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Radziechowy Wieprz

Wyniki Konkursu Teatralnego „Widzę i  re-
aguję, pomagam i szanuję…”

Trudna i  poruszająca była tematyka tego-
rocznego Konkursu Teatralne-
go. „Widzę i  reaguję, pomagam 
i  szanuję…” – nazwa konkursu 
stała się mottem przewodnim 
dla wszystkich przybyłych 18 
kwietnia 2013 roku do Domu 
Ludowego w  Wieprzu. Zarówno 
zebranych jak i  występujących 
połączył wspólny cel: profilakty-
ka wobec problemu narkomanii, 
alkoholizmu, agresji oraz prze-
mocy.

Na scenie wystąpili uczniowie 
szkół i gimnazjów zamieszkałych 
na terenie Gminy Radziechowy – 

Wieprz oraz zespół osób dorosłych. Uczestnicy 
swoim profesjonalizmem zaskoczyli wszyst-
kich.
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Profilaktyka na teatralnej scenie

Uprzejmie infor-
muję, że zgodnie z  za-
pisem ustawy z  dnia 
16 października 1992  r. 
o  orderach i  odzna-

czeniach oraz Rozporządzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w  sprawie szczegółowego trybu postępowania 
w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz 
wzorów odpowiednich dokumentów, istnie-
je możliwość ubiegania się o  przyznanie przez 
Prezydenta RP „Medalu za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”.

W  związku z  powyższym, pary małżeńskie, 
zamieszkujące na terenie Gminy Radziechowy 
- Wieprz, dla których w roku 2013 przypada 50. 
rocznica zawarcia związku małżeńskiego lub 

czas pożycia w związku małżeńskim jest dłuższy 
niż 50 lat, a pary te wcześniej nie były odznacza-
ne Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu 
Stanu Cywilnego Radziechowy – Wieprz telefo-
nicznie lub w inny dogodny sposób, w terminie 
do 15 czerwca 2013 r., od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 700 do 1500. 

W/w zgłoszenie będzie równoznaczne z wy-
rażeniem chęci uzyskania Medalu za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie i wzięcia udziału w jubi-
leuszowych uroczystościach organizowanych 
przez tutejszy Urząd Stanu Cywilnego.

 Z wyrazami szacunku
Grzegorz Figura

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz

Dostojni Jubilaci
– Mieszkańcy Naszej Gminy

Na Dzień Matki
Z okazji tego wspaniałego święta, jakim jest Dzień Matki, składamy wszyst-

kim Mamom najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności potrzebnej do 
realizacji marzeń i planów, beztroski i wypoczynku, aby każdy dzień był piękny, 
ekscytujący i godny zapamiętania, radości i uśmiechu, w którym ukaże się wa-
sze niepowtarzalne ciepło i aby stawało się ono udziałem całych waszych ro-
dzin, przyjaciół sąsiadów oraz życzliwości ludzkiej, poczucia spełnienia, dumy 
z dzieci i szczęścia w każdej mijającej chwili. życzą

 Wójt, Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi
oraz Redakcja Biuletynu Informacyjnego

cd. na str. 2
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Poprzez symbolikę te-
atralnych masek w  grze 
tych młodych aktorów-
amatorów przemówiły do 
widzów prawdziwe emocje 
i prawdziwe problemy. 

Całość występów dosko-
nale oprawiona komenta-
rzami prowadzącej Konkurs 
pani Magdaleny Więzik Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury, Promo-
cji, Turystyki Radziechowy – Wieprz, 
łączyła się w barwne widowisko po-
dzielone na dwie części. Pierwsza 
część rozpoczęta o  godzinie 9.00 
stanowiła przesłuchanie najmłod-
szej z kategorii wiekowej – uczniów 
szkół podstawowych – i zakończyła 
się o godzinie 12.00 oficjalnym odczytaniem wy-
ników oraz rozdaniem nagród.  Po przerwie o go-
dzinie 13.00 rozpoczęła się druga część konkursu, 
a w niej zebrani mieli okazję zobaczyć występy II 
kategorii - uczniów gimnazjów oraz kategorii III 
przeznaczonej dla osób dorosłych. 

Odbyło się osiem wspaniałych przedstawień, 
w  większości opartych na au-
torskich scenariuszach grup 
przygotowujących. Pracowało 
nad nimi łącznie niemal sto 
osób.

Komisja oceniająca w  skła-
dzie: Jadwiga Grygierczyk – Ak-
torka Teatru Polskiego w  Biel-
sku-Białej; Magdalena Więzik 
- Dyrektor GCKPT; Beata Leń-
czuk-Bachmińska - Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej; 
Mirosława Słaboń - Kierownik GOPS, następująco 
oceniała występy uczestników:
KATEGORIA I – SZKOŁY PODSTAWOWE

I  MIEJSCE: Zespół Szkół-Szkoła 
Podstawowa im. ks. Prał Stanisła-
wa Gawlika w  Radziechowach, ze 
spektaklem „Szansa”, pod opieką 
pana Bolesława Słomińskiego oraz 
pani Jadwigi Sapety.

II MIEJSCE: Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. Jana Pawła II 
w  Bystrej, ze spektaklem „Widzę 
i  reaguję”, pod opieką pani Beaty 
Motyki oraz pani Marii Biegun-Li-
zak.

III MIEJSCE: Szkoła Podstawowa 
im. Jana Klicha w Wieprzu, ze spek-
taklem „O  krasnoludkach i  Królew-
nie Śnieżce i  o  nałogach na wojennej ścieżce”, pod opieką 
pani Elżbiety Ciurli i pani Agnieszki Jakubowskiej.

IV MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka 
w Juszczynie

IV MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana 
Twardowskiego w Brzuśniku
KATEGORIA II – GIMNAZJA

I  MIEJSCE: Gimnazjum nr 3 w  Juszczynie, ze spekta-
klem „Porządki”, pod opieką pani Moniki Dyrlagi

II MIEJSCE: Zespół Szkół-Gimnazjum Publiczne nr 1 

im. ks. Prał Stanisława Gawlika w  Radziechowach, ze 
spektaklem „Co w szatni piszczy”, pod opieką pana Bo-
lesława Słomińskiego
KATEGORIA III – OSOBY DOROSŁE

I MIEJSCE: Grupa teatralna z Wieprza, ze spektaklem 
„Tylko jeden raz”, pod opieką pani Teresy Bieli.

Zdobywcy I miejsca w swoich ka-
tegoriach pojadą w czerwcu do war-
szawskiego Teatru Roma na spektakl 
„DESZCZOWA PIOSENKA”. Wyjazd 
ten fundowany jest przez organi-
zatora konkursu- Gminne Centrum 
Kultury, Promocji, Turystyki. 

Nagrodami za II i III miejsca były 
sprzęty elektroniczne o łącznej war-
tości prawie 800 złotych ufundowa-
ne przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej Radziechowy - Wieprz.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i słodycze.

Do zgromadzonych przemówił z  gratulacjami 
Przewodniczący Rady Gminy Marian Motyka, wy-
stąpił także poruszony Radny Stanisław Noga, ale 
nastrój panujący w sali oraz szczere wzruszenie i ra-
dość z osiągnięć rodzimego sołectwa (II miejsce po-

wędrowało, bowiem dla 
szkoły w Bystrej) odebrały 
mu mowę i  wycisnęły łzy. 
Słowa uznania dla wystę-
pujących skierowała na za-
kończenie profesjonalna, 
szanowana Aktorka Teatru 
Polskiego w  Bielsku-Bia-
łej – Jadwiga Grygierczyk, 
przewodnicząca komisji 
oceniającej. 

Decyzja o  wyłonieniu 
zwycięzców była niezwykle trudna, dlatego jeszcze raz 
pragniemy pogratulować i  podziękować wszystkim ak-
torom prezentującym swoje zdolności oraz nauczycie-
lom opiekującym się zespołami teatralnymi. Dziękujemy 
także Dyrektorom szkół, Komisji Oceniającej, sponsorom 
(Bankowi Spółdzielczemu Radziechowy – Wieprz oraz 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej) oraz wszyst-

kim przybyłym gościom. 
Naszymi patronami me-

dialnymi byli: Radio Eska, 
Dziennik Zachodni oraz Kroni-
ka Beskidzka.  

SERDECZNIE GRATULUJE-
MY WSZYSTKIM LAUREATOM!

(M. Husar)

cd. ze str. 1
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Inna niż zwykle była XXX Sesja Rady Gminy Radziechowy 
- Wieprz. 9 maja 2013 w  Juszczynie, przed Radnymi Naszej 
Gminy, wystąpiła w  trudnej tematyce profilaktycznej gru-
pa teatralna „Szpilka” funkcjonująca przy Gimnazjum nr 3 
w Juszczynie, prezentując zwycięski w Konkursie Teatralnym 
„Widzę, reaguję, pomagam i szanuję... ”spektakl pt. Porządki. 

Przedstawienie „Porządki” nie znalazło się na sesji przypad-
kowo. Był to bowiem jeden z wielu efektów przyjętego końcem 
grudnia minionego roku programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Historia 
zaprezentowana na deskach sceny domu ludowego w Juszczynie 
opowiadała w przekonujący, nieco okrutny sposób o problemach, 
z  jakimi w  dzisiejszych czasach spotyka się młodzież każdego 
dnia. Podkreślała, jak niewiele potrzeba, abyśmy popadli w uza-
leżnienia, a także jak trudno jest uczciwym ludziom działać zgod-
nie z własnym sumieniem i rozumem. Jednocześnie przygotowa-
ny spektakl podpowiada kierunek, w jakim powinniśmy podążać, 
aby obecny świat stał się lepszy. Grupa teatralna „Szpilka”, której 
opiekunem jest pani Monika Dyrlaga, zajęła pierwsze miejsce 
w kategorii szkół gimnazjalnych w  Konkursie Teatralnym „Widzę, 
reaguję, pomagam i szanuję...” organizowanym przez Gminne Cen-
trum Kultury, Promocji, Turystyki w  Radziechowach – Wieprzu. 
Po obejrzeniu spektaklu obecni na sesji Radni skierowali do pana 
Wójta Grzegorza Figury prośbę, aby przedstawienie to zaprezen-
towano w  każdej ze szkół na terenie naszej gminy, a  także, aby 
stworzono harmonogram umożliwiający działającym przy szko-
łach grupom teatralnym korzystanie ze scen domów ludowych 
na terenie gminy. Obie te prośby spotkały się z natychmiastową 
akceptacją pana Wójta.

Po otwarciu Sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad Radni 
podjęli także uchwały: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2013-2024 (dot. 
Uchwały nr XXIV/170/12 z  dnia 6 grudnia 2012 roku),uchwałę 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy 
– Wieprz na 2013 rok (dot. Uchwały nr XXIV/171/12 z dnia 06 grud-
nia 2012 roku). Obie te zmiany miały bezpośredni związek z dzia-
łalnością na naszym terenie, głównie z projektem polsko – rosyj-
skim prowadzonym przez Gimnazjum w Wieprzu. Radni podjęli 
także uchwałę w sprawie warunków i trybów składania deklaracji 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przez mieszkańców Gminy Radziecho-
wy – Wieprz. Dzięki temu deklaracje, identyczne do papierowych 
odpowiedników, będzie można składać także drogą elektroniczną 
przez Internet.

Pani Sekretarz przekazała informacje:
- o  działaniach przeprowadzonych w  ramach rozpoczętego 

programu pomocy żywieniowej. Z  pomocy tej przy pierwszym 

wydaniu żywności skorzystało w naszej gminie tysiąc osób. Wyda-
no im 4660 kilogramów żywności o wartości prawie 1400 złotych. 
Przy drugim wydaniu ilość osób wzrosła już do 1110 mieszkań-
ców. 

- o zakończeniu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej w Żywcu kontynuacji zabudowy potoku Wieśnik i kłopotów 
dotyczących nietoperzy z nielicznie reprezentowanego w Pol-
sce gatunku Rhinolophus hipposideros (Podkowiec mały), które 
w trakcie trwania prac utraciły drzewa będące ich żerowiskiem. 
Poinformowała, że z uwagi na znaczne ograniczenie przestrze-
ni wynikające z zabetonowania brzegów potoku, uzgodniono 
nowe miejsca nasadzień drzew, które podczas wizji zostały za-
akceptowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.  

Wiele emocji wzbudził wśród Radnych temat zniszczonych 
działek prywatnych usytuowanych wzdłuż potoku Wieśnik. Fir-
ma wykonująca prace zabezpieczenia brzegów weszła na tereny 
prywatnych posesji, aby mieć bezpośredni dostęp do koryta po-
toku. Niestety, po wykonaniu prac, wbrew obietnicom, firma nie 
naprawiła szkód wyrządzonych na prywatnych posesjach. Kamie-
nie pozostawione na dawnych grządkach przeznaczonych pod 
uprawę roślin i rozmontowane fragmenty ogrodzeń to tylko cześć 
zniszczeń, jakie pozostały po tych robotach budowlanych. W wy-
niku dyskusji ustalono, że Wójt wystąpi do RZGW, aby wykonawcy 
wywiązali się ze swych zobowiązań. Jednocześnie złożone zosta-
ną także trzy inne wnioski: o regulację linii brzegowej; o rekom-
pensatę za zniszczoną drogę w  Wieprzu (uszkodzenia powstały 
podczas odbioru podarowanego wykonawcom prac żwiru) oraz 
o ukończenie prac związanych z regulacją potoku Wieśnik w dol-
nej jego części.  

Podczas sesji omówiona została również strategia rozwoju 
subregionu południowego Województwa Śląskiego 2020. Rad-
nym oraz Sołtysom rozdano ankiety dot. budowy strategii gminy 
celem wypełnienia. Na opracowanie ankiet mają oni czas do 15 
maja. Koncepcje, pomysły oraz wnioski przedstawione za ich po-
mocą posłużą w dyskusjach tworzeniu oryginalnej i ważnej wizji 
indywidualnego rozwoju naszej Gminy Radziechowy - Wieprz. Po-
dobna ankieta zostanie umieszczona również na stronie Urzędu 
Gminy, a wypełnić będą ją mogli wszyscy mieszkańcy.

Pani Sekretarz podziękowała Gminnemu Klubowi Sportowe-
mu oraz Panu Radnemu Aleksandrowi Juraszkowi za instalację 
zewnętrznej siłowni w pobliżu Urzędu Gminy w Wieprzu, a także 
Panu Józefowi Włoch oraz Aleksandrowi Juraszkowi za udostęp-
nienie wózków niezbędnych do rozładowania żywności w ramach 
programu pomocy żywieniowej.

Wszystkie podjęte uchwały oraz protokół sesji znajdziecie Pań-
stwo na stronie internetowej: http://bip.radziechowy-wieprz.pl. 

(M. Husar)

WIEŚCI Z SESJI

Serdeczne Podziękowania
Dla

Pana Adama Owczarza oraz jego syna Daniela
Za własną inicjatywę 

zapewnienia dzieciom bezpiecznej drogi do szkoły
poprzez 

namalowanie przejścia dla pieszych 
przed Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Przybędzy. 

Składa: 
Wójt 

Gminy Radziechowy – Wieprz,
Elżbieta Borowik Dyrektor ZS w Przybędzy, 

Radny Jan Kosiec 
oraz Pani Sołtys Maria Górna 

w imieniu Rady Sołeckiej w Przybędzy

Chłodny maj – dobry urodzaj.

Kohot pieje na grzędzie – jako było tak będzie.
Kohot pieje na ziemi, to od jutra się zmieni.

Pankracy, Serwacy, Bonifacy, 
źli na ogrody chłopacy
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIEPRZU MA NOWY
SAMOCHÓD BOJOWY!

Młodzież z Malty, Słowacji, Polski i Ukrainy
stoczyła w Wieprzu Turniej Trójek Siatkarskich

Uroczyste przekazanie samochodu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wieprzu odbyło się w sobotę 27 kwietnia 2013 
roku. Uroczystości rozpoczęły się o  godzinie 10.00 rano 
Mszą Świętą w  Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny w Wieprzu zakończoną poświęceniem samo-
chodu bojowego Mercedesa Atego 1429 AF.

Z  placu przed kościo-
łem zebrani przejechali 
na boisko LKS w Wieprzu, 
na którym miało miejsce, 
po odśpiewanym hym-
nie i  przy podniesionej 
państwowej fladze, uro-
czyste przekazanie sa-
mochodu przez fundato-
rów na rzecz OSP Wieprz. 
W  programie uroczysto-
ści nie zabrakło raportu 

z  dokonań OSP Wieprz, 
wręczeń odznaczeń oraz 
licznych wystąpień za-
proszonych gości w tym 
Wójta Gminy Radziecho-
wy – Wieprz Grzegorza 
Figury. Wydarzenie za-
kończyła defilada samo-
chodów pożarniczych, 
po której zaproszeni 
goście udali się na po-
częstunek. Dzięki dosko-

nałej organizacji uroczystość ta przebiegała niezwykle płynnie. 
Pozytywnej atmosferze tego wydarzenia, sprzyjała również pięk-
na pogoda, która towarzyszyła mieszkańcom Wieprza również 
podczas popołudniowego Festynu organizowanego przez GKS 
Radziechowy – Wieprz. 

(M. Husar)

W duchu sportowej rywalizacji i  integracji międzynarodowej 
rozpoczął się w Wieprzu miesiąc maj. W pierwszych jego dniach 
od 5 do 8 maja odbywał się II Międzynarodowy Turniej w Piłce siat-
kowej chłopców i dziewcząt. 

Zawody odbywały się w  salach sportowych i  obiektach re-
kreacyjnych przy Gimnazjum w Wieprzu. W  rozgrywkach wzięły 
udział reprezentacje z Malty, Ukrainy i Polski. Poszczególne kraje 
reprezentowali uczniowie gimnazjów. Z  Ukrainy przyjechała do 
nas młodzież z Międzynarodowego Gimnazjum Partnerstwa UNE-
SCO nr 323 z  Kijowa, natomiast z  Malty pojawiły się zespoły ze 
szkoły St. Michael School Santa Venera. Ze strony polskiej zagrali 
uczniowie z Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Żywcu, Gimnazjum 
nr 2 im. Stanisława Staszica w Żywcu, Gimnazjum nr 3 im. Cypriana 
Kamila Norwida w Żywcu oraz drużyny z Gimnazjum w Wieprzu.

Wydarzenie realizowało formy i metody pracy z zakresu edu-
kacji poza formalnej. Głów-
nym celem turnieju nie było 
w  rzeczywistości zdobycie 
miejsc ale integracja między-
kulturowa, a  także poznanie 
języków obcych i  wspaniała 
rywalizacja fair play. Efektem 
doskonałej zabawy młodzieży 
biorącej udział w  turnieju są 
następujące wyniki:

I  miejsce: Gimnazjum nr 3 
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Żywcu 

II miejsce: Gimnazjum w Wieprzu 
III miejsce: Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Staszica w Żywcu
IV miejsce: Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Żywcu
V miejsce: Międzynarodowe Gimnazjum Partnerstwa UNESCO 

nr 323 z Kijowa
VI miejsce: Szkoła St. Michael School Santa Venera
Podczas wydarzenia młodzież bawiła się doskonale. Szczegól-

nie udana była wizyta w  Krakowskiej Akademii Wychowania Fi-
zycznego. Podczas wycieczki do Krakowa młodzież uczestniczyła 
również w tradycyjnym zwiedzaniu Starówki, a także w zajęciach 
rekreacyjnych w  Aquaparku. Kolejne dni sportowych zmagań, 
urozmaicone były licznymi zajęciami integracyjnymi oraz wydarze-
niami mającymi pomóc w nawiązaniu lepszych kontaktów o cha-

rakterze między-
n a r o d o w y m . 
Wspólne zajęcia 
z  zakresu edukacji 
m i ę d z y k u l t u ro -
wej, grille, a  także 
zorganizowana 7 
maja dyskoteka 
przyczyniły się bu-
dowania nie tylko 
międzynarodowej 
więzi koleżeńskiej, 
ale także wiedzy kulturowej. 

Uroczyste rozdanie medali, pucharów, dyplomów i  nagród 
z udziałem Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz i Burmistrza mia-

sta Żywca odbyło się w Urzędzie Miasta w Żywcu 
we wtorek 7 maja.

To ciekawe i bogate kulturowo wydarzenie or-
ganizowane było przez Stowarzyszenie Centrum 
Wolontariatu BESKIDY z Brzuśnika we Współpracy 
z  Gimnazjum w  Wieprzu. Projekt współfinanso-
wany był przez Miasto Żywiec. Głównym sędzią 
w turnieju była pani mgr Magdalena Szczotka. 

W  imieniu Pana Wiesława Jakubca gorąco 
dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji 
tego wydarzenia, zwłaszcza Panu Antoniemu 
Szlagorowi Burmistrzowi Żywca oraz Stowa-
rzyszeniu Centrum Wolontariatu BESKIDY. Swoją 

wdzięczność pragniemy wyrazić szczególnie dla Dyrektora 
mgra Mirosława Dziergasa, Anthony Caruana- lidera programu 
„Młodzież w Działaniu” (ang. Yount in Action) z Malty, dla mgra 
Macieja Gibasa (wiceprezesa Stowarzyszenia Centrum Wolonta-
riatu BESKIDY) oraz Pana Konsula RP w Kijowie (Ukraina) Rafała 
Wolskiego za znakomitą pomoc w organizacji tego przedsię-
wzięcia.

Liczymy, że za rok spotkamy się ponownie i  zapraszamy na 
stronę internetową Gimnazjum w  Wieprzu (www.gimnazjum.
konto.pl). Już niebawem ukażą się na niej filmy oraz inne ciekawe 
materiały upamiętniające to wydarzenie. 

Ze sportowym pozdrowieniem GCKPT
(M. Husar)
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EKSPERT OD SERCA NAUCZAŁ Z SERCEM

TESTY GIMNAZJALNE JUŻ ZA NAMI...

Profesor Romuald Wojnicz, który na co dzień jest szefem Kate-
dry Histologii i Embriologii w Śląskim Uniwersytecie Medycznym 
w Zabrzu szkolił karateków z klubu ARAWASHI, w którym trenuje 
młodzież z Radziechów i Wieprza oraz nieliczna grupka pasjona-
tów sztuk walki z sąsiednich gmin. Szkoleniowiec z „Arawashi”, Bo-
gusław Hutman – Wilczek wspólnie z profesorem Wojniczem, któ-

ry oprócz swojej zawodowej pracy medycznej prowadzi treningi 
karate w sekcji AZS ŚUM w Zabrzu, ustalili, że zajęcia będą miały 
zarys sportowo - profilaktyczny.

-Koedukacja metodą warsztatową najlepiej sprawdza się przy 
takich założeniach, a sportowe nowinki, z elementami profesjo-
nalnej wiedzy medycznej, to dodatkowa korzyść dla ćwiczącej 
młodzieży, - podkreśla prezes klubu Ryszard Stoecker.  

W  trakcie treningu prof. Wojnicz prowadził króciutką poga-
dankę o sobie i swoim dorobku naukowo – sportowym, a szcze-
gólnie przestrzegał młodzież i  zebranych licznie rodziców przed 

szkodliwością zażywania różnego rodzaju używek na przyrost 
mięśni oraz dopalaczy na pobudzenie. Ponadto profesor Wojnicz 
poprowadził trening karate, na bazie którego przygotowuje przy-
szłych medyków do niektórych obszarów z ich przyszłej pracy za-
wodowej. Młodzi karatecy i rodzice, którzy przybyli na spotkanie 
z profesorem, mogli przekonać się w szczerej rozmowie, iż karate 

znacząco pomaga w praktyce medycznej, a znajo-
mość tej sztuki walki jak najbardziej pomaga w ka-
rierze naukowej.

Po wyczerpującym treningu (a  szczególnie 
rozgrzewce) były również luźne pytania młodych 
zawodników, na które gość odpowiadał zaintereso-
wanym .

-Przybycie Prof. Wojnicza, było kolejną zachę-
tą dla młodzieży z  terenu gminy Radziechowy – 
Wieprz  trenującej w  klubie ARAWASHI. Wskazało 
na szczególne wartości, które wynikają z  udziału 
w  systematycznym szkoleniu w  tej dyscyplinie 

sportów i sztuk walki, jednocześnie przekazało młodym adeptom 
trenującym karate, iż dyscyplina ta może właściwie wprowadzać 
każdego młodego adepta w proces solidnej prospołecznej socja-
lizacji oraz przyczynia się pozytywnie do wskazywania innych, 
bardziej pożądanych społecznie walorów tej sztuki walki- pod-
kreśla szkoleniowiec z ARAWASHI Bogusław Hutman - Wilczek. Na 
pamiątkę pobytu w klubie profesor otrzymał ciupagę od szkole-
niowca młodych karateków z Arawashi.

Po niecodziennym treningu prof. Wojnicza goszczono w  sie-
dzibie klubu w Wieprzu, gdzie przybliżono profesorowi problemy, 
z jakimi boryka się klub.

Mogły wzbudzać niepokój, ale jednocześnie mobilizow-
ły do nauki – mowa oczywiście o  egzaminach, jakie czekały 
w  kwietniu na wszystkich uczniów kończących gimnazjum. 
W tym roku podeszło do nich 132 uczniów z naszej gminy.

Koniec kwietna postawił przed gimnazjalistami z  całej Polski 
wymagające wyzwanie. W dniach od 23 do 25 kwietnia 2013 roku 
również uczniowie z naszej gminy wzięli udział w egzmianach bę-
dących podsumowaniem wiedzy nabytej w ciągu trzech lat nauki, 
a także mających przygotować ich do radzenia sobie ze stresem 
podczas kolejnych egzaminów na wyższych szczeblach. 

Zgodnie z  harmonogramem we wtorek, 23 kwietnia 2013 
roku, odbyła się część humanistyczna testów. W następnym dniu, 
czyli w środę 24 kwietnia, uczniowie zmagali się z przedmiotami 
ścisłymi podczas matematyczno-przyrodniczej cześci egzaminu. 
Ostatnim dniem testów był czwartek 25 kwietnia, w którym mło-

dzież zadawała język obcy nowożytny, najczęściej wybierając ję-
zyk angielski.

W egzaminach wzięli udział wszyscy uczniowie z klas trzecich 
zamieszkujących naszą gminę. W Radziechowach było to 59 osób, 
w Juszczynie 32 osoby, w Wieprzu zaś 41 wychowanków. Wraże-
nia w tej licznej, bo aż 132 osobowej grupie dotyczące trudności 
testów były zróżnicowane i zależne od zdawanej części. Choć za 
szczególnie trudne uważa się tegoroczne zadania z chemii, to i tak 
większość gimnazjalistów wyszła z sal przed końcem czasu prze-
znaczonego na pisanie testu. 

Na ostateczną ocenę trudności egzaminów oraz weryfikację 
przygotowania tegorocznych trzecioklasistów trzeba jednak po-
czekać aż do momentu ogłoszenia wyników. Trzymamy kciuki, 
aby były one jak najwyższe.

(M. Husar)
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Pierwsza Noc w Bibliotece i Świetlicy
w Juszczynie

W dniach 8-15 maja odbywał się X Ogólnopol-
ski Tydzień Bibliotek. W  ramach tego wydarzenia 
w Juszczynie 10 maja odbyła się Pierwsza Noc w Bi-
bliotece i  Świetlicy. 

Impreza rozpoczęła się o  godzinie 
19, na którą licznie przybyły dzieci 
ze Szkoły Podstawowej i  młodzież 
z Gimnazjum. Odnosząc się do hasła 
Tygodnia Bibliotek „Biblioteka prze-
strzenią dla kreatywnych” uczestni-
cy rozpoczęli spotkanie od malo-
wania farbami specjalnie wcześniej 

prz ygotowa-
nych gipso-
wych masek. 
T w ó r c z o ś ć 
była dowolna, 
gdyż oprócz 
farb mogli 
użyć innych 

p r z y b o r ó w 
plastycznych. 
Liczyła się po-

mysłowość i  własna inwencja. Następnie, wy-
korzystując nowoczesną technologię, przy uży-
ciu Xbox, czyli konsoli do gier grupa bawiła się, 

aktywnie spędzając czas. Młodzież pozostałą część nocy spędziła 
oglądając w bibliotece filmy, grając w gry planszowe, a nad ranem 
zmęczona, ale zadowolona położyła się spać. Dla uczestników 
spotkania została przygotowana smaczna kolacja oraz śniadanie, 
a młodzi ludzi, dla których spotkanie skończyło się o 8 rano, zgod-
nie przyznali, że chętnie wybiorą się ponownie na kolejne tego 
typu wydarzenie.

MK

BEZPŁATNE WARSZTATY
Trwają bezpłatne warszta-

ty zorganizowane w  ramach 
projektów Aktywnej Biblioteki. 
Cały czas zapraszamy do udzia-
łu. 

W środy o godzinie 15:00 w pomieszcze-
niach GKS przy urzędzie gminy odbywają się 
warsztaty tańca, kuglarstwa i  ceramiki. Na 
zakończenie warsztatów zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców do udziału w  imprezie 
plenerowej „Duchy przeszłości”, która odbę-
dzie się 16 czerwca! W  ramach imprezy, na 
boisku obok urzędu gminy powstanie wioska 
średniowieczna, będzie można obejrzeć pokaz walk rycerskich 
i dawnych tańców, wziąć udział w grach i zabawach, zrobić sobie 
zdjęcie pamiątkowe w  stroju słowiańskiego woja czy Wikinga. 
Przewidujemy wiele 
atrakcji dla całych ro-
dzin.

W  piątki o  godzi-
nie 15:00 w  bibliotece 
w  Radziechowach za-
praszamy na warsztaty 
animacji przeprowa-
dzane w  ramach pro-
jektu „Machina zmian”. 
W  trakcie warsztatów 
powstaje film ani-
mowany. To świetna 
okazja żeby zapoznać 
się ze specyfiką pracy 

animatora, ilustratora, twórcy filmów. 
Warsztaty prowadzą profesjonaliści ze 
Stowarzyszenia Montaż z Bielska-Białej, 
a już 6 i 7 czerwca odbędzie się spotka-
nie z  przedstawicielami firmy Orange 
Tigerbells, którzy opowiedzą o tym jak 
można nauczyć się zawodu i  osiągnąć 
sukces produkując filmy animowane.

W  Radziechowach powstało radio 
internetowe dofinansowane w ramach 

projektu Beskidy FM realizowanego ze środków pro-
gramu Młodzież w  Działaniu. Zapraszamy chętnych do 
współpracy. Poszukujemy chętnych do tworzenia audy-
cji, pisania materiałów, przeprowadzania wywiadów.

Kontakt i więcej informacji pod numerem: 883 684 447
              BLB
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Jak sprawdzić księgę wieczystą?

Pierwsze śniadanie

Kupując nieruchomość - dom, działkę, mieszkanie, czy nawet 
garaż, warto jest upewnić się, że stan prawny tej nieruchomości 
nie budzi wątpliwości. Sprawy, na które warto zwrócić uwagę, to 
np.: czy osoba sprzedająca nieruchomość jest do tego upoważ-
niona oraz czy nieruchomość nie jest obciążona prawami osób 
trzecich - np. hipoteką. Jeśli właścicielami jest kilka osób, to także 
należy upewnić się, czy wszyscy wyrażają zgodę na sprzedaż. War-
to też dowiedzieć się, czy co do nieruchomości nie toczy się postę-
powanie spadkowe albo czy zostało o no w ogóle przeprowadzo-
ne, jeśli np. dzieci sprzedają nieruchomość po zmarłych rodzicach.

Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości należy roz-
począć od zapoznania się z  księgą wieczystą prowadzoną przez 
właściwy sąd rejonowy. W praktyce można uzyskać odpis z księgi 
wieczystej albo zapoznać się z  nią w  sądzie. Księgi wieczyste są 
jawne i dostępne dla każdego. Od 16 czerwca 2010 r. każdy może 
przeglądać księgi wieczyste nie ruszając się z domu. To rewolucyj-
ne ułatwienie w dostępie do danych zgromadzonych w księgach 
wieczystych. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedli-
wości - http://ekw.ms.gov.pl podać numer księgi i  wybrać, czy 
chcemy przeglądać skrócony czy pełny jej odpis. Dostęp jest dar-
mowy i działa bardzo sprawnie. 

Wzmianki mogą mieć znaczenie
Zanim sąd dokona wpisu do księgi, pojawia się w  księdze 

wzmianka, że wpłynął wniosek o taki wpis. Wniosek o wpis powi-
nien się pojawić w tym samym dniu, kiedy wpłynął do sądu, zare-
jestrowany i opatrzony kolejnym numerem. Niezwłocznie po za-
rejestrowaniu wniosku zaznacza się w odpowiednim dziale księgi 
wieczystej numer wniosku. Kiedy w przeglądanej księdze znajdzie 
się wzmiankę najlepiej podać jej numer urzędnikowi sądowemu 
i dowiedzieć się, czego dany wniosek dotyczy.

Co mogą oznaczać wzmianki?
To, czego może dotyczyć wzmianka, zależy od działu księgi, do 

którego została wpisana:
•	 wzmianka w  Dziale I  księgi może oznaczać, że chodzi 

o korektę takich danych jak powierzchnia nieruchomości, jej ad-
res, opis budynku itp.,

•	 w Dziale II oznacza, że ktoś wystąpił z wnioskiem o ujaw-
nienie swoich praw do nieruchomości,

•	 w  Dziale III może oznaczać wniosek o  wpis ogranicze-
nia w rozporządzaniu nieruchomością, czyli np. zakaz sprzedaży 
domu nałożony przez sąd albo, co gorsza wszczęcie egzekucji 
z nieruchomości; jest to możliwe, kiedy właściciel ma długi i wie-
rzyciel domaga się sprzedaży nieruchomości, aby otrzymać zwrot 
należności,

•	 wzmianka w Dziale IV - hipoteka - znaczy, że ktoś żąda 
wpisu zabezpieczającego swoją wierzytelność (np. bank, który 
udzielił kredytu).

Rękojmia wiary publicznej
Poza jawnością ksiąg wieczystych ważna jest również zasa-

da domniemania zgodności ze stanem prawnym, która oznaczy, 
że uznaje się, że stan prawny zapisany w księdze wieczystej jest 
zgodny ze stanem rzeczywistym. Łączy się ona z zasadą rękojmi 
wiary publicznej ksiąg wieczystych. Oznacza ona, że w przypad-
ku, kiedy okaże się, że nieruchomość została kupiona od osoby 
nieuprawnionej, która nie była jej faktycznym właścicielem, ale 
w księdze figurowała jako właściciel, to ten wpis rozstrzyga spra-
wę na korzyść kupującego i transakcja jest wiążąca. Warto również 
pamiętać o innej zasadzie dotyczącej pierwszeństwa praw wpisa-
nych, oznacza ona, że ograniczone prawa rzeczowe wpisane do 
księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed takimi prawami, któ-
re do księgi nie zostały wpisane.

Dlaczego nie jadasz śniadań? Nie czujesz głodu, nie masz cza-
su, walczysz z nadwagą, a może po prostu robienie posiłków Cię 
nudzi? Jeżeli uważasz, że Twój organizm zaakceptował poranny 
post, grubo się mylisz. Unikając śniadania, nigdy nie pozbędziesz 
się nadwagi i  cellulitu, wciąż będziesz walczyć z  niepohamowa-
nym apetytem, zmęczeniem, brakiem energii, kiepskim nastrojem 
i humorami.

W czasie nocnej głodówki, w organizmie zachodzi intensywny 
proces przebudowy i remontu  różnych komórek i tkanek. Orga-
nizm potrzebuje więc, nie tylko odpowiednią ilość składników bu-
dulcowych i regulacyjnych, takich jak białka, witaminy i minerały, 
ale także energię. Dlatego nasze śniadanie powinno składać się 
przede wszystkim ze złożonych form cukrowców, które w  prze-
wodzie pokarmowym ulegają wolnemu trawieniu i  rozpadowi, 
w efekcie czego poziom glukozy we krwi podnosi się stopniowo, 
zapewniając stały, systematyczny dostęp energii na wiele godzin. 
Najlepiej więc, gdy na porannym stole wśród pokarmów węglo-
wodanowych znajdą się płatki zbożowe (szczególne owsiane) 
lub gruboziarniste pieczywo, uzupełnione dodatkiem surowych 
warzyw i  soku ze świeżych owoców. Należy również pamiętać, 
że w okresie snu, w  organizmie nasila się proces międzytkanko-
wej wymiany aminokwasów (składników budulcowych białek), 
z których część jest bezpowrotnie utleniania. Tak więc, w okresie 
snu nasze mięśnie „szczupleją”. Między innymi z  tego powodu, 
wiele osób chcąc zachować wypracowaną w pocie czoła tkankę 
mięśniowa, korzysta przed snem z odżywek białkowych. Poranna 
dostawa składników odżywczych, powinna więc zapewnić od-
powiedni dowóz aminokwasów białkowych w  celu wyrównania 
nocnych strat. W śniadaniowym menu, obok potraw węglowoda-
nowych, dominować powinny  produkty będące źródłem pełno-
wartościowego białka, jak mleko, twaróg, chuda wędlina czy ryba. 
Jednocześnie, śniadanie nie może być   zbyt tłuste i  obfite. Nad-
miar tłuszczu spowalnia  proces trawienia, wpływa na pogorsze-

nie transportu tlenu do mózgu i innych tkanek, a także powoduje 
uczucie zwolnienia reakcji i poczucie ospałości.

Jak wykazują badania naukowe, dzieci, które nie spożywają 
w  domu śniadań, mają znacznie większe problemy z  pamięcią 
i koncentracją w czasie szkolnych zajęć. Podobny problem doty-
czy osób dorosłych. Niedożywiony rankiem organizm znacznie 
gorzej funkcjonuje w ciągu dnia, zarówno od strony fizycznej jak 
i psychicznej. We wczesnych godzinach rannych organizm  wyka-
zuje największe zapotrzebowanie na składniki energetyczne i od-
żywcze, stąd pierwsze śniadanie powinno być najbardziej obfitym 
posiłkiem w ciągu dnia. Nie ma więc obaw – od większego śniada-
nia nie da się przytyć.

Pamiętaj - musisz jeść śniadanie. To nie tylko najlepsza metoda 
na poprawę samopoczucia i zwiększenie energii życiowej w ciągu 
dnia, ale także podstawowy element obronny w walce  z nadwa-
gą. Jeżeli dotąd w twoim jadłospisie brakowało śniadania – musisz 
się do niego po prostu zmusić. Przekonasz się, że już niebawem 
twoje starania zaowocują. Mniej więcej po upływie około dwóch 
tygodni, organizm przyzwyczai się do nowych zwyczajów żywie-
niowych. Znów rankiem powróci apetyt, zmniejszy się odczucie 
głodu wieczorem, mięśnie odzyskają swoja żywotność, a  skóra 
zdrowy blask. W ciągu dnia odczujesz także wyraźny przypływ sił 
witalnych, poprawę samopoczucia, wzrost zdolności intelektual-
nych i bardziej optymistyczne nastawienie do życia. Tak więc ży-
czymy smacznego!

Poradnia Dobry Dietetyk
inż. Aleksandra Miernik-Knopek

Dietetyk
tel. 605 476 606 

a.knopek@dobrydietetyk.pl
Przychodnia „MEDYK” 

Węgierska Górka, ul. Kościuszki 8
Żywiec, ul. Leśnianka 127
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V Europejski Tydzień Sportu Dla Wszystkich
XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin

CZAS DO SZKOŁY

Rusza kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich. Głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa 
jak największej liczby mieszkańców danej gminy poprzez udział 
w różnego rodzaju przedsięwzięciach sportowych, mających na 
celu poprawę sprawności ruchowej i ogólnego samopoczucia 
obywateli. 

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich odbywać się będzie 
od 26 maja do 1 czerwca.

Szczególną chęć uczestnictwa w tej imprezie zadeklarowały 
szkoły z terenu naszej gminy, które przygotowały bardzo ciekawy 
program imprez oraz form aktywizacji sportowych.

26 maja w Szkole im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziecho-
wach odbędzie się koncert

 z okazji dnia matki przygotowany przez uczniów. W tym dniu 
odbędzie się również Rajd 

z cyklu Nordic Walking organizowany przez Gminne Centrum 
Kultury ,zachęcamy wszystkich do wspólnego uczestnictwa oraz 
zabawy. 

27 maja w Gimnazjum nr 3 w Juszczynie odbędzie się szkolny 
turniej piłki siatkowej dla uczniów tamtejszej szkoły. Od godziny 
10 50-1135  będą odbywały się eliminacje klasowe, natomiast finał 
rozgrywek przewidziany jest na godzinę 1345.

28 maja szkoła w Juszczynie zaplanowała ścieżkę zdrowia dla 
wszystkich uczniów nauczycieli i pracowników szkoły.

29 maja na sztucznym boisku w Juszczynie od godziny 1150  
będzie odbywał się turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców tam-
tejszej szkoły.

Bardzo ciekawą propozycję na spędzanie wolnego czasu po-
przez aktywność ruchową zaproponowała Szkoła Podstawowa im 

Jana Klicha w Wieprzu. Mianowicie, 28 maja o godzinie 1900 na sali 
sportowej w Wieprzu przy dźwiękach muzyki Pani mgr Agnieszka 
Janosz przeprowadzi dla rodziców oraz uczniów „60 minut zajęć 
fitness jako świadome oddziaływanie ruchem na zdrowie fizycz-
ne, psychiczne i emocjonalne”. Prosimy o zabranie ze sobą zmien-
nego obuwia oraz mat i ręczników do ćwiczeń.

W Szkole Podstawowej im ks. Jana Twardowskiego w Brzuśni-
ku 28 maja odbędzie się Rambit z księdzem Janem Twardowskim 
Uczniowie świętować będą urodziny Patrona 

na sportowo. Rywalizacja będzie się toczyła w wielu cieka-
wych konkurencjach. Poza sprawnością fizyczną uczniowie będą 
musieli wykazać się wiedzą na temat księdza Jana Twardowskiego 
i jego twórczości. Zaplanowana jest również pogadanka na temat 
kulturalnego dopingowania oraz postawy fair play.

Szkoła Podstawowa w Przybędzy na dzień 29 maja również 
przygotowała bogaty program zabaw oraz zawodów dla uczniów. 
Uczniowie tamtejszej szkoły będą rywalizowali w turnieju piłki 
siatkowej, biegach przełajowych, rzucie piłeczką palantową. Ca-
łość zmagań zwieńczy mecz piłki nożnej. Różnorodność konku-
rencji jest tak duża, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Szkoła Podstawowa w Bystrej na 29 maja zaprosiła rodziców 
uczniów do udziału  w ćwiczeniach na świeżym powietrzu. Zachę-
camy wszystkich chętnych rodziców do takiej formy wypoczynku, 
gdyż nie tylko wpłynie to na poprawę kondycji psychofizycznej, 
ale również pomoże się zintegrować z dziećmi. W tym dniu prze-
widziane są też gry i zabawy sprawnościowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do rywalizacji 
sportowej:)

Ze sportowym pozdrowieniem GCKPT 

Wszystkich rodziców przedszkolaków 
z rocznika 2007 czeka podjęcie decyzji o po-
słaniu dziecka do pierwszej klasy. 11 kwietnia 
2013 w Przedszkolu w ZSP im. Jana Pawła II 
w  Bystrej zorganizowano Dzień Otwarty dla 
Rodziców. W  grupie starszaków (dzieci pię-
cio i sześcioletnich) przeprowadzono zajęcia 
z  udziałem rodziców. Tematem komplekso-
wym były „Wio-
senne barwy”. 
Dzieci podczas 
zajęć zaprezen-
towały zdobyte 
w  przedszkolu 
u m i e j ę t n o ś c i . 
Dużą aktyw-
ność wywołała 
magiczna torba 
z zadaniami, eks-
perymentowanie z barwami i ich mieszanie. 

W  drugiej części przedszkolaki uczestniczyły 
w zajęciach z uczniami klasy II. Rozmawiały o wio-
sennych symbolach oraz tym, co zmienia się w przy-
rodzie wraz z  wiosną. Przyglądały się również pra-
cy drugoklasistów, jak wygląda szkolna klasa itp. Poznały utwór 
muzyczny, a  następnie podzielono ich na grupy, w  których pod 
opieką starszych kolegów wykonywali plakaty wiosennej łąki. 

Technika była dowolna. 
Zajęcia te pokazały, jak odnaleźć się 

w szkolnej rzeczywistości. Dały możliwość 
współpracy z  dziećmi szkolnymi. Jeszcze 
bardziej zintegrowały dzieci przedszkolne 
i szkolne.

Nasze przedszkolaki miały okazję 
uczestniczyć w  zajęciach w  szkolnej pra-

cowni komputerowej, gdzie mogły po-
ćwiczyć pamięć, spostrzegawczość oraz 
zapoznać się z nowymi technologiami. Od-

wiedziły bibliotekę oraz uczniów klasy trzeciej.

Zatem do zobaczenia w szkole.
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Nowa Bacówka w Przybędzy
W sobotę 11 maja 2013 r otrzymaliśmy zaproszenie do udziału 

w niecodziennej uroczystości. Oto po raz pierwszy w Przybędzy 
dokonano POŚWIĘCENIA Bacówki, owiec i  hali. Na takie rozpo-
częcie wypasu kóz i owiec zaprosili wszystkich do tej miejscowo-
ści Krystyna i Grzegorz CHMIEL oraz Kacper CZECH – właściciele, 
Baca Jan Drożdż oraz Oddział Górali Żywieckich ZP. BACÓWKA „Za 
Kaplicą” w  PRZYBĘDZY bo taką przyjęła nazwę oferuje smaczne 
i  zdrowe sery owcze i  zaprasza wszystkich do odwiedzenia. Do-
stęp jest tu wyjątkowo łatwy – to tylko ok. 100 metrów z parkingu 
przy Kaplicy p. w. MB Częstochowskiej w Przybędzy. Uroczystego 

poświęcenia dokonał ks. Janusz Dudek a  gospodarze zaprosili 
mieszkańców i wszystkich przybyłych gości na poczęstunek wy-
robami z  bacówki. Uroczystości towarzyszyła muzyka góralska 
Kapeli „Grojcowianie”.

11 maja ruszył również z rumuńskiego Braszowa do Bramy 
Morawskiej w  Czechach „Redyk Karpacki”. Dawny, wołoski 
szlak pasterski prowadzący przez południowe stoki Karpat 
wiedzie także przez Polskę. PASTERSTWO TRANSHUMANCYJ-
NE to forma pasterstwa wędrownego, polegająca na sezono-
wym przepędzaniu trzód - zwłaszcza owiec - pod nadzorem 
pasterzy, ustalonymi szlakami z  pastwisk nizinnych na gór-
skie hale.

To te pasterskie wędrówki doprowadziły do zasiedlenia Karpat 
i powstania wspólnej, wysokogórskiej kultury pasterskiej, łączącej 
społeczności zamieszkujące Karpaty.  Kultura pasterska stanowi 
fundament kultury góralskiej, łączy społeczności zamieszkujące 
góry, przejawia się w  muzyce, stroju, tańcach, obrzędach, archi-
tekturze i w sposobie gospodarowania.  

Cieszy nas że inicjatywa pasterska z Przybędzy wpisuje się w te 
warte zachowania i ciągłej pielęgnacji tradycje pasterskie Karpat 
i Beskidu Żywieckiego. Życzymy Bacówce w Przybędzy rozwoju, 
zapraszamy do jej odwiedzania i zakupu wyrobów.

Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców Przybędzy nie 
dało się nie zauważyć członkiń Stowarzyszenia KGW „Habdasów-
ka” w Przybędzy w strojach regionalnych które na tą okazję przy-
gotowały między innymi okolicznościowy wiersz, który zebranym 
odczytała Pani sołtys Maria Górna:

Nasza koleżanka, rozum postradała
Bo stadem baranów, rządzić zamierzała

Dobrze że jest Kacper i inni mężczyźni
Zawładnęli stadem, w kosor zagonili

Na potrzeby nasze, szałas uklecili
I na sery owcze, wszystkich zaprosili

Dziękujemy bardzo, za tak wrażeń wiele
Bo zamiast Magórki mamy Zakościele

Tu zasługi Krysi są całkiem niemałe
To Ona nadaje całości oprawę

Życzymy Wam siły, wytrwania w biznesie
Niech Wam niebo sprzyja, w całym interesie
Św. Wojciech jest jednym z trzech głównych katolickich patro-

nów Polski. Święty Wojciech to jednocześnie patron pasterzy, pól, 
hal i stad. Tegoroczne Święto Bacowskie, które odbyło się tradycyj-
nie w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej - Gaździny Podhala 
miało szczególny charakter, ponieważ zainaugurowało w  Polsce 
Międzynarodowy Redyk Karpacki „Transhumance 2013”, który 
przejdzie w  tym roku przez Rumunię, Ukrainę, Polskę i  Czechy. 
Bacowie zaczerpnęli wodę ze źródełka, by podczas nabożeństwa 
poświęcić ją na potrzeby własnych bacówek. To właśnie tą wodą 
święconą poświęcono też Bacówkę „Za Kaplicą” i owce wypasane 
w Przybędzy.

Fotogaleria z  Przybędzy: https://plus.google.com/pho-
tos/117579575612253049755/albums/5876810056958367569

Redyk Karpacki: http://www.redykkarpacki.pl/index.php?me-
nu=transhumance&j=POL

Foto i tekst: Marek Jurasz

Kiedy nie mamy prawa żądać dostępu do drogi publicznej
Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie 

posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, to można 
żądać od właścicieli sąsiednich gruntów ustanowienia - za wyna-
grodzeniem, służebności drogi koniecznej. Warto jednak pamię-
tać, iż budując dom na nieruchomości w sposób pozbawiający ją 
dostępu do drogi publicznej, nie można żądać od właścicieli są-
siedniej działki ustanowienia służebności drogi koniecznej.

Ponadto, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, grun-
tami sąsiednimi są nie tylko nieruchomości gruntowe pozostające 
w najbliższym otoczeniu z nieruchomością pozbawioną dostępu 

do drogi koniecznej, ale również niezbędne do ustanowienia do-
stępu. Ustanowienie służebności drogi koniecznej może nastąpić 
na podstawie umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości po-
zbawionej dostępu do drogi, a właścicielem tej, przez którą droga 
ta ma przebiegać, na podstawie orzeczenia sądu, a także przepi-
sów szczególnych.

Warto zaznaczyć, iż ustanowienie służebności drogi koniecz-
nej należy do właściwości sądów powszechnych, a nie organów 
administracji publicznej. 
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XV WIOSENNY ZLOT
TURYSTYCZNO - EKOLOGICZNY

 „CZYSTE GÓRY”
W dniu 20.04.2013 r. uczniowie Zespołu Szkół im. ks. prał. 

Stanisława Gawlika z Radziechów rozpoczęli sezon turystyczny 
od udziału w  XV Wiosennym Zlocie Turystyczno - Ekologicz-
nym „Czyste Góry” 2013 - Kampania Ekologiczna w  ramach 
obchodów Światowego Dnia Ziemi. W  tym roku punktem do-
celowym była szkoła w Międzybrodziu Bialskim, do której przywę-
drowaliśmy z Wilkowic, idąc szlakiem żółtym do schroniska PTTK 
na Magurce przez Ponikiew do Międzybrodzia Bialskiego. Po dro-
dze porządkowaliśmy szlaki z  pozostawionych przez pseudo tu-
rystów śmieci. Zebraliśmy 3 duże worki. Po przybyciu do Między-
brodzia Bialskiego gospodarze przywitali wszystkie szkoły biorące 
udział w zlocie ciepłym posiłkiem. 

Po krótkim odpoczynku wzięliśmy udział w konkursach:
-ekologicznym - JOANNA PYTLARCZYK (kl. II b gimn.) - zajęła 
I miejsce
AGATA KUPCZAK ( kl. I a gimn.) – zdobyła wyróżnienie
ŁUCJA PŁONKA, JAKUB LESZCZEWSKI (kl. IV b SP)- zdobyli wyróż-
nienie
-krajoznawczym - MAGDALENA MACIEJKO (kl. II c gimn.) - zajęła 
II miejsce
JAKUB RYPIEŃ- (kl. IV b SP)- zdobył wyróżnienie
-niespodzianka - w którym wszyscy wzięliśmy udział

Opiekun SK LOP

„Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa -
Tłusta oliwa.”

Któż z nas nie pamięta z lat dziecięcych wierszyka o lokomoty-
wie, Zosi Samosi czy Słoniu Trąbalskim? Na poezji Juliana Tuwima 
wychowały się pokolenia Polaków. Pomimo że w tym roku przy-
pada już sześćdziesiąta rocznica śmierci poety, jego wiersze nadal 
w ten sam sposób bawią i pouczają dzieci. Rymowane opowiast-
ki o różnych postaciach, przedmiotach, jedzeniu i zwierzętach są 
napisane dowcipnym językiem, wszystkie opisują jakiś fragment 
rzeczywistości, wiele z nich ma ukryty morał lub przesłanie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o  szczególnym 
znaczeniu dorobku poety dla dziedzictwa narodowego, ogłosił 
rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima. 

Dzieci ze Szkoły i Przedszkola w Przybędzy również postano-
wiły uczcić pamięć swojego ulubionego poety. 16 kwietnia odbył 
się Szkolny Konkurs Recytatorski poezji Juliana Tuwima zorga-
nizowany przez nauczycielkę - bibliotekarkę. Podczas konkursu 
uczniowie z pasją recytowali wiersze poety . Nawet przedszkolaki 
pokonały tremę i  przed zgromadzoną widownią zaprezentowa-
ły swoje umiejętności recytatorskie. Występom dzieci bacznie 
przysłuchiwali się rodzice, dziadkowie oraz komisja konkursowa, 
w skład której weszli nauczyciele szkoły i gość honorowy- dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej pani Beata Leńczuk-Bachmińska. 
Nie było łatwo wyłonić zwycięzców. Każde z dzieci na swój indy-
widualny sposób interpretowało poezję. Komisja postanowiła jed-
nak wytypować najlepszych:

-w grupie dzieci młodszych (kl. I-III)
I miejsce - Michał Roczyna 
II miejsce  -Alina Chmiel 
III miejsce -Oliwia Kozieł

-w grupie dzieci starszych (kl. IV-VI)
I miejsce - Piotr Piątek
II miejsce - Dominik Konior i Joanna Konior

Warto jednak podkreślić, że każde dziecko, które brało udział 
w  konkursie, okazało się zwycięzcą, bo pokonało własną tremę. 
Dlatego wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i książki. 
Podczas konkursu panowała serdeczna atmosfera, a miłe wrażenia 
uwiecznione zostały na pamiątkowych zdjęciach. Mam nadzie-
ję, że konkurs zachęcił dzieci do czytania wierszy Tuwima na co 
dzień, nie tylko z okazji jubileuszu poety.

(Iwona Kłusak)

DZIECI RECYTUJĄ TUWIMA
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Dom Ludowy w  Wieprzu gościł 9 kwietnia 2013 roku 
uczestników II Etapu Gminnego Konkursu Wokalno-Tanecz-
nego: GIMPLAY – SHOW. W  XIII już Edycji tego cyklicznego 
przesłuchania konkursowego wystąpiło łącznie prawie 90 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Bystrej, Juszczy-
ny, Radziechów, Przybędzy oraz oczywiście z Wieprza.

Uczestnicy konkursu wystąpili 
w  dwóch kategoriach: wokal-
nej i  tanecznej. Dodatkowym 
podziałem było także rozróż-
nienie wiekowe uczestników na 
uczniów szkół podstawowych 
i  gimnazjów. Komisja, której 
przewodniczyła pani mgr Bo-
gusłwa Dziergas – nauczyciel-
ka tańca, muzyki i  wychowania 
fizycznego – przy ocenie brała 
pod uwagę szereg czynników 
składających się na poprawne wy-
konie wokalne i  rytmiczne utwo-
rów w ramach pierwszej kategorii, 
w  kategorii drugiej szczególnie 
ważną rolę odgrywała dynamika i  płynność 
tańca oraz sama choreografia. W obu konku-
rencjach ważny był także dobór odpowied-
niego stroju. 

W kategorii tanecznej nie  uwzględniono 
I miejsca. Komisja wyróżniła jednak jednego 
z członków występujących zespołów – Ale-
xa Michulca – za taniec robota.

Laureatami drugiego etapu XIII Edycji 
GIMPLAY – SHOW są:

Kategoria wokalna (szkoły podstawo-
we)
I miejsce - Julia Pieczarka „Nie bądź taki 
szybki Bil” - K. Sobczyk (172 pkt) (Szkoła 
Podstawowa im. J. P. II w Bystrej, Opiekun: 
mgr Lucyna Hankus)
I miejsce - Jakub Talik „Bo ja tańczyć chcę” 
z rep. zespołu Long & Junior (172 pkt) (Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy, 
Opiekun: mgr Barbara Kupczak)
II miejsce - Julia Raczek „Tyle słońca w ca-
łym mieście” - A. Jantar (161 pkt) (Zespół 
Szkół im. ks. Prał St. Gawlika w  Radzie-
chowach, Opiekun: mgr Edyta Pasternak)
III miejsce - Roksana Świerczek „Koloro-
wy wiatr” - E. Górniak (160 pkt) (Zespół 
Szkół im. ks. Prał St. Gawlika w  Radzie-
chowach, Opiekun: mgr Edyta Pasternak)
III miejsce - Renia Kocoń, Maria Kupczak „Skrzy-
dlate ręce” – Enej (160 pkt) (Szkoła Podstawowa 
im. F. Polaka w Juszczynie, Opiekun: mgr Lucyna 
Hankus)
WYRÓŻNIENIE koordynatora konkursu - Klaudia 
Golasik „An Angel” - Kelly Familiy (Zespół Szkół im. 
ks. prał St. Gawlika w  Radziechowach, Opiekun: 
mgr Maria Wołek)

Kategoria wokalna (gimnazja)
I miejsce - Dominika Świerczek „Dream A Little Dre-
am” – Doris Day (169 pkt) (Zespół Szkół im. ks. Prał 
St. Gawlika w  Radziechowach, Opiekun: mgr Maria 
Wołek)

I miejsce - Karolina Krzus „Jaka róża taki cierń” - E. Geppert (169 pkt)
(Gimnazjum Publiczne w Wieprzu, Opiekun: mgr Maria Wołek)
II miejsce - Ewelina Maślanka, Kinga Kręcichwost „Pod Hawra-
niem” (168 pkt) (Gimnazjum Publiczne w Wieprzu, Opiekun: mgr 
Maria Wołek)

III miejsce – grupa w  składzie: Karolina Krzus, Pa-
trycja Krzus, Monika Bąk, Paweł Zawiła, Ewelina 
Maślanka, Maria Pawlus, Kinga Kręcichwost, Natalia 
Szuta, Dawid Nowicki, Wit Wójcik „Psalm dla ciebie” 
- P. Rubik (158 pkt) (Gimnazjum Publiczne w Wie-
przu, Opiekun: mgr Maria Wołek)

Kategoria taniec (szkoły podstawowe)
II miejsce – grupa w  składzie: Daniel Murański, 
Dominik Talik, Weronika Tracz, Malwina Tracz, 
Alina Chmiel, Sandra Bernad, Wioletta Andrze-
jak - „Taniec country” (145 pkt) Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Przybędzy, Opiekun: mgr Elżbie-
ta Garncarczyk)
III miejsce – grupa w składzie: Magdalena Bojda, 

Iwona Dudek, Paulina Pawełek, Klaudia Fiałkow-
ska, Martyna Suława, Alex Michulec, Katarzyna 
Kręcichwost, Julia Caputa, Natalia Motyka, Kinga 
Caputa (128 pkt) Mix utworów: Star Chips, Gangam 
Style, Cinema Italiano (Szkoła Podstawowa im. J. 
Klicha w Wieprzu, Opiekun: mgr Agnieszka Janosz)

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE - Alex Michulec Mix 
utworów (Szkoła Podstawowa im. J. Klicha w  Wie-
przu, Opiekun: mgr Agnieszka Janosz)

Kategoria taniec (gimnazja)
II miejsce – grupa w składzie: Na-
talia Szuta, Maria Pawlus, Ewelina 
Maślanka, Patrycja Krzus, Monika 
Bąk - Mix (145 pkt)
(Gimnazjum Publiczne W Wieprzu, 
Opiekun: mgr Franciszka Burczak)
II miejsce – grupa w składzie: Na-
talia Szuta, Maria Pawlus, Ewelina 
Maślanka – La luna (Gimnazjum 
Publiczne W  Wieprzu, Opiekun: 
mgr Franciszka Burczak (145 pkt))

Wszyscy laureaci zaprezen-
towali swoje utwory raz jeszcze 
przed zaproszonymi gośćmi na 

Koncercie Laureatów, który 
odbył się 26 kwietnia 2013 
roku (w piątek) o godz. 11:00 
na scenie obiektu sportowe-
go w  Wieprzu. Występom 
towarzyszyła wspaniała, slo-
neczna pogoda.  

Organizatorem Konkur-
su jest Gimnazjum Publicz-
ne w  Wieprzu. Przebieg 
imprezy jak co roku koor-
dynowała pani mgr Alina 
Jakubiec.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
(M. Husar)

LAUREACI GIMPLAY – SHOW 2013!
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KONKURS RECYTATORSKI POEZJI LUDOWEJ TWÓRCÓW REGIONU
 ŻYWIECKIEGO w Juszczynie rozstrzygnięty! 

W dniu 10 kwietnia 2013 roku w Domu 
Ludowym w  Juszczynie odbył się I  KON-
KURS RECYTATORSKI POEZJI LUDOWEJ 
TWÓRCÓW REGIONU ŻYWIECKIEGO. 

Celem konkursu było propagowanie 
piękna regionalnej poezji ludowej, budzenie 
szacunku dla naszej „małej ojczyzny”, a także 
popularyzacja twórczości poetów ludowych 
regionu żywieckiego. Poprzez przypomnie-
nie i  odkrywanie bogactwa gwary konkurs 
starał się zintegrować młode pokolenie i włą-
czyć je w kulturę ludową regionu.

Komisja konkursu w  składzie: Jadwiga 
Jurasz,  Dorota Ryżka, Magdalena Więzik, Maria Grzegorek, której 
przewodniczyła Ewa Chowaniec, oceniała prezentacje recytator-
skie według kryteriów: wybór utworu, stopień opanowania tek-
stu, interpretację, dykcję, intonację, popraw-
ność gwary i ogólne wrażenie artystyczne.

Po przesłuchaniu 31 uczestników 
w 4  ategoriach komisja oceniająca przy-
znała następujące miejsca i wyróżnienia:

Przedszkola 
I miejsce – Julia Konior, 
II miejsce – Krzysztof Kręcichwost, Julia Tracz, 
Julia Rączka 
III miejsce – Oliwia Figura, Karolina Figura
Wyróżnienie – Oliwia Marek, Jakub Pezda

Kl. I-II
I miejsce - Hanna Juraszek, Katarzyna 
Rodak, 
II miejsce - Nina Grzegorek, Natalia 
Rodak,
III miejsce – Julia Paciorek, Kacper Mu-
rański,
Wyróżnienie – Natan Biegun, Michał 
Wrzeszcz, Anna Puda, Maksymilian 
Gaciek

Kl. IV-VI
I  miejsce – Murański Dawid, Natalia 
Dendys

II miejsce – Renata Kocoń, Aleksandra Juraszek,
III miejsce – Magdalena Murańska, Maciej Skrzyp, Iwona Dudek
Wyróżnienie – Anna Juraszek

Gimnazja
I miejsce – Magdalena Skolarz
Wyróżnienie – Katarzyna Kupczak

Konkurs cieszył się dużym zainte-
resowaniem wśród szkół i przedszkoli, 
a  uczniowie i  nauczyciele z  wielkim 
zaangażowaniem włączyli się w  reali-
zację tego przedsięwzięcia, za co ser-
decznie dziękują organizatorzy. 

Wszystkim uczestnikom GRA-
TULUJEMY i  zapraszamy na kolejne 
edycje konkursu!                 (M. Więzik)

JESTEŚMY EKO!
W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi, któ-

ry w tym roku zbiegł się z obchodami ŚWIĘTA LASU uczestniczyli-
śmy w wiosennym zlocie ekologicznym – „Czyste Góry”. W sobotę 
20 kwietnia wyruszyliśmy na szlaki, by posprzątać nasze piękne 
góry. Wcześnie rano wyruszyliśmy z Międzybrodzia Żywieckiego 
przez Górę Żar do Międzybrodzia Bialskiego. Uzbieraliśmy sześć 
dużych worków śmieci. 

23 kwietnia 2013 r. w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. 
Jana Pawła II w  Bystrej obchodziliśmy Dzień Lasu. W  ramach 

współpracy z  Nadleśnictwem Węgierska Górka zaprosiliśmy do 
naszej szkoły na pogadankę podleśniczego – pana Tomasza Se-
mika, który opowiedział nam o budowie, piętrach roślinności oraz 
funkcjach lasu. Porozmawialiśmy o tym, jakie rodzaje drzew wy-
stępują w  naszych lasach, jakie rosną krzewy, co można w  lesie 
znaleźć, jakie zwierzęta można u nas spotkać. Dzieci pytały o żyją-
ce w naszych lasach rysie, lisy oraz, czy można spotkać niedźwie-
dzia i jak się zachować w takim przypadku. Pogadankę uzupełnił 
film przyrodniczy .

Na zakończenie każde dziecko otrzymało sadzonkę jodły do 
posadzenia w przydomowym ogródku. 

Nadleśnictwo Węgierska Górka za pośrednictwem pana Se-
mika przekazało nam wiele pozycji książkowych o tematyce przy-
rodniczej oraz dwie gry edukacyjne, które wzbogacą szkolną bi-
bliotekę i świetlicę. 

DZIĘKUJEMY!

Kiedy mokre role

 nie chodź z pługiem w pole.
Na Boże Ciało

 hop do wody śmiało.

Gazda na zagrodzie równy wojewodzie
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OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ

Na podstawie art. 16a ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. o  po-
mocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zmia-
nami), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
corocznie przedstawia Radzie Gminy ocenę zasobów pomocy 
społecznej, która wraz z rekomendacjami stanowi podstawę pla-
nowania budżetu na kolejny rok. 

Ocenę zasobów pomocy społecznej (OZPS) sporządza się przy 
użyciu elektronicznej wersji narzędzia, które przygotował i  udo-
stępnił Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.  Część 
danych w  formularzach OZPS importowane jest z  centralnych 
zbiorów statystycznych oraz sprawozdań, jakie sporządza Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej dla Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej.  Zawarte w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej infor-
macje dotyczą osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej 
oraz obejmują swym zasięgiem aktualne spektrum infrastruktu-
ry polityki społecznej w  gminie. Dane ukazują lokalną sytuację 
społeczno-demograficzną gminy oraz niezbędne do realizacji 
kwestie społeczne. Do powyższych zagadnień należy wspieranie 
osób i  rodzin w  wysiłkach zmierzających do zaspokojenia nie-
zbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwianie im przezwycię-
żania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie poko-
nać, wykorzystując własne zasoby i możliwości. Istotne znaczenie 
mają tu także kwestie związane z polityką rynku pracy, ochroną 
zdrowia oraz polityką mieszkaniową i oświatą. Ocena pozwala na 
pozyskanie informacji o  lokalnych potrzebach w  tej dziedzinie, 
w szczególności służy potwierdzeniu zapotrzebowania na usługi 
i świadczenia z pomocy społecznej oraz uzasadnieniu podejmo-
wania działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wyklucze-
niu społecznemu mieszkańców gminy jak i uzasadnieniu alokacji 
środków finansowych. Rozpatrując wielkość istniejących zasobów 
pomocy społecznej pod kątem faktycznych potrzeb i problemów 
społecznych, biorąc zarazem pod uwagę ekonomię sił i środków 

należy stwierdzić, iż pozostają one w naszej gminie na poziomie 
dostatecznym. Jednocześnie wymiar istniejących problemów 
społecznych ukazuje potrzebę zwiększania nakładów i  środków 
na realizację nałożonych ustawowo zadań w  obszarze pomocy 
społecznej oraz dalszego rozwoju działań ukierunkowanych na 
przeciwdziałanie występującym problemom społecznym i wyklu-
czeniu społecznemu osób i  rodzin znajdujących się w  szczegól-
nie trudnym położeniu. Analiza danych w obszarze pomocy spo-
łecznej ukazuje permanentne nakładanie się na siebie różnych 
problemów społecznych w  rodzinach potrzebujących wsparcia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie związane z  bezro-
bociem, długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością 
oraz bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz 
nierzadko towarzyszącym tym problemom alkoholizmem i prze-
mocą domową.

Z  danych zawartych w  ocenie zasobów pomocy społecznej 
wynika, że w  2012 r. Gminę Radziechowy-Wieprz zamieszkiwało 
13 068 osób. Spośród nich system pomocy społecznej (bez świad-
czeń rodzinnych) objął wsparciem finansowym 216 rodzin tj. 748 
osób w tych rodzinach. 

Analizując liczbę osób objętych wsparciem systemu pomocy 
społecznej w 2012 roku, bez względu na rodzaj i formę pomocy, 
włącznie z pracą socjalną, w stosunku do liczby mieszkańców gmi-
ny, przyjąć należy, że pomocą taką zostało objętych 6,33 % ogółu 
mieszkańców, tj. 271 rodzin, a w nich 827 osób. 

Planując działania na każdy kolejny rok, kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej uwzględnia w propozycjach do planów finanso-
wych potrzeby w zakresie niezbędnych środków na funkcjonowa-
nie Ośrodka i zabezpieczenie możliwości realizowania wszystkich 
swoich zadań i świadczenia pomocy osobom i rodzinom najbar-
dziej tego potrzebującym. 

(Słaboń M.)

Działania realizowane przy współpracy Urzędu Gminy Radzie-
chowy - Wieprz, Fundacji Civis Polonus oraz Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej Radziechowy - Wieprz w ramach projektu „Biblioteka jako 
przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych ” mają na celu umożli-
wienie mieszkańcom Bystrej wypowiedzenie się na temat nadania 
nazw ulic w Bystrej.  

Zapraszamy mieszkańców Bystrej do wyrażenia opinii, przed-
stawienia swoich pomysłów  na nazwy ulic. 
Wypełnij ankietę i miej wpływ na to jak nazywa się Twoja ulica!

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. 
Prosimy o podanie numeru domu, w którym Państwo miesz-

kają (posłuży do określenia lokalizacji ulicy, której nazwę Państwo 
proponują). 

Zachęcamy do rozmów z sąsiadami, aby proponowana nazwa 
była w miarę możliwości zaakceptowana przez wszystkich miesz-
kańców danej ulicy. 

Uzupełnione ankiety prosimy oddawać do 24 maja do biblio-
teki, szkoły, pani sołtys Ireny Rodak lub do urzędu gminy.

29 maja o godzinie 10:00 w budynku Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Bystrej, przedstawione zostaną wyniki ankiet. 
W spotkaniu z mieszkańcami wezmą udział przedstawiciele urzę-
du gminy oraz biblioteki. Podczas spotkania chętnie zapoznamy 
się z Państwa zdaniem oraz odpowiemy na wszystkie pytania. Ser-
decznie zapraszamy na spotkanie.

ANKIETA
1. Numer Pani/ Pana/ Państwa domu:
………………………………………………………….…………..
2. Proponowana nazwa ulicy – prosimy o przedstawienie jednej 
propozycji. 
………………………………………………………………………
3. Nadanie nazw ulicom w Bystrej jest według Pani/Pana/Państwa:
  Potrzebne
 	  Niepotrzebne
4. Czy weźmie Pani/ Pan/ Państwo udział w spotkaniu zorganizo-
wanym 29 maja o godzinie 10:00 w budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Bystrej dotyczącym nadawania nazw ulic?
  Tak
  Nie
  Nie wiem
5. Uwagi: …………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W ANKIECIE

MIESZKAŃCY BYSTREJ WYPOWIEDZCIE SIĘ
O NAZWACH SWOICH ULIC !!!

Urząd Gminy 
Radziechowy Wieprz
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Tort owocowy
na Dzień Dziecka
Biszkopt jasny I
4 jajka
4 łyżki cukru kryształu
5 łyżek mąki pszennej
łyżka mąki ziemniaczanej 
łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie I
Białka ubić na sztywną pianę. Stopniowo 
dodawać cukier, cały czas ubijać, doda-
wać po jednym żółtku. Do ubitej puszy-
stej masy dodać obie mąki oraz proszek, 
delikatnie wymieszać, wlać do tortowni-
cy o średnicy 26 cm. Piec przez 15 minut 
w temp 180°C.

Ciasto kakaowe II
4 jajka
4 łyżki cukru kryształu
4 łyżki mąki pszennej
1 łyżka mąki ziemniaczanej
łyżka kakao
szczypta sody oczyszczonej

Wykonanie II
Białka ubić na sztywno, podczas ubijania 
dodać po jednym żółtku. Do ubitej puszy-
stej masy dodać resztę składników. Wylać 
na tortownicą o tych samych rozmiarach 
i piec 20 minut w temperaturze 180°C .

Ciasto orzechowe III
4 jajka
15 dkg orzechów
łyżka bułki tartej
łyżka mąki krupczatki
4 łyżki cukru
łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie III
Orzechy zmielić, połączyć z  mąką, bułką 
tartą i proszkiem do pieczenia. Białka ubić 
z cukrem na pianę, dodać po jednym żółt-
ku, dodać resztę składników i wszystko ra-
zem wymieszać. Wlać do tortownicy i piec 
przez 20 minut w temp 180°C.

Ciasto kokosowe IV
pół szklanki białek
pół szklanki cukru
1 ½ łyżeczki mąki ziemniaczanej
½ łyżeczki proszku do pieczenia
12 dkg kokosu

Wykonanie IV
Białka ubić na sztywno, dodać cukier, ubi-
jać, aż  cukier będzie niewyczuwalny. Na-
stępnie dodać mąkę ziemniaczaną, pro-
szek do pieczenia oraz kokos. 
Wlać do tortownicy i piec około 20 minut 
w temperaturze 170°C .

Krem do tortu
1 opakowanie galaretki wiśniowej
4 szklanki mleka
15 łyżek cukru
2 op. cukru waniliowego
2 łyżki mąki pszennej
2 łyżki mąki ziemniaczanej
10 żółtek

Owoce: 
1 puszka ananasów
1 puszka brzoskwiń
1 słoik wiśni drylowanych
25 dkg margaryny, 40 dkg masła

Wykonanie kremu:
Galaretkę rozpuścić w ½ szklanki gorącej 
wody. Dwie szklanki mleka zagotować 
z  cukrem kryształem oraz waniliowym. 

W  pozostałym mleku roztrzepać żółtka 
oraz obie mąki i wlać na gotujące mleko 
i ugotować budyń. Masło oraz margarynę 
utrzeć, dodać przestudzony budyń. Masę 
podzielić na trzy części. Do jednej dodać 
tężejącą galaretkę. 

Składanie tortu z owocami
Z  owoców odlać syrop, ananasy i  brzo-
skwinie pokroić w kostkę. 
Na ostudzone jasne ciasto wyłożyć jed-
ną cześć kremu, pokrojone brzoskwinie 
i  ponownie posmarować kremem, przy-
kryć ciastem orzechowym. Na wierzch 
posmarować połową masy z  galaretką, 
położyć wiśnie, a  następnie resztę masy 
z galaretką. Przykryć ciastem kokosowym, 
posmarować masą, posypać pokrojonymi 
ananasami, posmarować pozostałą masą. 
Przykryć ciastem kakaowym. 
Tort udekorować według uznania na 
przykład masą budyniową oraz wiórkami 
kokosowymi. 

Masa budyniowa bez żółtek (będzie ja-
śniejsza).
Ciasta posmarować  herbatą z  sokiem 
z cytryny.

Polecam: Masę z  galaretką: na soku 
z brzoskwiń lub z ananasa ugotować bu-
dyń ½ litra, do gorącego budyniu wetrzeć 
galaretkę cytrynową lub pomarańczową. 
Ostudzić. ¾ koski mała utrzeć z  budy-
niem. Dodać na tort.

„Każda gospodyni z ciasta cuda czyni”
Elżbieta Kliś

Na Dzień Dziecka
Kochane Dzieci, w tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Dziecka, życzymy wam 

samych słodkich chwil, pięknych marzeń, namnożenia pieniążków schowanych 
w porcelanowych świnkach, własnego psa i kota, dużo 

radości i wspaniałych chwil spędzonych z kochającą rodziną 
i przyjaciółmi, dużo zdrowia, wytrwałości w nauce i świetnych 

ocen na zakończenie roku szkolnego oraz słonecznych 
i udanych wakacji.

życzą 
Wójt, Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi

oraz Redakcja Biuletynu Informacyjnego
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Dzięki uprzejmości Sołtysów będzie prowadzona dystrybucja 
pojemników z  tworzywa sztucznego 120 litrowych i  240 litro-
wych, bezpośrednio od producenta. Cena pojemnika o  pojem-
ności 120 litrów wynosi 83 zł brutto, natomiast pojemnika 
o  pojemności 240 litrów -115 zł brutto. Pojemniki dostępne 
będą w  jednym kolorze – czarnym. Obecnie trwają zapisy wraz 
z przyjmowaniem należności. W związku z powyższym w celu do-
konania zapisów oraz zakupu prosimy o kontakt z Sołtysem bądź 
sekretariatem Urzędu Gminy.

Należy pamiętać, że do pojemnika plastikowego nie należy 
wrzucać gorącego popiołu! Każdy mieszkaniec Gminy Radziecho-
wy-Wieprz, który zaznaczył w  deklaracji śmieciowej segregację 
odpadów jest zobowiązany posiadać następujące pojemniki:

1. Pojemnik na tzw. balast, na który składają się przede 
wszystkim: artykuły higieniczne, pieluchy (pampersy), ceramika 
(fajans, porcelana, talerze), worki i folie budowlane brudne, kalki 
oraz papiery przebitkowe, zabawki, szyby okienne, szkło nietłuką-
ce typu DURALEX, ARCOROC), zabrudzone lub tłuste papiery i fo-
lie, lustra i szkło zbrojone, ręczniki  papierowe, artykuły wykonane 
z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami, buty. Odpa-
dy balastowe, z punktu widzenia powtórnego wykorzystania lub 
recyklingu są nieużyteczne i  dlatego powinny być gromadzone 
w osobnym pojemniku.

UWAGA: nie wrzucamy do balastu przeterminowanych leków 
i  chemikaliów, w  tym farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów 
odpadowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, brudnych pojemników po sma-
rach, olejach smarnych i po środkach chwasto- i owadobójczych. 

2. Pojemnik na popiół, jeśli ogrzewa dom paliwem stałym, 
takim jak węgiel, flot czy też muł. Popiołu takiego nie można wy-
korzystywać do zasypywania nierówności terenu. Popiół nie może 
zawierać zanieczyszczeń np. w postaci odpadów balastowych.

UWAGA - mieszkańcy gminy zobowiązani są do prowadzenia 
selektywnego zbierania surowców wtórnych w  odpowiednich 
workach dostarczanych przez przedsiębiorcę wyłonionego w dro-
dze przetargu:

3. Tworzyw sztucznych, metali, makulatury, papieru 
tekstyliów - worek w kolorze żółtym o zabarwieniu przeźroczy-
stym z oznakowanym napisem „SUROWCE” i numerem budynku, 
o pojemności 100 litrów; 

Przypominamy, że do surowców wtórnych wrzucanych do 
ww. worków zaliczamy przede wszystkim:

o plastikowe opakowania po płynach i napojach,
o butelki typu PET,
o kubki po produktach mlecznych,
o plastikowe pojemniki po artykułach sypkich,
o art. gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,
o reklamówki i woreczki foliowe,
o tekstylia, tkaniny i czyste szmaty
oraz
o gazety, magazyny, prospekty, foldery,
o kartoniki po sokach i mlekach,
o zeszyty, książki,
o torby i worki papierowe,
o tekturę i  kartony oraz opakowania wykonane z  tych 

 materiałów
oraz 
o puszki po konserwach,
o drobny złom żelazny,
o drobny złom metali kolorowych,
o aluminium.
PAMIĘTAJMY: Butelkę typu PET przed wrzucaniem należy 

zgnieść i nie zakręcać. W ten sposób nie tylko oszczędza się miej-
sce w worku i podczas transportu, ale też ułatwia prace sortow-
ni, gdyż zakrętki zrobione są z innego typu tworzywa niż butelki. 
Puszki przed wrzuceniem należy zgnieść.

Wrzucane do worka surowce powinny być czyste np. kubki 
po jogurtach umyte. Makulatura powinna być sucha, pozba-
wiona pleśni czy grzybów.

4.  Szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła – worek 
w kolorze białym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym 
napisem „SZKŁO OPAKOWANIOWE” i  numerem budynku, o  po-
jemności 60 litrów.

Do worka na „SZKŁO OPAKOWANIOWE” wrzucamy opakowa-
nia ze szkła np. czyste słoiki, butelki oraz stłuczkę szklaną wolną 
od zanieczyszczeń metalami i  tworzywami (bez kapsli, zakrętek, 
obrączek na szyjkach).

Nie wrzucamy natomiast szkła okiennego, samochodowego, 
luster, porcelany, fajansu i szkła zbrojonego, żarówek, lamp neo-
nowych i termometrów. 

Odpady takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, od-
pady wielkogabarytowe oraz opony, a także odpady niebezpiecz-
ne będą odbierane od mieszkańców gminy dwa razy do roku, co 
zostanie ogłoszone w harmonogramie wywozu odpadów.

Robert Kryczka

Informacja o cenach pojemników o poj. 120 litrów i 240 litrów
oferowanych w cenie producenta dla mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz

W dniu 18.04.2013 r. na zaproszenie opiekuna SK-LOP Zespół 
Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w  Radziechowach od-
wiedziła Pani Ewelina Biegun – pracownik Zespołu Parków Kra-
jobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w  Żywcu, która 
przeprowadziła spotkanie pt. „Nie taka żaba straszna” – płazy 
województwa śląskiego.

W sposób ciekawy uczniowie dowiedzieli się, jaki typ środo-
wiska preferują płazy i co należy robić, aby je chronić. Nauczyli się 
odróżniać poszczególne gatunki i  poznali charakterystyczne ce-
chy płazów zamieszkujących nasze rodzime regiony.

Po skończonej prelekcji wszystkim uczestnikom zapropono-
wano udział w eko-zabawie, która dostarczyła dużej wiedzy, nie 
tylko ekologicznej, ale też zachęciła do czytania książek przyrod-

niczych. W spotkaniu uczestniczyło 35 uczniów.
Za aktywny udział w konkursach uczniowie otrzymali nagro-

dy ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przypomnijmy:
W  POLSCE WSZYSTKIE PŁAZY SĄ POD ŚCISŁĄ,CAŁKOWITĄ 
OCHRONĄ!

Kara za ich zabicie może sięgać nawet do 50 tys. zł! Są one 
naszymi sprzymierzeńcami, m. in. dlatego, że zjadają szkodniki, 
w tym nielubiane przez nas komary. Ich populacja stale się zmniej-
sza. Chrońmy je, aby za kilka lat nie oglądać ich tylko w encyklo-
pediach.

           Opiekun SK-LOP

PRZYRODNICZA PRELEKCJA O PŁAZACH 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Kiedy gospodarz po polu nie chodzi, nic mu się na nim nie urodzi.
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WIELKIE SPRZĄTANIE W BYSTREJ! 

ZE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA
RODZINY W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ w 2012 roku

 ZNÓW MAMY SIĘ CZYM POCHWALIć!
PATRYK KNAPEK uczeń klasy IV b 

Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej im. 
ks. prał. Stanisława Gawlika w  Radzie-
chowach osiągnął wielki sukces w  Ogól-
nopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega po-
żarom”, zdobywając w ko-
lejnych etapach gminnym 
i  powiatowym I. miejsca. 
W  finale wojewódzkim 

reprezentował powiat żywiecki w  Siewierzu 20 
kwietnia 2013r., zdobywając 31 punktów i kwali-
fikując się na V miejsce.

Najpierw Patryk zmagał się z testami pisemnymi (35-40 pytań) 
następnie udzielał odpowiedzi ustnych. Na wszystkich etapach 
reprezentował wysoki poziom wiedzy pożarniczej oraz przedme-
dycznej i jako najmłodszy z uczestników radził sobie wyśmienicie. 

Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej z Radziechów, która 
zapewniła transport wozem strażackim Patrykowi 
wraz z jego opiekunem na finał powiatowy i wo-
jewódzki.

Cieszymy się z tych sukcesów.
Gratulujemy Patrykowi i jego rodzicom.

Dyrekcja Zespołu Szkół
im. ks. prał. Stanisława Gawlika

w Radziechowach

Na mocy Uchwały Nr XIX/123/12 Rady Gminy Radziechowy-
Wieprz z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gmin-
nemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w  Radziechowach-Wieprzu - 
Ośrodek Pomocy Społecznej został wyznaczony do realizowania 
zadań własnych z  zakresu wspierania rodziny przewidzianych 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 13). Ustawa prze-
widuje realizację zadań poprzez, w szczególności, pracę z rodziną 
biologiczną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie tej rodzinie wspar-
cia i  pomocy asystenta rodziny celem zapobiegania sytuacjom 
wymagającym umieszczania dziecka/dzieci w  pieczy zastępczej 
czy umożliwienia powrotu dziecka/dzieci do rodziny biologicznej, 
prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka z  rodziny zagrożonej 

kryzysem. Kolejne zadanie to prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego, w formie opiekuńczej lub specjalistycznej, zapewnia-
jące dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce i organizo-
wanie czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zain-
teresowań, współpracującej z rodzicami lub opiekunami dziecka 
oraz z placówkami oświatowymi.

Gmina ma obowiązek finansowania pobytu dziecka w rodzi-
nie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 
lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w wysokości usta-
lonej w ustawie procentowo, tj. 10% wydatków na opiekę i wycho-
wanie dziecka w pierwszym roku jego pobytu w pieczy zastępczej, 
30% - w drugim roku oraz 50% w trzecim i następnych latach. 

(Słaboń M.)

W  dniu 04.05.2013 odbyło się wielkie sprzątanie sołectwa Bystra. Akcja została zorganizowana 
przez Strażaków OSP Bystra i Sołtysa. Po zakończeniu sprzątania wszyscy jego uczestnicy udali się na zorganizowane ognisko.

Dziękuję serdecznie wszystkim osobom biorącym udział w tym bardzo ważnym przedsięwzięciu.     
  (I. Rodak)

Gdy brzezina pynka,
 na owies ostatnia rynka.

Kto ma owce i pszczoły,
 ten gospodarz wesoły.



Nasza GmiNa

17



18

Nasza GmiNa

Wydawca:  Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz
Druk i opracowanie graficzne: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o. 

43-300 Bielsko-Biała, ul. St. Dubois 4 
Adres Redakcji: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, tel. 33 860-15-79, fax. 33 867-66-13

e-mail: biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl, mwiezik@radziechowy-wieprz.pl
Redaguje Zespół w składzie:

mgr Magdalena Więzik – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz,
mgr Lucyna Kądziołka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych  

Rady Gminy Radziechowy - Wieprz, Pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz
Wszystkich mieszkańców chcących współredagować nasz biuletyn prosimy  

o przesyłanie artykułów do 7–ego każdego miesiąca na adres:
biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl

Informujemy, że istnieje możliwość zamieszczania reklam i ogłoszeń od osób prywatnych i firm. 
 Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułów lub ogłoszeń nie odpowiadających profilowi biuletynu lub 

jeśli ich forma lub treść może spotkać się z negatywnym odbiorem czytelników biuletynu.

A  wszystko zaczęło się 2 kwietnia 2006 r. rocznica śmier-
ci Bł. JP II. Parafia św. Marcina w Radziechowach zorganizowała 
Marsz Promienisty – modlitewne spotkanie pod Jubileuszowym 
Krzyżem, na które docierały grupy pątników z  okolic Żywiecczy-
zny, a nawet  Cieszyna i Ustronia. Liczba czuwających dochodziła 
do 2000 osób (to 1. i  2. spotkanie było organizowane w  sobotę 
natomiast w  odpowiedzi na apel PTTK ,,Szarotka” z  Andrycho-
wa i Grupy Modlitewnej z Gronia Jana Pawła II - Stowarzyszenie 
Dzieci Serc wspólnie z Niezawodnymi Strażakami z OSP Przybę-
dza i Radziechowy, przy licznym współudziale Parafian z Dekana-
tu Radziechowskiego podjęli modlitewne czuwanie na Matysce,   
o 21.37 zapłonęło ognisko – Płomień Pamięci, a syreny strażackie 
przypomniały o doniosłości chwili. Popłynęły łzy smutku, żalu, ale 
i radości. Przecież nasz Papież jest już w Domu Ojca i nadal pragnie 
nam pomagać. 

W ten sposób oddaliśmy hołd największemu z Polaków,  Jano-
wi Pawłowi II. Śpiewając ulubione pieśni Papieża, czuliśmy Jego 
obecność wśród nas. A widząc inne ogniska na szczytach beskidz-
kich gór , zrozumieliśmy, że  utworzyliśmy wspólny świetlany łań-
cuch – łańcuch zjednoczonych w modlitwie serc. 

Dziękujemy Ci Panie za Tych ludzi, dzięki którym mogliśmy 
w tym cudownym miejscu trwać na modlitwie, a szczególnie je-
steśmy wdzięczni za śp. ks. Prałata Stanisława Gawlika, który ten 
wyjątkowy zakątek Beskidów odkrył dla nas i naszych potomnych.

2 kwietnia 2007r. Czas biegnie nieubłaganie. Minęły już dwa 
lata od momentu odejścia do Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła 
II.  A my nadal słyszymy Jego głos i co najważniejsze, czujemy Jego 
obecność. To dla Niego – 02.04.07r. na szczytach naszych beskidz-
kich gór zapłonęły wieczorem ogniska - ,,chóry”, w  ten właśnie 
szczególny sposób, tak jak to czynili niegdyś nasi pradziadowie, 
połączyliśmy się we wspólnym modlitewnym czuwaniu. W  Ra-
dziechowach płonęły dwa ogniska: jedno na Matysce, a drugie na 
Kopie.

Na Matysce zebrała się liczna grupa pielgrzymów, którą dowo-
dziły dwie jednostki OSP z Przybędzy i Radziechów oraz Stowarzy-
szenie Dzieci Serc .Czekając na godz. 21.37 odmówiliśmy cząstkę 
Różańca św. , modliliśmy się w tych intencjach, które każdy osobi-
ście mógł wypowiedzieć do mikrofonu. A były one następujące: 
o rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II, za 
śp. ks. Prałata Stanisława Gawlika twórcę Golgoty Beskidów, za 
obecnego ks. Proboszcza Ryszarda Kubasiaka – kontynuatora bu-
dowy, za fundatorów Krzyża Jubileuszowego i stacji Drogi Krzyżo-

wej, o łaski wytrwania w dobrym mieszkańców parafii i wszystkich 
przecierających szlaki na Matyskę, o świętych kapłanów, za dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

Następnie śpiewaliśmy ulubione pieśni Jana Pawła II i tak do-
trwaliśmy do 21.37,  wówczas to nastąpiła cisza, każdy w skupie-
niu, na indywidualnej rozmowie z  Panem Bogiem przedstawiał 
swoje głęboko zamknięte w sercu sprawy. Tego wieczora nikomu 
nie śpieszyło się do domu, jeszcze długo śpiewaliśmy, ciesząc oczy 
migocącymi płomieniami ogniska na tle nocnej panoramy Kotliny 
Żywieckiej.

Wozy strażackie, migocąca sygnalizacja świetlna i   dźwięk 
syreny alarmowej to wszystko razem stanowiło niepowtarzalną 
oprawę tej uroczystości. Warto było zadać sobie trochę trudu i być 
w tej godzinie na Matysce, a jaki kształt miał  płomień o 21.37 to 
można zobaczyć na zdjęciu wykonanym przez Grzegorza Łukasika 
z Twardorzeczki. 

Te wspomnienia to już historia, ale jaka historia, wpierw lokal-
na prasa pisała o wyjątkowym zdjęciu i pewnie nic by się już nie 
wydarzyło, gdyby nie spotkanie 

ks. Władysława Janke, proboszcza z  Lalik – nauczyciela, z  ks. 
Jarosławem Cieleckim dyrektorem Watykańskiego Serwisu Infor-
macyjnego – uczniem. To dzięki nim zdjęcie ,,Płomienia Pamięci” 
obiegło świat, a III Rocznica Śmierci Jana Pawła II stała się wyda-
rzeniem międzynarodowym. 2 kwietnia 2008 r. dotarła do Radzie-
chów na Matyskę międzynarodowa grupa maratończyków niosą-
ca pochodnię zapaloną od ognia z grobu JP II.

Maratończycy w  ciągu kilku dni przebiegli trasę od Zakopa-
nego, Niegowici, Krakowa, Wieliczki, Kalwarii Zebrzydowskiej, 
Wadowic do Bielska. Ostatni etap Bielsko – Biała Trzy Lipki do Ra-
dziechów pod Jubileuszowy Krzyż na Matysce. Cały czas grupie 
biegaczy towarzyszył obraz Matki Bożej z Niegowici – nazwanej 
Matką Boską Dobrego Początku – bo to właśnie u  Jej stóp mo-
dlił się wikary ks. Karol Wojtyła. Tyle razy słyszeliśmy słowa  „Totus 
Tuus”, więc i tym razem Ona towarzyszyła wyjątkowej wizycie Ojca 
Świętego na Podbeskidziu. Całą uroczystość zawdzięczamy ks. Ja-
rosławowi Cieleckiemu – dyrektorowi VSI. 

28 marca 2009 roku nie biegliśmy, lecz pielgrzymowaliśmy tą 
samą trasą, co biegacze. Nieśliśmy ogień – przechowywany przez 
siostry redemptorystki opiekujące się Krzyżem na Trzech Lipkach, 
a nad nami unosiły się biało - żółte baloniki, które wypuściliśmy do 

Historia ,,Płomienia Pamięci” na Matysce

cd. na str. 23

Jak leje w Nawiedzenie Panny,
 to potrwa do Zuzanny.
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TWOJE OGŁOSZENIA ZA DARMO W INTERNECIE 
 

Sprzedam  •  Zamienię  •  Kupię  •  Oddam  •  Usługi  •  Praca 
 

 
 

Serwis Ogłoszeniowy Mieszkańców Żywiecczyzny 
Sprzedawaj i ogłaszaj się lokalnie - bez opłat! 

Praca, Motoryzacja, Nieruchomości, Ślub, Komputery, Usługi, 
Dom, Budownictwo, Biuro, Edukacja, Rozrywka, Odzież, Hobby 

POMOC KOMPUTEROWA  
Na terenie 

Gminy Radziechowy-Wieprz 

662-422-466 
501-147-970 

www.mtechzywiec.pl 

Serwis • Naprawa • Modernizacja 

Pomoc komputerowa z dojazdem do 
klienta - wsparcie sprzętowe i systemowe 

•  • 

 

www.ogloszeniazywiec.pl 

Apel o  ochronę środowiska – to kwintesencja przekazu za-
wartego w  pracach, które rywalizowały w  IV Gminnym Ekolo-
gicznym Konkursie Plastycznym. W zmaganiach o pierwsze miej-
sce i nagrody rzeczowe brały udział dzieci ze szkół i przedszkoli 
z całej naszej Gminy. Łącznie na konkurs wpłynęło aż 160 prac 
wykonanych przez dzieci. Tegoroczne wydanie konkursu odby-
wało się pod hasłem „ZIEMIA – NASZA ZIELONA OJCZYZNA”. 

Podczas uroczystego podsumowania, które odbyło się 25 
kwietnia 2013 roku o  godzinie 9.00 rano w  Szkole Podstawo-
wej im. Księdza Jana Twardowskiego w  Brzuśniku, uroczyście 
nagrodzono zwycięzców tegorocznej edycji konkursu. Zgodnie 
z decyzją komisji (w składzie: Dorota Ryżka, Urszula Laszczak i Ja-
dwiga Kaleta) nagrody z rąk Pani Dyrektor Szkoły Celiny Dudys 
oraz Pani Dyrektor GCKPT Magdaleny Więzik otrzymali zdobyw-
cy następujących miejsc:

KL. O
I miejsce Karol Jasek - Publiczne Przedszkole w Wieprzu
II miejsce Dominika Kliś - Publiczne Przedszkole w  Radziecho-
wach
III miejsce Sebastian Caputa – Oddział Przedszkolny w Brzuśniku

KL. I-III
I  miejsce Katarzyna Rodak – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Brzuśniku
I  miejsce Kacper Grochowalski – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. Jana Pawła II w Bystrej
II miejsce Magdalena Arast – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
Jana Pawła II w Bystrej
III miejsce Karolina Zuziak - Zespół Szkół im. Ks. Prałata Stanisła-
wa Gawlika w Radziechowach

Kl. IV-VI
I  miejsce Natalia Motyka - Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha 
w Wieprzu
II miejsce Piotr Piątek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybę-
dzy
III Wiola Setla - Zespół Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Gawlika 
w Radziechowach

Wyróżnienia 0
1. Amelia Gruszecka - Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieprzu 
2. Oliwia Hazuka - Publiczne Przedszkole w Radziechowach 
3. Julia Rozmus - Publiczne Przedszkole w Radziechowach
4. Oliwia Kosiec - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy 

Wyróżnienia I-III
1. Gracjan Żelazny - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy 

2. Malwina Tracz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy 
3. Iga Mrowiec – Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka 
w Juszczynie
4. Paulina Bąk – Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Jusz-
czynie 
5. Weronika Konior - Zespół Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Gaw-
lika w Radziechowach
6. Anna Puda - Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Brzuśniku 
7. Julia Pieczarka - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła 
II w Bystrej 

Wyróżnienia IV-VI
1. Paskal Tlałka - Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu 
2. Agnieszka Duraj - Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardow-
skiego w Brzuśniku
3. Dominika Mieszczak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybę-
dzy.

Uroczystość uświetnił krótki, ale wspaniały spektakl o tema-
tyce ekologicznej uczniów II klasy Szkoły Podstawowej im. ks. 
Jana Twardowskiego w Brzuśniku. Uczniowie pokazali w swoim 
występie, jak może wyglądać Ziemia, jeżeli nie będziemy sprzą-
tać i segregować śmieci, nie będziemy dbać o środowisko i go-
spodarkę wodną. 

Konkurs organizowała Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Brzuśniku.

M. Husar

Nagrodzono zwycięzców IV Gminnego 
Ekologicznego Konkursu Plastycznego



Nieba – a każdy balonik to jedna prośba o wstawiennictwo JP 
II u Naszego Pana. Obok krzyża i płomienia nieśliśmy również 
obraz Naszej Matki – Szafarki Łask. 

P o d e j -
mując trud 
m o d l i t w y 
w  drodze, idąc 
p i e l g r z y m -
ką z  Bielska 
Białej do Ra-
d z i e c h ó w , 
połączyliśmy 
n i e w i d z i a l -
ną siecią dwa 
i d e n t y c z n e 
krzyże; jeden 
zwany Krzy-

żem Trzeciego 
Tysiąclecia na 
Trzech Lipkach, 
ze starszym 
o  rok Krzyżem 
Jubileuszowym 
na górze Maty-

sce, a  ta misternie pleciona z  pięciolinii sieć, zapełniona nut-
kami ,,Barki”, ,,Liczę na Ciebie Ojcze” czy ,,Oto Jest Dzień”  na 
pewno zaowocuje obfitym połowem. 

Mamy nadzieję, że to modlitewne wędrowanie na stałe za-
gości w  Kalendarzu Pielgrzymkowym. A  liczba pielgrzymów 
świadczyć będzie  o naszej pamięci i realizacji Testamentu JP II. 

(JK)

www.koparki-sulawa.pl

34-382 WIEPRZ 919
tel/fax 338605561
kom. 602 620 151
e-mail: sulawa@vp.pl

Wykonujemy wszelkie roboty ziemne:

USŁUGI
KOPARKAMI
MINIKOPARKAMI
ORAZ 
KOPARKO-ŁADOWARKAMI

- kopanie fundamentów
- niwelacja terenów
- przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
- kopanie studni oraz montaż kręgów
- karczowanie oraz wycinka drzew
- możliwość odwozu ziemi itp.

cd. ze str. 22

Zdjęcie ,,Płomień Pamięci” wykonano 
2 kwietnia 2007 r. o godz. 21.37 w II rocznicę 
śmierci Bł. Jana Pawła II podczas modlitewne-
go czuwania pod Krzyżem Jubileuszowym na 
górze Matysce w Radziechowach.

aut. zd.  Grzegorz Łukasik 


