiódł; wykonał trzy 
utwory, jeden piękniejszy od drugiego…
 W czasie występów można było skorzy-
stać z zasponsorowanej przez Żywiec Zdrój 
wody, która nie tylko zaspokoiła zaschnięte 
gardła artystów oraz uczestników spotkania 
ale też przypomniała nam o płynącej z niej 
najcenniejszej wartości -  podtrzymywania 
życia i umiejętności dzielenia się z innymi…
 Kolejne spotkanie przy Maleńkiej Dzie-
cinie dobiegło końca. Oby ten czas wiary, 
nadziei i miłości, rodzinnych zgromadzeń, 
odwiedzania się i wspólnoty nie miał końca…
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 Przygotowując ten materiał w marcu ubiegłego roku postano-
wiłam sprawdzić w źródłach internetu wzmianki o kinach wiejskich 
w Polsce. Po wpisaniu hasła „pierwsze kino wiejskie w Polsce” pojawiło 
się kilka informacji prasowych na temat szumnie obchodzonego wy-
darzenia. 8 kwietnia 2010 r. Gazeta Lubuska ogłasza „60 lat temu w Bo-
jadłach ruszyło pierwsze w Polsce wiejskie kino! Pierwszy film w kinie 
„Start” w Bojadłach wyświetlono 2 kwietnia 1950r. - Było to pierwsze 
stałe kino na polskiej wsi.”

 Drodzy Państwo, 20 lat wcześniej pierwsze stałe kino wiejskie 
powstało nie gdzie indziej, tylko w Radziechowach koło Żywca! Tę 
niezwykłą historię mogę Państwu przekazać dzięki talentom 
nieprzeciętnej osoby, jaką był przedwojenny wójt zbiorowej 
gminy Zabłocie, legionista, społecznik, poeta i kronikarz 
Władysław Pieronek, patron radziechowskiego przedszkola. 

WIEJSKIE KINO „GÓRAL” W RADZIECHOWACH 
(1931r.)

zachodniej wybudowano kino-operatornię. Tomasz Jakubiec, malarz, 
sporządził ekran, zaś członkowie: Bronisław Knapek, Jan Pieronek 270, 
Jan Wróbel, Józef Galica i inni wkładali pracę przy uruchomieniu i pro-
wadzeniu kina. Na kupno aparatu Zarząd Ogniska uzyskał pożyczkę 
z  Ogniska Warszawskiego wysokości 500 zł, spłacaną po 25 zł mie-
sięcznie po dwóch miesiącach od uruchomienia kina i kwotę 100$ 
w drodze pożyczki z Funduszu Budowy Ochronki. Pierwszy wyświe-
tlony film pt. „Król Królów” przyjęty był z wielkim zainteresowaniem, 
a dochód wynosił 409 zł. brutto.”

 Czapki z głów, Panowie! Zwróćcie Państwo uwagę, jak precy-
zyjnym w swoich opisach był Władysław Pieronek. Tutaj daje o sobie 
znać jego buchalterskie wykształcenie i wieloletnia praktyka w pro-
wadzeniu sklepu. Historia kina przepiękna, ale jak każda opowieść 
kiedyś musiała mieć swój koniec. I tak oto we wspomnieniach Patro-
na naszego przedszkola z 1935r. czytamy: „Kino prowadzone od 1931 
pod nazwą „Góral”, nie dawało dochodów, jakich wymagała potrzeba, 
powodowało to bezrobocie, a tym samym brak gotówki obiegowej. 
Licencja na kino była Związku Strzeleckiego, potrzeba wymagała, aby 
wykorzystać aparat i filmy, i urządzić kino objazdowe. Poczyniono 
starania, ale nie zostały pomyślnie załatwione.” I to był koniec wielkiej 
przygody z radziechowskim kinem „Góral”.

 Jako uzupełnienie powyższej opowieści zamieszczam fotogra-
fie Kółka Rolniczego, gdzie urządzono kino, pochodzące z archiwum 
Pana Mieczysława Pieronka. Drugie zdjęcie jest fragmentem wido-
kówki z 1911r. Kółko Rolnicze usytuowane było mniej więcej w oko-
licach obecnego sklepu „Orion” Państwa Miziów (nieopodal budyn-
ku Przedszkola im. Władysława Pieronka przy ul. Świętego Marcina). 
I jeszcze kadr z niemego filmu z 1927r. pt. Król Królów”. Właśnie projek-
cja tego filmu zainaugurowała działalność kina ‚Góral” w Radziecho-
wach. Zdjęcie zaczerpnięte ze strony Mechaniczna Kulturacja (Blok 
Kulturalny) http://www.mechaniczna-kulturacja.pl/ 

Literatura:
1. Władysław Pieronek -„Kronika Radziechów (do 1966r.)- Żywieckie 
Towarzystwo Naukowe, 2008r.;
2. Władysław Pieronek- „Śladem życia”- wspomnienia dotychczas nie-
publikowane, a udostępnione przez Pana Mieczysława Pieronka, syna 
Władysława.

Małgorzata Kasperek- dyrektor Przedszkola
 im. Władysława Pieronka w Radziechowach

 W 1931 r. w Radziechowach powstało najprawdopodobniej 
pierwsze kino wiejskie w Polsce. Była to inicjatywa Ogniska Związku 
Podhalan, którego prezesem w latach 1929-1939 był Władysław Pie-
ronek. Ówczesna działalność Związku Podhalan zachwyca i tym sa-
mym zdumiewa mnie coraz bardziej w miarę zdobywania kolejnych 
informacji o międzywojennej historii Radziechów. A oto, co napisał na 
temat kina Władysław Pieronek w „Kronice Radziechów do 1966r.”: 

 „W lutym tego roku (1931) zakupiono kinoaparat Patha - Eureka 
za kwotę 1350 zł, zakupiono 40 kaset, sporządzono ławki do sali Kół-
ka Rolniczego, którą dostosowano jako salę kinową. Obok od strony 
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Koperta życia to akcja skierowana 
do osób starszych, przewlekle chorych,

samotnych. Polega ona na umieszczeniu w specjalnie
przygotowanych kopertach najważniejszych

informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach,
alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych

osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi
informacjami powinien być przechowywany w

lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym
domu i zarazem jest łatwo dostępne.Przystąpienie do

akcji jest rekomendowane przez lekarzy i
pracowników pogotowia ratunkowego. Należy

pamiętać, że informacje zawarte w karcie powinny
być systematycznie aktualizowane!

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE DZIĘKI
POZYSKANEMU DOFINANSOWANIU DO

NASZEJ GMINY NIEBAWEM TRAFI
 
 

KTÓRE ZOSTANĄ  ROZDANE
SENIOROM!

1000 KOPERT ŻYCIA

KOPERTY

ŻYCIA
Zakup zostanie zrealizowany w ramach projektu 

„Świadomy i bezpieczny senior w gminie Radziechowy-Wieprz”
„Projekt współfinansowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A. 

w ramach konkursu grantowego pt. 
„Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdój- edycja 2020”

Dlaczego warto mieć kopertę życia?

 Z okazji ogłoszenia wyników tegorocznej edycji 
LIS 2020, warto wspomnieć o tym co działo się w roku 
2019 i co zostało już ukończone. Dzięki programowi 
Lokalne Inicjatywy Społeczne – w którym fundatorem 
grantów jest firma Żywiec Zdrój - w 2019 roku zreali-
zowane zostały następujące przedsięwzięcia na tere-
nie naszej gminy Radziechowy-Wieprz: 

 „Cykl wykładów i praktyki dot. odżywiania dzieci 
uprawiających piłkę nożną i roli nawodnienia w inten-
sywnym treningu” – dotacja w kwocie 9700 zł została 
pozyskana przez Fundację Rozwoju Sportu Espanola. 
W ramach projektu odbywały się spotkania z dziećmi tre-
nującymi football i rodzicami, łączące teorię (nawodnie-
nie, zdrowe odżywianie), z profesjonalnymi treningami.

„Laboratorium Klonowego Liścia” - dotacja w kwocie 
9989 zł została pozyskana przez Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Juszczynie. Projekt polegał na utworzeniu 
laboratorium w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, w któ-
rym prowadzone będą działania ekologiczne. W tym celu 
wyremontowana i zaadoptowana zostanie jedna z sal 
szkolnych.

„Ekologia, modne słowo – odkrywamy je na nowo” - do-
tacja w kwocie 9995 zł została pozyskana przez Publicz-
ne Przedszkole w Wieprzu, organizacja w 4 przedszko-
lach zajęć edukacyjnych, prelekcji, konkurs ekologiczny, 
wydanie broszury i impreza ekologiczna na finał. Ponadto 
zakup pomocy dydaktycznych i kubłów na segregowane 
odpady) w 2 przedszkolach. 

„Bądź bezpieczny na drodze” - dotacja w kwocie 
9940 zł została pozyskana przez Fundacja K2 – na prze-
prowadzenie zajęć edukacyjnych poświęconych bezpie-
czeństwu i udzielaniu pierwszej pomocy dla ok. 1500 po-
wtarzalnych uczestników projektu.

„Świat niszczony globalnie – ratuj lokalnie” - dotacja 
w  kwocie 9994 zł została pozyskana przez Szkołę Pod-
stawową im. Ks. St. Gawlika w Radziechowach, anga-
żując uczniów oraz nauczycieli w działania ekologiczne: 
happening, warsztaty, montaż tablic edukacyjnych, kon-
kursy wiedzy i fotograficzny, udział w sprzątaniu świata.

 W imieniu wszystkich beneficjentów serdecznie 
dziękujemy naszym dobrym sąsiadom – firmie Żywiec 
Zdrój – za możliwość ubiegania się o środki na tego typu 
wartościowe inicjatywy. Dziękujemy także za pomoc w re-
alizacji, rady i wartościowe uwagi. Dzięki dobrej współpra-
cy corocznie możemy wiele zdziałać dla społeczności na-
szej miejscowości. 

PROJEKTY
Z LOKALNYCH

INICJATYW
SPOŁECZNYCH

Z 2019
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 Już w lutym można było zobaczyć pierwsze działania na terenie 
znajdującym się obok okrąglaka, blisko rzeki Soły. Wszystko to za spra-
wą dofinansowania projektu pt. „Ocalić łęgi- rewitalizacja terenów 
wzdłuż rzeki Soły”, przez Firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach programu 
grantowego Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – Edycja 2020. 
Podczas trwania projektu wykonane zostaną roboty w zakresie ochro-
ny środowiska między innymi wywóz nieczystości, odchwaszczenie 
wycinka chorego i suchego drzewostanu. Głównym celem projektu 
jest przywrócenie pierwotnego stanu nabrzeża łęgowego wzdłuż rze-
ki. Projekt zapewni poprawę bezpieczeństwa na w/w odcinku dzięki 
usunięciu chwastów, które w czasie letnim dominują w tym miejscu 
i ograniczają widoczność, co sprzyja tworzeniu się dzikich wysypisk 
śmieci i innych nieczystości. Projekt pozwoli również na stworzenie 
miejsca, gdzie lokalna społeczność i turyści będą mogli obserwować 
naturalne środowisko łęgów i mieć bezpieczny dostęp do brzegu rze-
ki. Dodatkowym działaniem związanym z kategorią „W zgodzie z na-
turą”, będzie podjęcie działań skierowanych na ochronę nietoperzy. 
W miejscu tym występują charakterystyczne dla Żywiecczyzny gatun-
ki nietoperzy będących pod ochroną, dlatego planuje się rozwiesze-
nie 10 budek lęgowych, które pozwolą na bezpieczne bytowanie tego 
gatunku w naturalnym dla siebie środowisku. Swoją pomoc podczas 
realizacji projektu zaoferowali mieszkańcy Wieprza na czele z Jednost-
ką Ochotniczej Straży Pożarnej, Sołtysem oraz Radnym Powiatowym, 
pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury, Promo-
cji, Turystyki Radziechowy-Wieprz, a także firmy Żywiec Zdrój S.A. jak 
i Piotr Plast PHU. Sortownia surowców wtórnych Piotr Figura miesz-
czące się na terenie naszej Gminy. 
 Jesteśmy wdzięczni za to, że nasze działania leżą na sercu nie 
tylko mieszkańcom Wieprza, ale też innym osobom mieszkającym 
poza Gminą Radziechowy-Wieprz. Dzięki realizacji projektu stworzy-
my miejsce na zajęcia terenowe dla pobliskich przedszkoli i szkoły, jak 

RUSZAMY Z PROJEKTEM  „OCALIĆ ŁĘGI” 
W WIEPRZU

i miejsce odpoczynku dla mieszkańców Wieprza, sąsiednich sołectw 
i turystów, co pozwoli na podniesienie walorów turystycznych i eko-
logicznych miejscowości Wieprz a za tym i całej Gminy Radziechowy-
-Wieprz.

Zespół GCKPT

Drodzy Przyjaciele Ekologii! 
Z uwagi na wyjątkowe okoliczności, jakie mają miejsce w naszym 
kraju w związku z epidemią Koronawirusa (COVID-19) informu-
jemy, że IV GMINNY TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW – 2020 „Z żywiołami za pan brat” 
odbędzie się w innym terminie. Po wyznaczeniu nowej daty, in-
formacje na temat konkursu zostaną przesłane do wszystkich pla-
cówek oświatowych z terenu naszej gminy, a ponadto ukażą się 
na stronie cowkulturze.pl. oraz na stronie internetowej ppwieprz.
szkolnastrona.pl.
Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość, życzymy spokoju i zdrowia!

Publiczne Przedszkole w Wieprzu
oraz Gminne Centrum Kultury, 

Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz

 Miło nam poinformować, że Gminne Centrum Kultury, Promo-
cji, Turystyki Radziechowy-Wieprz jako jedna z 50 instytucji kultu-
ry z całej Polski uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego 
Centrum Kultury na zadanie „Kultura dla Rozwoju” w ramach pro-
gramu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020.
 Projekt realizowany jest dwuetapowo.   Pierwsza jego część 
polega na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby 
mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz i identyfikację pomy-
słów inicjatyw lokalnej społeczności. W trakcie tego etapu będzie-
my spotykać się z mieszkańcami, z organizacjami pozarządowymi, 
młodzieżą, z grupami nieformalnymi oraz osobami należącymi do 
różnych grup społecznych. Spotkacie nas także w terenie, gdzie 
będziemy podpytywać: jakie są Wasze opinie i potrzeby dotyczące 
kultury w naszej pięknej Gminie? Końcem maja zostanie ogłoszony 
konkurs na Waszą inicjatywę kulturalną „Kultura dla Rozwoju”, gdzie 
będziecie mogli zrealizować swoje pomysły, wydarzenie lub warsz-
taty.
 W drugim etapie programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 
GCKPT będzie dofinansowywało wybrane inicjatywy, które będą 
realizowane pod koniec lata i na początku jesieni.
 Zachęcamy Państwa do czynnego włączenia się w prowadzo-
ne przez naszą jednostkę badania. Będziemy działać w przestrzeni 
gminy, aby od Państwa dowiedzieć się jakie macie pomysł na wyko-
rzystanie naszych zasobów, potrzeby działań kulturalnych oraz pro-
pozycje na rozwój kultury na naszym terenie. Bardzo zależy nam na 
Waszej opinii, bo wspólnie tworzymy naszą KULTURĘ.

Zespół GCKPT

Działamy!
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 Koniec stycznia był pomyślny dla 
Mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz. 
Podczas uroczystej sesji Rady Gminy roz-
wiązany został konkurs „To dla mnie Na-
turalne”, w którym główną nagrodą było 
20 tysięcy złotych. Pula trafiła do sołectwa 
Bystra, które zwyciężyło w konkursie. Pod-
czas sesji zostały ujawnione także wyniki 
konkursu grantowego „Lokalne Inicjatywy 
Społeczne Żywiec Zdrój”. W tym roku 6 pro-
jektów z terenu naszej Gminy otrzyma dofi-
nansowanie. 

 Od 1 sierpnia 2019 na ternie gminy 
Radziechowy-Wieprz trwał konkurs ekolo-
giczny polegający na rywalizacji sołectw 
w zakresie segregacji odpadów. Zgodnie 
z regulaminem konkursu na to z Sołectw, 

FINAŁ KONKURSU „TO DLA MNIE NATURALNE”
I WYNIKI LIS 2020

które uzbierać miało najwięcej prawidłowo posegregowanych 
odpadów czekała okazała nagroda główna - 20 tysięcy złotych. 

 Wyniki konkursu Władze gminy i Sołtysi poznali nieco 
wcześniej, jednak to właśnie na sesji 31 stycznia br. zostały one 
ogłoszone oficjalnie i wręczony został uroczyście czek dla Zwy-
cięzcy – Sołectwa Bystra. 
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 Ranking sołectw po podliczeniu wszystkich oddanych i pra-
widłowo posegregowanych odpadów przedstawia się następująco 
(dane podawane są w kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca):

1. Bystra 10,07 kg 
2. Przybędza 8,87 kg
3. Brzuśnik 8,06 kg
4. Juszczyna 6,69 kg
5. Radziechowy 4,54 kg
6. Wieprz 4,53 kg

 Serdecznie dziękujemy Sołtysom oraz wszystkim mieszkańcom, 
którzy zaangażowali się w udział w konkursie – niezależnie od miejsca 
zamieszkania. Organizatorzy zauważyli widoczną poprawę w zakresie 
segregacji. Podczas konkursu zostało zebranych 76701 kg posegrego-
wanych prawidłowo tworzyw sztucznych. Mamy nadzieję, że mimo 
zakończenia zmagań konkursowych dobra i przykładna segregacja 
odpadów będzie trwać dalej! 

 Sponsorem i organizatorem konkursu była firma Żywiec 
Zdrój S.A., a jego partnerami byli: Firma Piotrplast, Rekopol Orga-
nizacja Odzysku Opakowań S.A., Fundacja „Za górami, za lasami” oraz 
Gmina Radziechowy-Wieprz i Gminne Centrum Kultury, Promocji, Tu-
rystyki Radziechowy-Wieprz. 

 Z radością informujemy również, że zostały już ujawnione wyni-
ki konkursu grantowego „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój”. 
W tym roku do pomysłodawców - ubiegających się o dofinasowanie 
- z terenu naszej Gminy trafi 6 grantów.

Laureatami konkursu w tym roku zostali:

1. Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz, 
Ocalić łęgi – rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Soły – kategoria: 
w zgodzie z naturą,

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Juszczynie, Ambasada bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego dla małych i dorosłych mieszkańców Juszczy-
ny – kategoria: świadome bezpieczeństwo,

3. Klub Seniora WRZOS, EkoBag – kategoria: w zgodzie z naturą,

4. Nieformalna Grupa Działania, rPETowy Klub Szachowy – kategoria: 
w zgodzie z naturą,

5. Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz, 
Świadomy i bezpieczny senior w gminie Radziechowy – Wieprz – ka-
tegoria: świadome bezpieczeństwo,

6. Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu, Koło PTTK Globtroter Brzuśnik, 
Odpoczywaj bezpiecznie na ścieżkach rowerowych i spacerowych – 
kategoria: świadome bezpieczeństwo.

 Serdecznie gratulujemy, bo konkurencja w naszej Gminie była 
naprawdę mocna (złożono aż 15 wniosków)!  
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SZYJEMY TORBY NA MIARĘ
 Dzięki dofinansowaniu projektu pt. „EkoBag”, przez Firmę Żywiec 
Zdrój S.A. w ramach programu grantowego Lokalne Inicjatywy Spo-
łeczne Żywiec Zdrój – Edycja 2020 SZYJEMY TORBY NA MIARĘ DLA 
MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY. 
 Klub Seniora „Wrzos” z Juszczyny wraz z Gminnym Klubem Se-
niora z Bystrej pod patronatem Gminnego Centrum Kultury, Promocji, 
Turystyki Radziechowy-Wieprz – edukują przez szycie! Celem pro-
jektu jest ograniczenie plastikowych reklamówek i woreczków oraz 
zastąpienie ich ekologicznymi, bawełnianymi siatkami na warzywa 
i torbami z recyklingu. Projekt ma zachęcić ludzi do noszenia ze sobą 
toreb wielorazowych i korzystania z siatek ekologicznych. Seniorzy 
z KS Wrzos i Gminnego Klubu Seniora z Bystrej będą szyć kolorowe - 
i co najważniejsze wielorazowe - torby. Torby będą rozdane za darmo 
mieszkańcom Gminy Radziechowy-Wieprz. Szycie poprzedzą warsz-
taty i prelekcje zorganizowane w przedszkolach Naszej Gminy. 
 „Pamiętajmy, że torby wielorazowe mają wiele zastosowań 
i przyczyniają się do zachowania czystości środowiska. Ekologicz-
ny styl życia stał się w obecnych czasach bardzo modny, realizując 
ten projekt mamy nadzieję, że dzieci i dorośli zrozumieją cel recy-
klingu i to jak ważne dla środowiska jest ograniczenie plastiku.”

Klub Seniora Wrzos z Juszczyny
Gminny Klub Seniora z Bystrej

BYSTRA
KLUB SENIORA

WRZOS

 19 kwietnia o godz.: 19:00 w Konkatedrze Narodzenia NMP 
w Żywcu, będzie można posłuchać m.in.: Zespołu Regionalnego 
„Grojcowianie” z Wieprza, Chóru Gospel z Łękawicy, Bielskiego 
Chóru Gospel oraz Znanych Wokalistów i Muzyków z Żywiecczy-
zny. Wszystko to dla św. Jana Pawła II. Pomysł koncertu wziął się 
z potrzeby ludzkich serc, a ma on na celu przybliżenie wspomnień 
związanych z wizytą św. Jana Pawła II w Żywcu. Pomysłodawcami 
jest grupa osób, która całe swoje życie poświęciła muzyce: Maciej 
Ormaniec, Jadwiga Jurasz, Michał Czulak, Brygida Murańska, Seba-
stian Niemczycki, Konrad Sadlik. Na tę okazję został skomponowany 
autorski utwór „Musicie być mocni”, do którego słowa napisały Panie 
Brygida Murańska oraz Dorota Barwińska, a muzykę do kilkuna-
stu instrumentów takich jak perkusja, gitary, kwartetu smyczkowe-
go, fletu i pianina, a także dla kapeli „Grojcowianie” skomponował 
Pan Maciej Ormaniec. Utwór wykonają wszyscy artyści, będzie to 
niezwykłe połączenie wielu osobowości i charakterów, które zgrają 
się w piękną całość. „Jest to wspaniała szansa na zintegrowanie śro-
dowisk muzycznych Żywiecczyzny i okolic. Przede wszystkim także 
upamiętnienie 100. rocznicy urodzin oraz rocznicy śmierci wielkie-
go Polaka Karola Wojtyły.” – mówi Michał Czulak, który podczas 
koncertu występuje w roli dyrygenta chórów.

BESKIDZCY ARTYŚCI
W HOŁDZIE ŚWIĘTEMU 

JANOWI PAWŁOWI II,
CZYLI PROJEKT JPII

– „MUSICIE BYĆ
MOCNI WIARĄ”

 W koncercie wziąć udział może każdy, śpiewając ulubione pie-
śni św. Jana Pawła II. Przed muzykami wiele prób, wiele wzruszeń, 
które przeniosą się ze zdwojoną energią na kwietniowy koncert. Je-
steśmy pełni podziwu zaangażowania w tę piękną uroczystość. Jak 
Powiedział św. Jan Paweł II na spotkaniu z Międzynarodową Fede-
racją Pueri Cantores w Rzymie w 1993 r. - „Niech wasze śpiewanie 
przekracza granice! Wiecie, że słowo Anioł oznacza posłany. Wy je-
steście na swój sposób posłani, aby szerzyć Bożą radość i przez wasz 
śpiew ukazywać, że wiara jest mocniejsza niż wątpienie, że nadzie-
ja jest silniejsza niż beznadziejność, że miłość jest mocniejsza niż 
śmierć”. Bądźmy w Jego słowach i działajmy, oby więcej takich akcji 
na Żywiecczyźnie. Przed nami wzruszające chwile, na których nie 
może Was zabraknąć. Zapraszamy!
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 6 stycznia br. w Wieprzu odbył się koncert laureatów XI Gminnego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych „Gwiazda 
Betlejemska” 2020 r. Na scenie można było wysłuchać utworów w wy-
konaniu dzieci i młodzieży ze wszystkich miejscowości gminy Radzie-
chowy-Wieprz, a także przedstawicieli dwóch fili Gminnego Klubów 
Seniora – z Bystrej i Juszczyny. 
 Tłumnie wypełniona sala domu ludowego tego popołudnia stała się 
ważnym przystankiem świątecznego kolędowania. Przed zgromadzony-
mi wystąpili wybrani reprezentanci ze wszystkich kategorii wiekowych. 
Obecny był Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika, Sekretarz 
Gminy Radziechowy-Wieprz Pan Grzegorz Biela oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Jacek Świniański wraz z Radnymi i Sołtysami z naszego 
terenu. Obecnością zaszczyciła nas także Pani Bernadetta Siwek Wice-
prezes Zarządu ETNOBANKu Spółdzielczego Radziechowy-Wieprz – 
jednego ze sponsorów przeglądu. 

GWIAZDA BETLEJEMSKA 2020 JUŻ ZA NAMI…

  Przesłuchania do przeglądu odbyły się w dniu 10 grudnia na sali 
Budynku Kulturalno-Oświatowego w Brzuśniku. Do przeglądu zgłoszo-
no 191 osób w tym 19 osób dorosłych. 
 Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym sponsorom: Stowa-
rzyszeniu Kołu Gospodyń Wiejskich „Brzuśnik”, ETNOBANKowi 
Spółdzielczemu Radziechowy-Wieprz, Rodzinnej Kapeli Wrzeszczów 
z Juszczyny oraz Beskidzkiemu Centrum Muzycznemu.
 Organizatorami Przeglądu byli: Gminne Centrum Kultury, Pro-
mocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz, Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich „Brzuśnik” w Brzuśniku, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Brzuśniku. 
 Wyniki przeglądu znajdziecie Państwo na naszej stronie interneto-
wej pod linkiem: https://cowkulturze.pl/gwiazda-betlejemska-2020-juz-
-za-nami/.
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 Jak przystało przed Środą Popielcową i w tym roku o 18.00 roz-
poczęliśmy OSTATKI TRADYCYJNE. Zabawa ta w naszej gminie jest 
już coroczną tradycją, a udział w niej biorą przedstawiciele organi-
zacji działających na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz. Posiady 
Ostatkowe rozpoczęły się występem Zespołu Regionalnego „Grojco-
wianie” z Wieprza oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Jodełki” z Radziechów. 
Mogliśmy zobaczyć piękne tańce BONA, Konia i krzyżoka.  Tradycja 

OSTATKI TRADYCYJNE 2020

 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych to inicjatywa o charakterze na-
rodowym i patriotycznym, która miała miejsce w całej Polsce. Na Ży-
wiecczyźnie w ramach wydarzenia odbyły się trzy biegi, które różniły 
się dystansem dopasowanym do możliwości uczestników: bieg dla 
dzieci w wieku przedszkolnym (25 metrów), bieg główny otwarty dla 
wszystkich chętnych (na dystansie 1963 metry - data zamordowania 
ostatniego z Żołnierzy Wyklętych Józefa Franczaka ,,Lalka”) oraz bieg 
honorowy w formie spacerowej dedykowany głównie dla osób w po-
deszłym wieku, przybyłymi z małymi dziećmi i niemowlętami oraz dla 
osób niepełnosprawnych (dystans 963 metry). 
 Patriotyczne wydarzenie rozpoczęła modlitwa podczas Mszy 
Świętej o godzinie 10.00 w konkatedrze Narodzenia NMP w Żywcu. Jak 
co roku nie zabrakło licznie przybyłych pocztów sztandarowych wśród 
których byli m.in. delegacje szkół, członkowie Związku Żołnierzy Naro-
dowych Sił Zbrojnych, Związku Podhalan, Towarzystwa Patriotycznego 
Żywiecczyzny, Bractwo św. Jana Kantego z Kęt
 Głównym celem biegu jest uczczenie pamięci żołnierzy polskie-
go podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego 
w latach 1944-1963. Żołnierze ci pozbawiani byli przez ówczesne wła-
dze wszelkich praw i ścigani jako przestępcy polityczni, a tysiące z nich 
poddanych zostało torturom i zamordowanych, albo przypłaciło zdro-
wiem swój udział w walce o Ojczyznę. Czyny „wyklętych” przez komuni-
styczne władze bohaterów stają się dziś budulcem refleksji patriotycz-
nej i wzorem męstwa o którym pamięć nie może zaginąć. Zjednoczeni 
- w trudach biegu i w pamięci o poległych - mieszkańcy Żywiecczyzny 
pokazali przez liczne przybycie na wydarzenie, że to ważny temat tak-
że dla nich, często powiązany z trudnymi i tragicznymi historiami ich 
własnych rodzin. Ku pamięci zamordowanej krewnej - Stanisławy Golec 
ze zgrupowania „Bartka” - biegł tego dnia także wraz z rodziną Łukasz 
Golec. 

ZJEDNOCZENI W BIEGU PAMIĘCI 
 W dniu 1 marca br. w Żywieckim Parku Zamkowym po raz 8 odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym. Na 
stracie biegów w trzech kategoriach stanęło łącznie ponad 700 osób. Wśród startujących byli także mieszkańcy naszej gminy w tym 
członkowie Stowarzyszenia Dzieci Serc. 

 Pomimo trudnej i bolesnej tematyki spotkania na mecie biegu pa-
nował wyjątkowy nastrój pełen szacunku, przyjaźni i radości. 
 Warto także wspomnieć, dzień wcześniej - 29 lutego - w Gminie 
Radziechowy-Wieprz odbył się Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Wydarzenie zainaugurowała uroczysta Msza Święta w kościele p.w. św. 
Marcina w Radziechowach w intencji Ojczyzny oraz za Żołnierzy Nie-
złomnych, którą odprawił Proboszcz Ks. Piotr Pokojnikow. 
 Po mszy szczególny hołd oddano pod tablicą upamiętniającą 
działalność młodzieży zrzeszonej w Związku Młodzieży Patriotycznej 
,,Nowe Wyzwolenie”, a aresztowanej w 1950 r. przez Urząd Bezpieczeń-
stwa wmurowaną na kościele oraz na pobliskim cmentarzu przy mogile 
Edwarda Chudźca, żołnierza z oddziału ,,Bartka” i Edwarda Łodziany, za-
łożyciela Związku Młodzieży Patriotycznej.
 Organizatorem Marszu Pamięci w Gminie Radziechowy-Wieprz 
oraz biegu w Żywcu było stowarzyszenie Dzieci Serc z Radziechów, 
którego prezesem jest Pani Jadwiga Klimonda zaangażowana od lat 
w sprawę walki o pamięć należną Żołnierzom Wyklętym. Inicjatywę 
wsparły liczne lokalne organizacje, firmy i instytucje, a także Parafie 
w Żywcu i Radziechowach. 

MB
Fotografie: Piotr Tracz

tańca zwanego bonem, którego kobiety (mężatki!) w ostatni dzień 
zapustów tańczyły na urodzaj kwacków wywodzi się z Sopotni Małej. 
Stamtąd pochodzi również zwyczaj odwiedzin Niesopustników.
 Dzięki Zespołowi Cienie, w skład którego wchodzą członkowie Or-
kiestry Dętej z Radziechów, na zabranych czekała także zabawa taneczna! 
Oczywiście nie obyło się bez pysznego poczęstunku: śledzi, ciast, pączków 
i chrustu, które z sercem przygotowały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
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ZAPROSZENIE
DO KONKURSU

„Tam trza kwitnąć, ka sie rośnie
– ćwierć wieku z „Grojcowianami”

 Z okazji 25-lecia Zespołu Regionalnego 
„ Grojcowianie” z Wieprza, pragniemy przybli-
żyć dzieciom, młodzieży i dorosłym jego dzia-
łalność, zachęcić do bliższego poznania jego 
historii i wpływu na rozwój kultury regional-
nej w naszej Gminie. Konkurs będzie polegał 
na wykonaniu prac w różnych formach; mogą 
to być prace plastyczne, rysunki, plakaty, komiksy lub w formie pi-
semnej – opowiadanie, list, piosenka, wiersz – mile widziane będą 
prace literackie napisane językiem regionu, czyli gwarą Górali Ży-
wieckich. Po zapoznaniu się z regulaminem, nastąpi czas na przy-
gotowanie prac w dowolnej formie. Nadesłane na konkurs prace 
oceni komisja. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamiesz-
czone w wydawnictwie jubileuszowym, w którym znajdzie się rów-
nież historia Zespołu. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni i spo-
tkają się podczas Gali Rozdania Nagród połączonej z koncertem 
Zespołu, w trakcie której odbędzie się także wystawa nadesłanych 
prac. Przewidujemy również nagrodę dla placówki oświatowej, 
z której napłynie największa ilość prac.

 Regulamin konkursu na stronie internetowej: http://www.
grojcowianie.org/post/zaproszenie-do-konkursu-tam-trza-kwit-
nac-ka-sie-rosnie-cwierc-wieku-z-grojcowianami,1507.html
 Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej 
www.grojcowianie.org oraz FB Stowarzyszenia https://www.face-
book.com/grojcowianiewieprz/?ref=bookmarks. 

 Istnieje możliwość zorganizowania spotkań-warsztatów 
w placówkach oświatowych mających na celu przybliżenie uczest-
nikom istoty konkursu. Spotkania poprowadzą instruktorzy Ze-
społu Jadwiga Jurasz – (kom. 607 174 290) i Brygida Murańska 
( kom. 504 681 240).

 Na samym końcu odbył się pogrzeb basów, który zakończył czas 
karnawału i rozpoczął Wielki Post.
 „Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym za przybycie 
i przeżywanie tej pięknej tradycji razem z nami. Jest nam niezmiernie 
miło widzieć jak kultura i tradycja szerzą się z naszym udziałem. Ży-
czymy wszystkim na okres 40 dni postu owocnych przemyśleń, chwil 
refleksji i spokoju.” – Agnieszka Biegun, Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz Zapraszamy do 
obejrzenia zdjęć:

AZKarkoszka, E.Dudek, ZSiTJodełki,
ZRGrojcowianie
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 Brygida Murańska jest instruktorem 
muzycznym w Zespołach Regionalnych 
,,Mali Grojcowianie” oraz ,,Grojcowianie”. Swą 
pracę rozpoczęła od założenia szkółki gry 
na instrumentach ludowych w 1995 r. Przez 
25 lat, co roku zakładała nową grupę dzie-
ci, które chciały uczyć się gry na skrzypcach 
czy basach. W tej chwili uczy się 35 osób w 5 
grupach muzycznych. Przez lata wykształciła 
mnóstwo muzykantów, którzy swoje nabyte 
umiejętności pokazywali, oprawiając i umi-
lając przeróżne uroczystości. Pani Brygida 
od początku swojej pracy tworzyła także au-
torskie utwory komponując melodie i pisząc 
do nich teksty. Były to m.in. pieśni Maryjne, 
pieśni wielkopostne, pastorałki, czy utwory o 
konkretnej tematyce na potrzeby zespołów. 
Wszystkie utwory pisane są w gwarze żywiec-
kiej, którą autorka wyniosła z domu rodzinne-
go. Jak mówi - nie da się tworzyć tekstów w ję-
zyku literackim, a potem przekładać na gwarę, 
ale najlepiej od razu ,,myśleć w gwarze”. 
 Zespoły bardzo często oprawiają msze 
święte, dlatego ciągle poszerzają swój reper-
tuar między innymi o utwory Pani Brygidy 
Murańskiej. Autorka pochodzi z umuzykal-

KILKA SŁÓW O CIEKAWYM PROJEKCIE
I BRYGIDZIE MURAŃSKIEJ

nionej rodziny Wrzeszczów z Juszczyny, gdzie 
przez lata uzbierało się 10 muzykantów. Two-
rzą wielką rodzinną kapelę wyśpiewując swo-
je własne utwory. 

 W 2019 r. Pani Anna Tomiak z potrzeby 
pielęgnowania gwary napisała projekt o na-
zwie „Zabawy z Gwarą”, w ramach Programu 
Mikroprojektów dla Beskidzkiego Obszaru 
Kulturowego II edycja - 2019 r. organizowane-
go przez Regionalny Ośrodek Kultury w Biel-
sku Białej. Podczas trwania projektu odbyły 
się warsztaty z gwary, na których poznano 
historyczny zarys gwary góralskiej, (słowa 
i zwyczaje. Warsztaty te prowadziła Pani Bry-
gida Murańska. Powstały między innymi karty 
pracy, które wykorzystywała na warsztatach 
w przedszkolach, łącząc w piękny sposób 
edukację z zabawą. Finalnym efektem projek-
tu było wydanie śpiewnika, w którym znalazły 
się jej utwory oraz kilka utworów z warszta-
tów z młodzieżą. Właśnie w tym śpiewniku 
zostały zebrane wszystkie autorskie utwory 
Pani Brygidy. Obecnie jest ich 47, ciągle jed-
nak na potrzeby zespołów i nie tylko tworzą 
się następne. Młodzież na co dzień ma możli-
wość pielęgnowania gwary górali żywieckich 
we współczesnych utworach, uczy się jej, sza-
nuje ją i przekazuje młodszym pokoleniom za 
co Pani Brygida jest niebywale wdzięczna. 

Zespół GCKPT

 Koło PTTK Globtroter Brzuśnik powsta-
ło w XII 2013 r. Najpierw była to mała grupka 
o podobnych zainteresowaniach turystycz-
nych, ale już 8 IV 2014 przyjęliśmy statut PTTK 
Oddziału Babiogórskiego i swoją nazwę Koła. 
Za nami 5 bardzo pracowitych lat, a w ciągu 
nich uczestniczyliśmy w około 600 wyciecz-
kach pieszych, rajdach, wyprawach rowero-
wo-narciarskich, w których uczestniczyło oko-
ło 3000 uczestników. Oprócz złożyliśmy kilka 
wniosków o pozyskanie środków, przeszliśmy 
2 kursy lawinowe i ratownictwa medyczne-
go, pracowaliśmy przy tworzeniu 2 ścieżek 
spacerowych i rowerowych o dł.18 km, wnio-
ski do Google Maps i Compas, 6 konkursów 
wiedzy turystycznej i o regionie, uczestniczy-

OKIEM KOŁA PTTK GLOBTROTER…

liśmy we wszystkich rajdach Oddziałowych. 
Ważne jest także zdobywanie przez członków 
koła w tym czasie licznych kwalifikacji i odznak. 
Został także opracowany projekt na polary dla 
Oddziału wraz z logiem Beskidów. Dodatkowo 
były wyjazdy do teatru i kopalni soli w Boch-
ni, kurs tańca towarzyskiego oraz wniosek do 
Zarządu Głównego o utworzenie nowej formy 

ubezpieczenia członków 
Oddziału obejmującego 
interwencję ratunkową 
śmigłowcem w Tatrach 
Słowackich, Dolomitach, 
czy Alpach. W tym roku 
mamy już 75 członków 
i ciągle ta liczba rośnie. 
 Jesteśmy aktywni i rozwijamy się! Opra-
cowaliśmy nowe koszulki i polary dla człon-
ków. Mamy ciągle nowe pomysły i plany nie 
tylko na wyjazdy, ale także na zagospodaro-
wanie turystyczne Gminy.
 Miło nam także poinformować, że w tym 
roku będziemy realizować projekt-,,Odpoczy-
waj bezpiecznie na ścieżkach spacerowych 
i  rowerowych” z uzyskanego grantu LIS Ży-
wiec Zdrój. 
 Zapraszamy także w nasze szeregi Koła 
Globtroter! Wystarczy tylko wypełnić deklara-
cję członka oraz opłacić składkę członkowską 
(druk deklaracji dostępny jest na naszym pro-
filu na Facebook-u). Składka roczna wynosi 
65 zł (połowę przeznacza się na całodobo-
we ubezpieczenie na cały świat). Są również 
zniżki dla rencistów i dzieci. Można zapisać 
się także na jednym z naszych zebrań. Spo-
tykamy się zawsze w ostatni piątek miesiąca 
o godz.18.30 w naszej siedzibie w Brzuśniku.

Stanisław Gołek
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 Klub Arawashi z sukcesami realizuje pasje młodzieży w sporcie ka-
rate-shotokan na obszarze naszej gminy, już pisano nierzadko, jak nasi 
młodzi karatecy walczyli zdobywali medale jak w kraju tak zagranicą. 
Tym razem w zorganizowanym w Wieprzu turnieju, w którym wzięli 
udział najlepsi zawodnicy klubów z naszego powiatu. Wprawdzie cza-
sy kiedy nasi praprzodkowie walczyli na ciupagi odeszły w zapomnie-
nie (… choć nie zawsze i nie wszędzie!), teraz młode pokolenie, dalecy 
potomkowie  Hetmanów Zbójnickich walczyli o jakże cenne i warto-
ściowe nagrody. Karatecy rywalizowali w dwóch konkurencjach walk 
kumite oraz układów technik kata, gdzie w konkurencji open toczyły 
się zażarte boje, których celem było zdobycie  atrakcyjnych nagród 
i ciekawych publikacji książkowych.  Na turniej przybyli tłumnie rodzice 
kibicując swoim faworytom sportowym oraz przedstawicielki lokal-
nych władz w osobach przewodniczącej Gminnej Komisji Oświaty, 
Kultury i Spraw Socjalnych Pani mgr Katarzyna Syc i radnej gminy 
Radziechowy-Wieprz Pani Małgorzata Matlak, gościnnie był rów-
nież radny Gminy Rajcza Dariusz Płoskonka, podkreślić należy, 
że turniej odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz Pana mgr. inż. Macieja Miki. Podczas zawodów 
„Arawashi” wystawiło do rywalizacji młodych, nowych zawodników, 
tworzących  wyśmienity wspierający się team klubu wśród których jest 
Julia Kachel, być może w przyszłości talent na skalę międzynarodową. 
Nie były to łatwe pojedynki, a o zwycięstwo zażarcie przyszło walczyć 
do samego końca, silne emocje, pot, łzy – to nieodłączne elementy ry-
walizacji w karate. Wielkie klaskania należą się młodym klubowiczom 
z drużyny Arawashi, którzy rozpoczęli treningi we wrześniu tego roku 
i przecierali swój waleczny szlak – to naprawdę był dla nich rozkoszny 
stres, startować w doborowym towarzystwie doświadczonych karate-
ków. Dało się odczuć, że starszaki łatwo nie dadzą sobie odebrać trofeów.  
-Udało nam się zachować formę i predylekcję jeszcze z rywalizacji w Cze-
chach i Słowacji gdyż ostatnio mniej trenowaliśmy, co poskutkowało góro-
waniem fizycznym i mentalnym nad rywalami. Pokazaliśmy dobre lokalne 
karate – tak o starcie drużyny „Arawashi” mówi Ryszard Stoecker, se-
kretarz tego klubu. Z kolei szkoleniowiec Bogusław Hutman – Wilczek 
uważa, że największą niewygodą było rozpracowanie taktyki rywali. - o ile 

CHOĆ JEST ZIMA W WIEPRZU BYŁO GORĄCO !
drużyny gości, na początku, walczyły w porównywalny do naszego sposób, 
o tyle nasi finałowi rywale, walczyli już w totalnie innym stylu. Na szczęście 
zawodnicy, którzy jeżdżą na międzynarodowe zawody pomogli swym młod-
szym ułożyć dobrą taktykę, która pozwoliła nam dotrzeć do stref medalo-
wych. Rozegrano 32 osobokonkurencje kata oraz 58 osobokonkurencji 
kumite do pozycji medalowych dotarli: 

Kumite 
10 lat i młodsi ,
Duraj Alan
Juraszek Karol,
Piecuch Adam,

11-12 lat  – 30 kg chłopaki
Zielinski Oliwier,
Ziółkowski Filip,
Bielewicz Kosma,
Piecuch Wojciech,
+30 chłopaki
Juraszek Bartłomiej,
Sypuła Filip
Adamczewski Igor,
Do 13 lat + 30 kg.
Walaszek Rafał,
Lach Krzysztof,
Jakubiec Janusz,
- 30 kg 
Pietruszka Jan, 
Jastczak Wiktor,
Musiał Mariusz
Powyżej 13 lat juniorzy
Płoskonka Bartosz,
Magnuszewski Roman,
Tyszczuk Oliwier,
Walszek Radosław

Dziewuch do 12 lat 
– 25 kg
Żukowska Laura,
Pawlus Zuzanna
Kujawska Aleksandra
+25 kg
Kłusak Kornelia,
Kłusak Antonina,
Magnuszewska Marta,
11-10 lat 
- 28 kg
Skowron maja,
Wisła Lena,
+ 28 kg
Pawlus Aleksandra,

Świerczek Anna,
Waluś Anna,
11-10 lat
Napierała Anna,
Zasada Nadia,
Póda Julia,
12-13 lat
Oleś Aleksandra,
Juraszek Klaudia,
Podgórny maja,
Powyżej 13 lat  juniorki
Wilman Martyna,
Dzierżęga Martyna,
Michalska Oliwia,
Figura Julia

Kata 
Do 10 lat chłopaki
Ziółkowski Filip
Bielewicz Kosma,
Piecuch Adam,
Zieliński Oliwier,,
11 lat i starsi
Walaszek Radosław,
Płoskonka Bartosz,
Mucha Michał,
Magnuszewski Roman,
Do 10 lat dziewuchy

Magnuszewska Marta,
Kłusak Kornelia,
Żukowska Laura,
Pawlus Aleksandra,
11 i starsze 
Figura Julia,
Póda Julia,
Michalska Oliwia,
Podgórny Maja
Kata open super mistrz
Walaszek Radosław,
Płoskonka Bartosz,
Figura Julia,
Kłusak Kornelia
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 Zima zbliża się ku końcowi. Jak oceniasz swoje zmagania 
w sezonie 2019/2020?
 Szczepan: Sezon w tym roku mamy bez głównej imprezy więc 
wraz z trenerem i kadrą postanowiliśmy zaryzykować i zmienić model 
treningowy. Jakie to dało efekty? Można powiedzieć, że nienajgorsze. 
Praktycznie w każdym weekendzie podczas zmagań meldowałem się 
w czołowej “30” Pucharu Świata, zdobywając punkty w klasyfikacji 
generalnej. No, właściwie poza jednym startem w Lillehammer, gdzie 
byłem chory i poobijany po upadku na skoczni. Poniekąd moim celem 
było aby regularnie znajdować się w 30, liczyłem jednak, że będą to 
miejsca bliżej miejsc 20-tych. 
 Czyli nie do końca sezon zakończył się po Twojej myśli?
 Sz: Kto śledzi moje poczynania ten jest na bieżąco – zapraszam 
na swój fanpage na fb. Wiadomo jak jest w sporcie – raz lepiej raz go-
rzej… Jednak treningi w okresie przygotowawczym poprawiły moją 
dyspozycję na trasie biegowej z czego jestem bardzo zadowolony. 
Wielokrotnie potrafiłem walczyć o dobre lokaty nie mając dobrej po-
zycji wyjściowej po części skokowej. Niestety przyszło mi zapłacić za 
niezłe bieganie. Moje skoki w tym sezonie pozostawiały wiele do ży-
czenia. Nie poddaję się jednak, bo wiem że potrafię skakać. Do koń-
ca sezonu pozostały dwa tygodnie, postaram się jeszcze powalczyć. 
A przygotowując się do następnego wyciągnę wnioski i wraz z zespo-
łem postaramy się ułożyć plan tak, aby wszystko zagrało jak należy.
 Czyli jest ktoś kto razem z Tobą szczególnie wspiera Cię 
w Twoich zmaganiach i dążeniach sportowych?
 Sz: Oczywiście. Cała kadra oraz trenerzy – moje wyniki to tak-
że ich sukces, ale z tego miejsca chciałbym podziękować także moim 
sponsorom: Firmie “Kurka wolna” oraz “Elmontaż” - partnerom którzy 
zaopatrują mnie w odpowiedni sprzęt. Tak naprawdę wielu ludzi przy-
czynia się do tego, że nadal mogę się rozwijać w swojej pasji i ścigać 
światową czołówkę. W szczególności pozdrawiam wszystkich swo-

ROZMOWA ZE SZCZEPANEM KUPCZAKIEM Z JUSZCZYNY
– REPREZENTANTEM POLSKI W KOMBINACJI NORWESKIEJ

ich kibiców, dziękując za wspieracie w trudnych chwilach i wiarę, że 
kiedyś dopnę swego! 
 Dopniesz swego… Czyli czego? Jaki jest Twój cel?
 Sz: Wiadomo – moim marzeniem jest, by pewnego dnia osią-
gnąć swój cel i pojawić się na mecie jako pierwszy. To marzenie chyba 
każdego sportowca – w tym momencie mojej kariery byłby to ogrom-
ny sukces i wielka radość, czego życzę sobie, ale i wszystkim, którzy 
próbują poprawić możliwości w jakiejkolwiek dziedzinie swojego ży-
cia. 
 Bardzo dziękujemy za wywiad
 Sz: Ja również i pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkań-
ców! :)

(Zespół GCKPT)
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1% dla Joasi
Joasia walczy z niezdiagnozowaną wadą genetyczną. 

Urodziła się w zamartwicy, bez napięcia mięśniowego, z wadą 
serca oraz nerki, wymaga inwazyjnego wspomagania oddychania 
oraz karmienia przez gastrostomię. Po urodzeniu ruszała jedynie 
gałkami ocznymi, dzięki codziennej rehabilitacji i ciężkiej pracy 

leżąc zaczyna podnosić nóżki oraz rączki od dłoni do łokcia.

Udzielone przez Państwa wsparcie pomoże Joasi w codziennych 
zmaganiach. 1% podatku oraz darowizny zostaną przekazane na 

kosztowną rehabilitację, leczenie oraz specjalistyczny sprzęt.

KRS 0000037904
cel szczegółowy 1%: 
 33725 Sufa Joanna

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą”
Alior Bank S.A.

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem:
33725 Sufa Joanna darowizna na pomoc 

i ochronę zdrowia

http://dzieciom.pl/podopieczni/33725
 

   Bardzo dziękujemy za pomoc



eUrząd Radziechowy
Elektroniczne usługi dla mieszkańca

STREFA USŁUG ELEKTRONICZNYCH:

URZĄD MIESZKAŃCOWI? 
ostęp do swoich danych 24h/dobę!

ozwala na składanie pism, wniosków, zapytań, deklaracji za odpady komunalne i podatki oraz śledzenie ich stanu

ozwala na sprawdzenie zobowiązań związanych z podatkami lokalnymi, opłatami za gospodarowanie odpadami

PŁATNOŚCI ON zobowiązania z wykorzystaniem płatności przez Internet

ozwala na otrzymywanie powiadomień przypominających o płatnościach drogą elektroniczną –

ABY KORZYSTAĆ Z PLATFORMY eURZĄD:

Wejdź na stronę:
lub poprzez banner zamieszczony na stronie Urzędu Gminy Radziechowy

Przejdź do zakładki: „ ” a następnie: „Złóż wniosek o konto”
łożenia wniosku, jak i do korzystania z platformy eUrząd jest posiadanie 

bezpłatnego , który możesz założyć na stronie: klikając „Zarejestruj się”. 
również bezpłatnie w Urzędzie Gminy Radziechowy

z Urzędu na złożony wniosek o utworzeniu konta, w zakładce: „ ” wybierz klawisz: 
„Zaloguj się poprzez ePUAP” po poprawnym zalogowaniu będzie można już w pełni korzystać z eUrzędu! AWDŹ 

OD DZIŚ NIE MUSISZ PRZYCHODZIĆ DO URZĘDU ABY ZAPŁACIĆ RATĘ ZA TEŻ RATĘ ZA ODPADY KOMUNALNE.

NIE MUSISZ RÓWNIEŻ ODWIEDZAĆ URZĘ GMINY ABY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ, PISMO CZY 

MOŻESZ RÓWNIEŻ UNIKAĆ URZĘDOWYCH UPOMNIEŃ I WEZWAŃ DO ZAPŁATY MAJĄC 

ZAŁÓŻ SWOJE KONTO JUŻ DZIŚ eURZĄD 

PAMIĘTAJ: Korzystanie z platformy eUrząd Wieprz jest bezpłatne i dobrowolne dla każdego mieszkańca.


