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Na ręce Dyrektorów Placówek Oświatowych w Dniu Edukacji Narodowej skła-
damy  najserdeczniejsze podziękowania za Waszą ofiarność i trud włożo-
ny w wychowanie oraz za odpowiedzialną pracę w kształtowaniu umysłów  
i serc dzieci i młodzieży. Dziękując Państwu za zaangażowanie w pracę oświatową, 
życzymy Wam po stokroć zdrowia, optymizmu, nieustającej pasji, satysfakcji oraz 
niewyczerpanych sił i wytrwałości w kolejnym roku wyzwań. Mamy nadzieję, że 
efekty waszych nauk i starań wychowawczych napełniać będą Was dumą i  rado-
ścią, zachęcając tym samym do także i Waszego nieustannego rozwoju. 

Z wyrazami szacunku:
Grzegorz Figura Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz,

oraz Marian Motyka  Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

     Szanowni Państwo 
 Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Nauczyciele Emerytowani,  
  Pracownicy Szkół i Przedszkoli

Ewa Chowaniec dyrektor  
Szkoły im. Franciszka 
Polaka w Juszczynie

Danuta Adamczyk  
dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Wieprzu

Elżbieta Borowik dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Przybędzy

Cecylia Dudys dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. 
ks. Jana Twardowskiego

Małgorzata Kasperek 
dyrektor  Przedszkola  
w Radziechowach

Jolanta Greń dyrektor  
Publicznego Przedszkola  
w Juszczynie

Katarzyna Syc dyrektor  
Gimnazjum nr 3  
w Juszczynie

Grzegorz Ciurla dyrektor  
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Klicha w Wieprzu

Sleziak Jadwiga dyrektor  
Zespołu Szkół im ks.  
pra-. Stanisława Gawlika  
w Radziechowach

Wiesław Jakubiec dyrektor  
Gimnazjum nr 2 w Wieprzu

Marta Pastor dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Bystrej
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Słonecznie i ciepło zakończył się kolejny sezon letnich wę-
drówek. Obchody Światowego Dnia Turystyki (przypadające-
go corocznie na 27 września) 
nie ominęły Gminy Radziecho-
wy-Wieprz. Po raz pierwszy, w 
sobotę 28 września w naszej 
gminie został zorganizowa-
ny Jesienny Rajd Turystyczny. 
Wzięło w nim udział ponad 
70-ciu wychowanków szkół  
z terenu Gminy Radziechowy 
- Wieprz. Dzieci wraz z opieku-
nami wędrowały indywidualnie 
wyznaczonymi trasami spod 
szkół aż do składu drewna w By-
strej, znajdującego się w okolicy 
leśniczówki. W tym miejscu ustalono także metę dla ostatniego 
w tym roku rajdu z cyklu „Marsz Złotego Kija”, przeznaczonego  
dla fascynatów Nordic Walking. 

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – 
Wieprz, jako instytucja, której celem prócz działalności kulturalnej  
i promocji Gminy jest również popularyzacja turystyki, postanowi-
ło w tym roku dołączyć do grona instytucji, które obchodzą Świato-
wy Dzień Turystyki. Z tej okazji odbyły się dwa rajdy, w tym ostatni  
z tegorocznych rajdów z cyklu „Marsz Złotego Kija”, który prowa-
dził uczestników spod Domu Ludowego w Brzuśniku, aż do By-
strej. Ostatni odcinek trasy stanowiła 
malownicza droga ciągnąca się wzdłuż 
górskiego potoku aż do składu drewna, 
gdzie mogliśmy spotkać się dzięki uprzej-
mości Nadleśniczego Mariana Knapka 
z Nadleśnictwa Węgierska - Górka. To 
właśnie tym szlakiem podążyli tego sa-
mego dnia także wychowankowie szkół  
z Gminy Radziechowy - Wieprz i ich opie-
kunowie w ramach I Jesiennego Rajdu 
Turystycznego. Wszyscy spotkali się przed 
godziną jedenastą przy ognisku na wspól-
nym poczęstunku i zaba-
wach. Nie zabrakło Pana 
Grzegorza Figury Wójta 
Gminy Radziechowy-
Wieprz, który przybył na 
czele rajdu Nordic Walking 
wraz z Paniami z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Brzu-
śnika. Na miejsce przybyła 
także Pani Sołtys z Bystrej, 
Irena Rodak oraz Radny Sta-
nisław Noga. 

W rajdzie turystycznym 

udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Brzuśniku pod opieką Pani Agnieszki Waliczek; 

uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Bystrej 
pod opieką Pani Moniki Biegun 
i Pani Marty Pastor; uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Przybędzy pod opie-
ką Pani Krystyny Stanek oraz 
Pani Elżbiety Osmałek - Pyrgies; 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Klicha w Wieprzu 
pod opieką Pani Agnieszki Ja-
rosz oraz Pani Moniki Słowik; 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Franciszka Polaka w 

Juszczynie pod opieką Pani Katarzyny Kaczorowskiej, a także 
młodzież z Gimnazjum Publicznego nr 3 w Juszczynie wraz 
z opiekunami Panem Edwardem Szczyrkiem oraz Małgorzatą Golec  
oraz wychowankowie świetlicy Gminnego Centrum Kultury 
Radziechowy-Wieprz pod opieką Pani Agnieszki Biegun. 

Zadaniem każdej ze szkół było wyznaczenie tra-
sy, której zakończeniem miał być skład drewna w Bystrej, 
znajdujący się na obszernym placu, w lesie położonym  
nad leśniczówką. Z każdej ze szkół wytypowano także 10-ciu 

uczestników marszu, a także 
ochotnika, który 

Ponad 100 uczestników ruszyło na szlaki w Bystrej 
podczas gminnego Rajdu Turystycznego!
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reprezentować miał szkołę w konkursie wiedzy „Znam Swoją Gmi-
nę”, dotyczący wiedzy zarówno krajoznawczej, jak i odnoszącej się 
do władz lokalnych gminy. Test okazał się trudny i nikomu nie udało 
się zdobyć maksymalnej ilości punktów (czyli 15 punktów). Najlepiej 
z pytaniami poradziła sobie Martyna Biegun ze Szkoły Podstawowej  
z Juszczyny, zdobywając 14 punków i główną nagrodę. 

Uczestników czekał także konkurs skoków na skakance i kon-
kurs otwarty  dla wszystkich z wiedzy turystycznej, mający roz-
wijać wiedzę najmłodszych, szczególnie w tematyce powiązanej 
z turystyką, krajoznawstwem oraz Światowym Dniem Turystyki.  
Za każdą poprawną odpowiedź przewidziany był mały upominek. 

Dla każdego uczestnika rajdu przewidziane były upomin-
ki rzeczowe oraz poczęstunek w formie herbaty, napoju, droż-
dżówki oraz kiełbasy do upieczenia na ognisku. Za udział  
w konkursach organizowanych w trakcie rajdu rozdane zostały dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe. 

Również dla nauczycieli przewidziana została specjalna nie-
spodzianka. Po raz pierwszy w tym roku szkoły mogły zgłosić pe-
dagogów, którzy w sposób wyjątkowy angażują się w rozwijanie 
wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do turystyki pieszej, dbania  
o środowisko naturalne, ekologicznego trybu życia do Nagrody 
Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-
Wieprz w Dziedzinie Turystyki. W tym roku do nagrody zgłoszono 
dziewięciu wychowawców pracujących na terenie naszej Gminy, byli 
nimi: Pani Krystyna Stanek, Pani Monika Biegun, Pani Agnieszka Ja-
nosz, Pani Katarzyna Kaczorowską, Pani Bożena Kupczak, Pani Anie-
la Michalska, Pani Agnieszka Waliczek, Pan Edward Szczyrk oraz Pani 
Agnieszka Biegun. Podczas rajdu Pan Grzegorz Figura Wójt Gminy 
oraz Pani Magdalena Więzik Dyrektor GCKPT wręczyli nagrodzonym 

nauczycielom dyplomy oraz 
nagrody w postaci sprzętu tu-
rystycznego.

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim nagrodzonym, 
mamy nadzieję, że wyróżnie-
nie to stanie się dla Państwa 
inspiracją do dalszej owoc-
nej pracy na rzecz turystyki, 
ekologii i sportu w naszej 
gminie. 

Serdecznie dziękujemy Panu leśniczemu Tomaszo-
wi Semikowi oraz jego małżonce za życzliwość i pomoc w organizacji 
rajdu i ogniska dla uczestników. 

Światowy Dzień Turystyki świętowany jest od 1979 roku. W naszej 
gminie tradycja obchodów tego dnia jest jeszcze młoda, ale już teraz 
zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w przyszłorocznym Jesien-
nym Rajdzie Turystycznym. ZAPRASZAMY! 

(M. Husar)
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Nowa Sala na 40-lecie działalności
 Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żywcu 

Już 40 rok działalności obchodziła 25 września 2013 roku 
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Żywcu. Jubileusz 
40-lecia działalności połączony został z otwarciem długo wy-
czekiwanej Sali Koncertowej. 

Wspaniały koncert czekał na tych, którzy wraz z uczniami  
i wychowawcami przybyli cieszyć się z otwarcia nowej pięknej 
Sali Koncertowej i 40-lecia działalności szkoły. Występy uczniów, 
absolwentów i szkolnych pedagogów rozbrzmiewały w nowo 
otwartej sali niezwykle uroczyście. Nie zabrakło smyczkowego 
zespołu kierowanego przez panią dyrektor szkoły Jolantę Tomas, 
który zaprezentował znane utwory takich wykonawców jak Marek 
Grechuta czy Andrzej Zieliński. Wszystkie występy dopełniła gra 
świateł, co dało niezwykły efekt. Pan Antoni Szlagor - Burmistrz 
Miasta Żywiec odznaczył Pana Maksy-
miliana Celeda - byłego wieloletniego 
dyrektora Departamentu Szkolnictwa 
Artystycznego w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego – Medalem 
za zasługi dla Miasta Żywiec. Wręczaniu 
pamiątkowego medalu towarzyszył 
przewodniczący Rady Miasta Krzysz-
tof Greń. Władze samorządowe miasta 
wręczyły nagrody rzeczowe nauczycie-
lom i pracownikom Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia oraz Samorządo-
wej Szkoły Muzycznej II Stopnia. Od-
czytany został tego wieczoru uroczy-
ście przez Burmistrza Miasta również 
list od Prezydenta RP. Podczas uroczy-
stości otwarcia Sali Koncertowej obec-
ny był także Pan Grzegorz Figura Wójt 
Gminy Radziechowy-Wieprz. To wła-
śnie tutaj uczyli się muzycy wchodzący  
w skład kapel zespołów regionalnych, 
także działających na terenie naszej gmi-
ny. To wspaniałe, że następne pokolenia 
ludzi, którzy będą dbać o nasze tradycje, 
będą mieć jeszcze lepsze warunki do roz-
woju – mówił w wywiadzie Pan Figura. 

Budowa Sali Koncertowej rozpo-
częła się wmurowaniem Kamienia Wę-
gielnego 26 października 2011 roku. 
Poświęcenia Kamienia Węgielnego 
dokonał  ks. Infułat Władysław Fidelus, 
Proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP 
w Żywcu. Obiekt wyposażony w 250 
miejsc i profesjonalne oświetlenie ma 
także doskonałą akustykę. Dzięki Mi-
nisterstwu Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Państwowa Szkoła Muzyczna 
I Stopnia w Żywcu oraz Samorządowa 
Szkoła Muzyczna II stopnia ma pro-
fesjonalną Salę Koncertową umoż-
liwiającą prowadzenie także zajęć  
w warunkach  zbliżonych do pracy za-
wodowych muzyków. Za wybudowa-
nie sali odpowiadał żywiecki Zakład 
Robót Inżynieryjnych „WODPOL” Sp.  
z o.o., zaś wykonawcami projektu było 
Konsorcjum firm Studio Projektowe Urszula Łodzińska i RM Pro-
jekt Pracownia Architektoniczna Rafał Mirek. 

Żywiecka szkoła muzyczna pełni funkcje nie tylko edukacyjną, 
ale także animatora życia kulturalnego. Aktywny udział tej jednost-

ki oświatowej 
przejawia się 
z w ł a s z c z a 
przez organi-
zowanie kon-
cernów śro-
dowiskowych, 
k a r n a w a ł o -
wych, recitali, 
popisów kla-
sowych oraz 
k o n c e r t ó w 
dyplomatów,  

a także audycji muzycznych. Wielu 
ludzi na Żywiecczyźnie nie wyobraża 
sobie, by szkoły tej mogło zabraknąć. 
Przestąpienie progu świata muzyki, 
progu szkoły muzycznej to coś więcej 
niż etap w życiu młodego człowieka, to 
obranie drogi życia, która kształtuje nie 
tylko warsztat muzyka, ale także oso-
bowość i sposób postrzegania świata. 
Szkoła muzyczna rozwija talent, a setki 
godzin ćwiczeń dążą do wykształcenia 
samodyscypliny i charakteru, który po-
zostaje w człowieku już do końca życia 
– stwierdza Pani Magdalena Więzik, 
absolwentka Państwowej Szkoły Mu-
zycznej  I stopnia w Żywcu obecna 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury, 
Promocji, Turystyki  Radziechowy –
Wieprz. 

Państwowa Szkoła Muzyczna I 
stopnia kształci obecnie 257 uczniów, 
dodatkowo 126 uczniów pobiera na-
uki w Samorządowej Szkole Muzycz-
nej II stopnia. Razem szkoła kształci 
393 uczniów w specjalnościach: for-
tepian, skrzypce, altówka, akordeon, 
gitara, kontrabas, klarnet , wiolonczela, 
flet saksofon, trąbka, puzon, perkusja, 
tuba oraz na instrumentach ludowych: 
okarynie, dudach i heligonce.

Uczniom, Absolwentom oraz Pe-
dagogom i Pracownikom Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Samo-
rządowej Szkoły II stopnia w Żywcu 
życzmy długich lat pełnych prawdzi-
wej pasji płynącej z miłości do sztu-
ki nieuchwytnej – przejawiającej się  
w świecie dźwięku. Mamy nadzieję, że 
praca, jaką wykonujecie, zawsze bę-
dzie dostarczać Wam nie tylko radośći, 
ale mnóstwa sukcesów zarówno oso-
bistych, jak i tych, które sławić będą 
nasz region. 

(M. Husar)

Zdjęcia wykorzystane w materiale zaczerpnięte zostały ze 
strony Starostwa Powiatowego z artkułu pana Krzysztofa Fiołka. 
Oryginały oraz więcej fotografii znajdziecie Państwo pod linkiem: 
http://www.starostwo.zywiec.pl/szczegoly.php?18320.
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SUKCES SKKT
SKKT działające przy Szkole Podstawowej w Juszczynie zostało 

nagrodzone jako najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo – Tury-
styczne Powiatu Żywieckiego na rok 2012/2013!

14 września w Radziechowach odbył się XV Jesienny Zlot Tu-
rystyczno – Ekologiczny „Czyste Góry”, którego organizatorem jest 
Starostwo Powiatowe w Żywcu. Na zlocie tym oceniono działalność 
Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych Powiatu Żywieckiego. 

Szkoła Pod-
stawowa im. 
Franciszka Pola-
ka w Juszczynie 
zajęła III miej-
sce.

O p i e k u -
nem koła jest 
pani Katarzyna 
K aczorowsk a, 
n a u c z y c i e l k a 
historii, która 

od dwunastu 
lat prowadzi 
działalność tu-
rystyczną na 
terenie szkoły. 
SKKT w Jusz-
czynie co roku 
bierze udział w 
jesiennym i wio-
sennym zlocie 
„Czyste Góry”. W 
czasie ferii zimowych uczestniczymy w cyklicznym rajdzie „Szlakiem 
Zamków i Sanktuariów Ziemi Krakowskiej” oraz w rajdzie „Poznajemy 
województwo śląskie”. 

Już niemal tradycją szkoły stały się wycieczki na Jurę Krakowsko 
– Częstochowską. W ciągu tych 12 lat zwiedziliśmy niemal cały szlak 
„orlich gniazd” na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej, kopalnie 
Górnego Śląska, muzea Krakowa, Wrocławia i Opola, pola bitew Mało-
polski, kopce pamięci bohaterów narodowych, cmentarze i pomniki 

zasłużonych dla kraju. Poznaliśmy 
tradycję i kulturę Śląska, Małopol-
ski i Opolszczyzny. Zdobyliśmy 
szczyty Beskidów, Gorców, Pienin i 
Tatr. Nieobca jest nam kultura i tra-
dycja Żydów, Łemków i Orawian.

Nie byłoby jednak tych wszyst-
kich wojaży, gdyby nie praca  
i poświecenie osób pracujących 
w Babiogórskim Oddziale PTTK  
w Żywcu.

Z tego miejsca należą się po-
dziękowania panu Andrzejowi 
Szewczykowi - inicjatorowi, pomy-

słodawcy i głównemu organi-
zatorowi   wycieczek, w których 
młodzież naszej szkoły może 
brać udział oraz panu Jackowi 
Sewerynowi, pomysłodawcy 
m.in. „Czystych Gór”. Dzięki ich 
niezwykłej pasji i zaangażowaniu  
możemy odkrywać ciekawe za-
kątki naszego kraju i naszej małej 
ojczyzny.

 (K.Kaczorowska)
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Wakacyjne zajęcia sportowe  
z Gminą Radziechowy - Wieprz 

Sezon wakacyjny dobiegł końca. Wraz z pojawieniem się pierw-
szych pożółkłych liści na drzewach nadszedł czas na podsumowanie 
tego okresu. Warto nadmienić, że przy współpracy Gminy i Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej udało się zorganizować cykl zajęć spor-
towych, które były prowadzone przez studentów i nauczycieli wycho-
wania fizycznego ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz uczel-
ni wyższych. Udostępniono również obiekty sportowe na świeżym 

powietrzu oraz sprzęt, z którego  mógł  korzystać każdy, codziennie  
przez cały okres wakacji w godzinach od 9:00 – 21:00. Największym 
zainteresowaniem cieszył się obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul.   
Nad Sołą w Wieprzu, na który codzie nie uczęszczały dzie-
ci, młodzież oraz dorośli z terenu całej Gminy i nie tyko. Pod-
czas wakacji zorganizowano również cykl turniejów siatków-
ki plażowej oraz tenisa ziemnego,  które miejmy nadzieję 
,wejdą na stałe do kalendarza imprez sportowych. Największym 
zainteresowaniem zajęcia sportowe cieszyły się wśród najmłodszej  

grupy dzieci uczęszczającej na co dzień do szkół podstawowych. Wy-
śmienita pogoda oraz doskonałe nastroje sprawiły, że jeszcze przed 
zakończeniem okresu wakacyjnego uczestnicy pytali o przyszłorocz-
ne zajęcia. Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w to niezwykle pożyteczne przedsięwzięcie w szczególno-
ści nauczycielom, studentom, oraz gospodarzom obiektów. 

Zajęcia sportowe dla najmłodszych
Informujemy, że zajęcia sportowe pod okiem wykwalifikowanego 

instruktora z zakresu piłki nożnej dla dzieci z rocznika 2003-2004 od-
bywają się w środy o godzinie 16:00 na Orliku przy Szkole im. księdza 

prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach, natomiast dla dzieci 
z rocznika 2005 i młodszych w soboty o godzinie 10:00. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich chętnych. Zajęcia prowadzi Krzysztof Figura.

Roczny Plan Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi

Informujemy, że został uchwalony roczny program współ-
pracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządo-
wymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014. 
Główne założenia rocznego programu współpracy to: a) dzia-
łalność na rzecz osób niepełnosprawnych, b)wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej poprzez przygotowanie i udział  
we spółzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym 
w zespołowej dyscyplinie sportu tj.: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka 
ręczna przez polski związek sportowy przez kluby, które nie pobie-
rają opłat od zawodników, c) wspieranie stowarzyszeń, klubów abs-
tynenckich, instytucji kultury, parafii, zespołów sportowych i innych 
organizacji w organizowaniu wypoczynku wakacyjnego oraz upo-
wszechnianiu kultury fizycznej w postaci zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży w ramach programów mających wyraźne odniesienie pro-
filaktyczne, w szczególności propagujące: trzeźwy i zdrowy styl życia, 
przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,  
d) wspieranie instytucji i stowarzyszeń w działalności służą-
cej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Szczegóło-
wy roczny program współpracy Gminy Radziechowy – Wieprz 
 z organizacjami pozarządowymi, działającymi w sferze pożytku pu-
blicznego na rok 2014, dostępny jest na stronnie bip.radziechowy-
wieprz.pl w zakładce uchwały.

I Miejsce w „Okręgówce” czyli
Czy połączenie klubów wyszło nam na dobre?

Lato 2012 roku zaowocowa-
ło połączeniem dwóch najwięk-
szych i zarazem najstarszych klu-
bów piłkarskich w naszej gminie, 
mianowicie LKS Radziechowy oraz 
LKS Jedność Wieprz. Rozmowy od-
nośnie fuzji rozpoczęły się jednak 
dużo wcześniej i miały tyle samo 
zwolenników, co oponentów. Jak 
w każdym tego typu przedsięwzię-
ciu, pojawiło się wiele nurtujących pytań. Najistotniejsze  z nich 
brzmiało: „ Czy uda się pogodzić zawodników, działaczy oraz najważ-
niejsze- kibiców obu drużyn, które to zawsze rywalizowały ze sobą 
na arenie Gminy”. Wiadomym jest fakt, iż piłka nożna to dyscypli-
na, wokół której pojawia się tyle emocji, że nie da się jej porównać 
 z żadnym innym sportem. Nieważne, czy grasz o mistrzostwo świata, 
czy kopiesz o przysłowiową „pietruszkę”, wszystko ma wspólny mia-
nownik i sprowadza się do wielkich emocji. Wiadomym jest również, 
że nic tak dobrze nie buduje atmosfery oraz nie spaja środowiska 
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piłkarskiego ( kibice , działacze, zawodnicy ), jak dobre wyniki oraz 
wspólny cel. Gminny Klub Sportowy Radziechowy - Wieprz w pierw-
szym sezonie istnienia  2012/2013 do rozgrywek piłkarskich zgłosił 
6 drużyn, dwie drużyny seniorskie, drużynę juniorów starszych oraz 
młodszych, drużynę trampkarzy starszych oraz młodszych. Jak w każ-
dym nowym mechaniźmie potrzeba było czasu, nim wszystkie trybiki 
zaczną ze sobą precyzyjnie współpracować, a wspólna ich praca przy-
niesie pożądany efekt. Sezon 2012/2013 był swoistym sprawdzianem 
organizacyjnym dla klubu. Zgłoszone drużyny zajęły odpowiednio: 
GKS I Radziechowy – Wieprz (BLO) 10 miejsce, GKS II Radziechowy 
– Wieprz (Żywiecka B klasa) 3 miejsce, Juniorzy starsi U19(Żywiecka  
A klasa) 4 miejsce, Juniorzy młodsi (Bielska Liga Juniorów) 2 miejsce, 
Trampkarze starsi(Żywiecka A klasa) 4 miejsce. Trampkarze młodsi 
(Liga Orlików) 4 miejsce.. Dzięki przemyślanym ruchom kadrowym 
oraz konsekwentnej polityce klubu, której założeniem jest szkolenie 
dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy GKS ,  sezon 2013/2014   roz-
począł niezwykle zmotywowany. Klub po raz pierwszy zgłosił do roz-
grywek drużynę najmłodszych piłkarzy – żaków, którzy swoje mecze 
rozgrywają na tzw. Orlikach. Postanowiono również dać szansę zaist-
nienia w seniorskiej piłce młodym wychowankom, którzy czekali nie-
cierpliwie na swój debiut. Na półmetku rundy jesiennej trzy spośród 
pięciu drużyn Gminnego Klubu Sportowego zajmują pierwsze miej-
sca w swoich klasach rozgrywkowych. Najwięcej emocji dostarczają 
zmagania „pierwszej” drużyny GKS, która prowadzi w Bielskiej Lidze 
Okręgowej i nie zaznała jeszcze goryczy porażki. Na uznanie zasługuje  
też postawa drugiej drużyny seniorskiej, która również plasuje się na 
pozycji lidera w Żywieckiej B klasie. Największą radość  sprawia jednak  
postawa juniorów starszych U19, którzy to za przykładem seniorów 
przewodzą w Żywieckiej A klasie juniorów starszych bez straconego 
dotąd punktu. Do końca rozgrywek pozostało jeszcze wiele meczy  
i trudno przewidzieć końcowy układ tabel, gdyż nieprzewidywalność 
piłki nożnej sprawia, że za to ją właśnie kochamy, mimo to, jedno jest 
pewne: mecze Gminnego Klubu Sportowego przyciągają coraz więcej  
ludzi, nawet tych, którzy kiedyś byli przeciwni połączeniu. Pamiętajmy 
jedno:  nieważne skąd pochodzi klub ,czy z Wieprza, czy z Radziechów 
, najważniejsze, że tworzą go ludzie z terenu naszej gminy i to, że grają 
w nich dzieci, młodzież, dorośli z naszej gminy. Poniżej prezentujemy 
tabele rozgrywek.    

Okręgówka (BOZPN) - sezon 2013/2014 
Klasa B seniorów – sezon 2013/2014
 mecze   punkty                                             mecze    punkty

1 GKS Radziechowy-Wieprz 9 25

2 TS Koszarawa Żywiec 9 24

3 KP Beskid Skoczów 9 19

4 LKS Pasjonat Dankowice 9 18

5 UKS Maksymilian Cisiec 9 16

6 KS Kuźnia Ustroń 9 15

7 LKS Zapora Porąbka 9 14

8 LKS 99 Pruchna 9 13

9 MRKS Czechowice-Dziedzice 9 13

10 RKS Cukrownik Chybie 9 10

11 LKS Bestwina 9 10

12 GKS Morcinek Kaczyce 9 10

13 KS Soła Kobiernice 9 6

14 LKS Metal WG - Skałka Żabnica 9 5

15 LKS Wilamowiczanka Wilamowice 9 5

16 LKS Tempo Puńców 9 4

1 GKS II Radziechowy-Wieprz 8 18

2 LKS Sokół Słotwina 8 16

3 LKS Jeleśnianka Jeleśnia 8 16

4 LKS Sopotnia 8 15

5 LKS Beskid Kocierz 8 14

6 LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze 8 13

7 LKS Smrek Ślemień 7 10

8 LKS Błękitni Żywiec 8 10

9 LKS Magura Bystra 8 10

10 LKS Grapa Trzebinia 8 6

11 LKS Korbielów 7 6

12 LKS Halny Przyborów 8 0

Klasa A (Juniorzy U19) - sezon 2013/2014
mecze  punkty 

1 GKS Radziechowy-Wieprz 7 21

2 FKS Rychwałd 7 17

3 LKS Jeleśnianka Jeleśnia 7 14

4 LKS Bory Pietrzykowice 7 12

5 LKS Juszczyna 7 12

6 LKS Pewel Mała 7 12

7 LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze 7 10

8 LKS Magórka Czernichów 7 8

9 UKS Maksymilian Cisiec 7 8

10 LKS Świt Cięcina 7 7

11 LKS Smrek Ślemień 7 5

12 LKS Koszarawa Babia Góra 7 5

13 LKS Halny Przyborów 7 4

14 LKS Metal WG - Skałka Żabnica 7 4

Czy warto tworzyć klasy sportowe?
Każdego roku pomiędzy szkołami podstawowymi oraz gim-

nazjami odbywa się rywalizacja poprzez różnego rodzaju zawody 
sportowe. Najpierw na szczeblu gminnym, następnie powiatowym, 
rejonowym i wojewódzkim. Jak wiadomo, żeby rywalizować z naj-
mocniejszymi, trzeba dysponować dobrą infrastrukturą sportową, 
kadrą szkoleniową oraz, co najważniejsze, talentami sportowymi.  
Jeżeli te trzy czynniki zostaną spełnione, to wydaje się, że sukces jest 
gwarantowany.?  

W dzisiejszej dobie rozwoju, kiedy każda szkoła posiada w miarę 
przyzwoitą bazę sportową oraz kadrę szkoleniową, która ciągle pod-
nosi swoje kwalifikacje ,zawodnym wydaje się być trzeci czynnik  czyli 
talenty sportowe. ? Chętnej młodzieży do uprawianiu sportu w naszej 
gminie nie brakuje,  jednak, aby mogła ona odnosić znaczące sukcesy 
na arenie rejonowej czy wojewódzkiej, potrzeba dużego zaangażo-
wania oraz wielu godzin ciężkiej pracy. Jeżeli przyjrzymy się szkolnym 
rankingom sportowym w województwie czy nawet rejonie, czołów-
kę zawsze tworzą szkoły o profilu sportowym. Jest tak dlatego, iż  
w szkołach, które posiadają klasy sportowe jest 10 godzin wychowania 
fizycznego tygodniowo, podczas gdy w zwykłych klasach średnio 3 
godziny. Jeżeli dodamy do tego zajęcia ponadprogramowe, czyli tzw, 
SKS- y, różnica jest ogromna. Nauczyciele, dysponując tyloma godzina-
mi, są w stanie wyłonić większą ilość talentów oraz, przede wszystkim, 
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postawić na systematyczność i pewnego rodzaju specjalizację przed-
miotu nauczania. Ponadto w szkołach, które posiadają w swych szere-
gach klasy sportowe, subwencje z MEN są wyższe niż dla zwykłych klas.  
W czym więc tkwi tak naprawdę problem?  Mianowicie w liczebno-
ści dzieci. Według rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 15.10.2012r   
„W oddziale sportowym jest 
prowadzone szkolenie spor-
towe w jednym lub kilku spor-
tach , w co najmniej trzech 
kolejnych klasach szkoły da-
nego typu, dla co najmniej 20 
uczniów w oddziale”. Nauczy-
ciele wychowania fizycznego 
z naszej gminy potwierdzają 
ten problem, który z roku 
na rok wydaje się być więk-
szy. Co należy więc zrobić, 
aby temu zapobiec? Duża 
rola rodziców, aby zachęcali 
swoje dzieci do uprawiania 
sportu, a przede wszystkim 
do ćwiczeń na lekcjach wy-
chowania fizycznego, gdyż 
wyniki światowych badań 
jasno stwierdzają że osoby, 
które uprawiają sport, lepiej 
przyswajają wiedzę, mniej 
chorują oraz radzą sobie  
w codziennym życiu.           

Gminne zawody 
sportowe

Wraz z początkiem roku 
szkolnego rozpoczęły się 
również szkolne zmaga-
nia sportowe. Szkoła, która 
wygrywa zawody w danej 
dyscyplinie na szczeblu 
gminnym, reprezentuje 
naszą gminę w zawodach 
powiatowych. Następnym 
etapem są zawody rejono-
we. Placówki, które  zwycię-
żą w zawodach rejonowych, 
walczą o prym najlepszej  
w województwie. Jako pierwsze w tym roku szkolnym odbyły się  
biegi przełajowe oraz piłka nożna. Obie dyscypliny miały miejsce 
w Radziechowach, przy szkole im. księdza Stanisława Gawlika.  
W biegach przełajowych wzięły udział następujące placówki: Ze-
spół Szkół im ks. Stanisława Gawlika w Radziechowach, Gimna-
zjum nr 2 w Wieprzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Przybędzy 
oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu. W kategorii 
szkół podstawowych bezkonkurencyjne okazały się dziewczyny 
ze szkoły z Radziechów,  które w składzie : Lizak Julia,  Żelazna 

Olga, Piecuch Katarzyna, Jurkiewicz Maria, Błachut Paulina, 
Rułka Weronika zwyciężyły z dziewczynami z Wieprza w składzie: 
Dudek Weronika, Motyka Natalia, Kręcichwost Katarzyna,  Śleziak 

Aleksandra, Caputa Kinga, Duraj Laura. Wśród chłopców również 
pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Radziechów w składzie: Skow-
ron Marek, Ulrych Michał, Łukaszek Jakub, Leszczewski Ja-
kub, Dudek Jakub, Dobija Dominik, pokonując ekipy z Wieprza 
- II miejsce : Gancarczyk Tymoteusz, Jarco Gabryel, Lach Łukasz, 
Bondyra Patryk, Tomiczek Szczepan, Piela Klaudiusz  oraz z Przy-
będzy - III miejsce w składzie : Talik Jakub, Juraszek Przemysław, 
Żelazny Gracjan, Konior Jakub, Woźniak Krzysztof, Piątek Piotr.  
Zmagania szkół gimnazjalnych obfitowały również w wiele emo-
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Zawody piłki nożnej szkół podstawowych
W ubiegły piątek odbyły się zawody piłki nożnej dla szkół 

podstawowych. W rozgrywkach wzięły udział wszystkie szkoły 
z terenu gminy. Drużyny podzielono na dwie grupy. W pierw-
szej wylosowano zespoły z Radziechów, Juszczyny oraz Wie-
prza. Drugą grupę utworzyły Bystra, Brzuśnik i Przybędza.  

Pierwsze spotkanie pomiędzy ekipami z Wieprza i Juszczyny 
zakończyło się wynikiem 2:7. Po tym meczu drużyna z Wieprza 
urosła do miana faworyta całych rozgrywek a rewelacyjnie spi-
sujący się w ataku Jasiu Ciućka do miana króla strzelców. Jako 
drugie zostało rozegrane spotkanie pomiędzy rywalami zza mie-
dzy Bystrą oraz Brzuśnikiem które zakończyło się wynikiem 3:1.  
W trzecim meczu pomiędzy gospodarzami zawodów z Radziechów  
a szkołą z Juszczyny zwyciężyli młodzi Radziechowianie 3:2. Ko-
lejny mecz  mimo długo utrzymującego się remisu pomiędzy 
Bystrzanami a drużyną z Przybędzy zakończył się zwycięstwem 
tych pierwszych 3:0. Tym zwycięskim spotkaniem młodzi piłkarze 
z Bystrej zapewnili sobie awans do finału. Ostatni mecz w grupie 
pierwszej pomiędzy szkołami z Wieprza i Radziechów miał za-
decydować o pierwszym miejscu w grupie ponieważ obie ekipy 
wygrały swoje pierwsze spotkania. Wiele niewykorzystanych oka-
zji to najlepsze podsumowanie tej potyczki. Ostatecznie zmaga-
nie zakończyło się wygraną 3:1 dla szkoły z Wieprza która zajęła 
pierwsze miejsce w 
swojej grupie. Ostat-
ni grupowy mecz 
pomimo iż nie dawał 
drużynom z Brzuśni-
ka i Przybędzy szans 
na finał dostarczył 
również mnóstwa 
emocji. Nawet nie-
zwykle aktywny 
Kuba Talik nie mógł 
pokonać bramkarza 
z Brzuśnika który 
za każdym razem 

był górą w pojedynkach jeden na jeden. Mecz zakończył się wy-
nikiem 3:0 dla Brzuśnika. W wielkim finale spotkały się druży-
ny reprezentujące szkoły podstawowe z Wieprza oraz Bystrej. 
Mecz zapowiadał się emocjonująco ponieważ w obu ekipach 
znaleźli się dwaj najskuteczniejsi zawodnicy- mianowicie wspo-
mniany wcześniej Jasiu Ciućka oraz  Kuba Urbaś. Pomimo wielu 
wyśmienitych okazji z obu stron to młodzi Bystrzanie lepiej ope-
rowali piłką i prezentowali się w całym spotkaniu zwyciężając 5:1.  
Młodym piłkarzom z Bystrej życzymy zwycięstwa na zawodach 
powiatowych.

cji i walki sportowe. Ostatecznie zwycięstwo w obu kategoriach 
przypadło gimnazjum w Radziechowach w składzie dziewczyny: 
Goryl Klaudia, Daria Olak, Nowak Elżbieta, Kumorowicz Kami-
la, Słapa Daria, Kliś Barbara.

Chłopcy: Sajbor Łukasz, Steczek Arkadiusz, Tomaszek Mi-
chał, Barcik Piotr, Nowak Mateusz, Bąk Jakub.  

W gimnazjalnych zawodach piłki nożnej, które rozegrane zostały 
na Orliku w Radziechowach wzięły udział trzy szkoły: Gimnazjum nr 
2 z Wieprza , Gimnazjum nr 3 z Juszczyny oraz Gimnazjum z Radzie-
chów. Faworytami rozgrywek byli bezapelacyjnie uczniowie z Wie-
prza, gdyż wg oceny licznie zgromadzonych kibiców dysponowali 
najlepszymi atutami piłkarskimi. Jak wszyscy wiemy, piłka nożna 
 jest nieprzewidywalna i w tym właśnie tkwi jej piękno. .. 
Mecze były rozgrywane systemem każdy z każdym. W pierwszym 
meczy pomiędzy ekipami z Radziechów oraz Juszczyny padł remis 

0:0. Drugi mecz pomiędzy faworytami z Wieprza oraz gimnazjum 
z Juszczyny zakończył się wynikiem 3:3, i o wszystkim miało za-
decydować spotkanie odwiecznych rywali Wieprza oraz Radzie-
chów. Kiedy na dwie minuty przed końcem meczu utrzymywał się 
remis 3:3, niemal wszyscy byli pewni, że to uczniowie z Wieprza 
wygrają całe zawody, gdyż w końcowym rozrachunku to oni dys-
ponowali lepszym stosunkiem bramkowym. W końcówce jednak 
to uczniowie z Radziechów wyprowadzili dwie zabójcze kontry, 
strzelając bramki. Mecz zakończył się wynikiem 5:3 i promocją 
uczniów z Radziechów do dalszych zawodów powiatowych.  
W kategorii dziewczyn lepsze okazały się również piłkarki z Ra-
dziechów, zwyciężając dziewczyny z Wieprza 3:1 .

Wszystkim młodym sportowcom życzymy zwycięstw na zawo-
dach powiatowych.
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1590 kilometrów w trzy 
tygodnie – Ultramaratończyk  
z Rudy Śląskiej, August Jakubik, 
podjął kolejne wyzwanie i przez 
Alpy ruszył do Watykanu. Na 
jego trasie znalazły się również 
Radziechowy!

W dniu 24 września 2013 r. 
August Jakubik przebiegł przez 
Radziechowy, gdzie ugościliśmy 
go gorącą herbatą, ciepłym ko-
cem i upominkami z naszej Gmi-
ny.

Pielgrzymka biegowa ma 
upamiętnić 35. rocznicę pontyfi-

katu Jana Pawła II, stąd papieskie akcenty: Jakubik startuje z rudz-
kiego placu imienia papieża-Polaka, przebiegnie przez Wadowice 
– rodzinne miasto papieża i 16 października rano stanie na mecie 
w Stolicy Apostolskiej. August Jakubik do startu przygotowywał 
się kilka miesięcy. Dotychczas trasę tę 
dzielił z 11 kolegami podczas sztafet 
biegowych, tym razem postanowił po-
konać ją w pojedynkę.

-  Będzie to bieg dziękczynny za 
pontyfikat błogosławionego Jana 
Pawła II. Nad realizacją tego pro-
jektu myślałem wiele lat i na mecie 
ubiegłorocznych „42 maratonów w 
42 dni” stwierdziłem, że już jestem 
przygotowany na podjęcie tego wy-
jątkowego wyzwania – mówi August 
Jakubik. Trasa biegu prowadzi od 
granic Polski przez Słowację, Austrię i 
Włochy do Watykanu.

Na pierwszych siedmiu kilometrach biegaczowi towarzy-
szyć będzie wyjątkowa eskorta - młodzież z rudzkich gimnazjów 
uczestnicząca w projekcie „Aktywne i sprawne społeczeństwo”. 

Sam zawodnik nie ukrywa, że sprostać wyzwaniu nie będzie 
łatwo. - Poprzednie biegi sztafetowe były dużo łatwiejsze, ponie-
waż dystans dzieliliśmy na 12 zawodników, tym razem będę całą 
trasę biegł pojedynczo – mówi August Jakubik. - Najtrudniejsze 
odcinki napotkam w Alpach oraz Apeninach, ale przygo-
towałem się na nie, trenując w okresie przygotowawczym 
w polskich górach – zapewnia. Przed startem jest jednak 
spokojny. – Przesłanie, z jakim biegnę, w momentach kry-
zysowych pokona wszystkie przeciwności  – podkreśla.
Każdego dnia August Jakubik ruszy w trasę o 9.00 i bę-
dzie biegł do 17.30. –  Traktuję to jak kiedyś szychtę na 
kopalni –  mówi biegacz.  – Tak jak tam, około południa 
będę robił sobie przerwy na drugie śniadanie  - doda-
je. Zabezpieczający bieg samochód techniczny będzie 
przystawał co 5 kilometrów, aby zawodnik mógł się na-
pić lub skorzystać z drobnych przekąsek. Codziennie 
rudzki ultramaratończyk spali 8 tys. kalorii na sam bieg. 

Biegowa pielgrzymka rozpoczęła się 23 września  
o godz. 9.00 na placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Na me-
cie, na placu św. Piotra w Watykanie biegacz planuje stawić 

się 16 października o 
godz. 8.30.

August Jaku-
bik jest medalistą 
Mistrzostw Polski  
w biegu 24-godzin-
nym oraz 10-krot-
nym reprezen-
tantem Polski na 
Mistrzostwach Euro-
py i Świata w biegu 
24-godzinnym. Do niego należy rekord Polski w biegu 48-godzin-
nym - 370 km 381 m. W swojej karierze przebiegł 134 marato-
ny. Co roku organizuje w Rudzie Śląskiej Międzynarodowy Bieg 
12-godzinny, na który przyjeżdżają najlepsi biegacze ultra z kraju  
i zagranicy. W 2012 roku wraz z Mariuszem Szostakiem zrealizował 
projekt „42 maratony w 42 dni”. W latach 1993, 1998 i 2003 prowa-
dził Pokojowe Sztafety Biegowe do Watykanu, zakończone spo-
tkaniami z Janem Pawłem II. W 2008 uczestnicy sztafety pobiegli 

na grób papieża. Po śmierci Jana Paw-
ła II August Jakubik zainicjował szta-
fetę „Śladami Błogosławionego Jana 
Pawła II”, która co roku 16 październi-
ka pokonywała trasę z Rudy Śląskiej 
do Wadowic, po drodze przybiegając 
do miejsc, które mają związek z Oj-
cem Świętym. August Jakubik włączył 
się również w propagującą rekreację  
i sportowy tryby życia akcję „Sporto-
wa Ruda”, która jest jedną z odsłon 
kampanii promocyjnej miasta, prowa-
dzonej pod hasłem „Atrakcyjna Ruda”. 
W marcu rozpoczął zajęcia biegowe  
z uczniami rudzkich szkół, podczas 

których wyłoniona została grupa młodzieży, która towarzyszyła 
rudzkiemu Ultra maratończykowi na pierwszych kilometrach bie-
gu do Watykanu.

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tak wspaniałego i skromne-
go człowieka. Gratulujemy życiowej pasji, życzymy szerokiej drogi 
i dużo, dużo zdrowia!

(M.Więzik)

Ultramaratończyk w Radziechowach

We wrześniu, gdy są tłuste ptaki, mróz w zimie nie byle jaki. 

Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.

Po św. Mateuszu każdy głupi chodzi w kapeluszu.

Po św. Michale, po kiermasie, ka załozys tam napasies

Na św. Wit – ptasecki cit. 

Święto Orsula rose rozsuta, słonecko wstało i pozbierało.

Kto sieje na św. Jadwigę, tyn zbiera figę.

Na św. Franciszka chłop już w polu nic nie zyska.

Na św. Golusa nikt się w polu nie rusa.

Na św. Łukasz darmo w polu czego szukasz.

PRZYSŁOWIA
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GMINNY ZARZĄD OŚWIATY INFORMUJE
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/2014 

wszystkie szkoły i przedszkola z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz 
przygotowały swoje placówki zarówno pod względem dydaktycznym 
jak również bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy i nauki. 

W okresie wakacyjnym zostały wykonane następujące prace po-
rządkowo – konserwatorskie oraz remonty :

Przedszkole Juszczyna – wykonano studnię głębinową ( inwe-
stycja gminna).

Przedszkole Radziechowy -  Budynek  przy ul. Głównej 596 
(Przedszkole nr 2) wykonano: malowanie ścian w dwóch salach do 
prowadzenia zajęć; malowanie ścian części klatki schodowej oraz 

malowanie drzwi wejściowych i barierek na zewnątrz budynku (pra-
ce wykonał pracownik przedszkola) ; rozbiórkę uszkodzonej części 
przewodu dymowego w kotłowni przedszkola i odbudowę przewodu 
dymowego od podłączenia kotła c/o wraz ze wzmocnieniem ścian 
(inwestycja gminna);

Budynek przy ul. Świętego Marcina 740 ( Przedszkole nr  1) wy-
konano:  wylewkę  na  przejściu do magazynu żywieniowego na ze-
wnątrz  budynku;  podwójną barierkę drewnianą z dodatkową porę-
czą dla najmłodszych dzieci na klatce schodowej ; malowanie ścian 
jadalni; wykonano  drewniane półki na książki instrumenty muzyczne 
( prace wykonał pracownik przedszkola), demontaż starej kotłowni 
i montaż kotłowni  (nowy piec duo c/o) wraz z zasobnikiem ciepłej 

NOWY ROK SZKOLNY W NASZEJ GMINIE
Nadeszła jesień. Uczniowie i nauczyciele już zapomnieli o wa-

kacjach. Praca w szkołach ruszyła pełną parą. Znów pobudka, lek-
cje, zadania, zajęcia pozalekcyjne- codzienny trud.

Szkoły i przedszkola w naszej gminie zostały bardzo dobrze 
przygotowane do nowego roku szkolnego. Przedstawiciele Ko-
misji Oświaty  z wójtem Panem Grzegorzem Figurą, jak co roku, 
zorganizowali objazd wszystkich placówek oświatowych naszej 
gminy celem sprawdzenia, czy wszystko zostało dobrze przygo-
towane pod względem bezpieczeństwa i dostosowania do wyma-
gań edukacyjnych.

W czasie wakacji wykonano wiele prac remontowych dzięki 
pomocy gminy oraz umiejętnościom pozyskiwania środków przez 
dyrektorów szkół. Wszystkie placówki zostały ocenione bardzo 
dobrze. Wychowawcy i opiekunowie pięknie przygotowali sale 
lekcyjne. Choć zawsze brakuje pieniędzy, to pomysłowość i umie-
jętności nauczycieli pozwalają na to, że dzieci i młodzież mogą się 
uczyć w pięknych i estetycznych pomieszczeniach. Mimo że na 
ostatniej sesji dało się słyszeć głosy niektórych radnych, że brakuje 
pomocy dydaktycznych, to w czasie komisji objazdowej dyrekto-
rzy nie zgłaszali takich braków. 

Nastały trudne czasy dla polskich placówek oświatowych. 
Ciągle słyszymy o likwidacji szkół podstawowych i gimnazjów. 
My staramy się, aby nasi uczniowie i rodzice nie przeżywali takich 
rozterek. Mamy nadzieję, że w miarę spokojnie przejdziemy przez 
kryzys oświatowy. Wystarczająco wiele utrudnień przynoszą nam 
decyzje MEN, które pozbawiają nas własnych decyzji samorządo-
wych dostosowanych do naszego środowiska.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim Nauczy-
cielom wszelkiej pomyślności i radosnego zapału, niech troski  
i smutki omijają Wasze szkoły. 

„ Tak iść jak ty i siać, i siać, i siać,
O siewco wiecznie wierzący w zapłatę
I niepamiętny mozołów daremnych! (…)
Rozrzucać, dzieło spełniając owocne,
I mieć ufnością, jak ty, serce mocne! ”
                                                                         ( L. Staff „Siewca”)

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych 
mgr Lucyna Kądziołka

AEROBIK W JUSZCZYNIE!
Gminne Centrum Kultury Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz w związku ze zgłoszonym  

zapotrzebowaniem na zajęcia ruchowe w miejscowości Juszczyna postanowiło włączyć do swojej oferty 
tego typu zajęcia. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego nauczyciela i instruktora  

Panią Bogusławę Dziergas. 
W zajęciach uczestniczyć mogą wszyscy chętni bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.  

Planowany termin rozpoczęcia pierwszych zajęć to 10 października 2013 r. Aerobik odbywać się będzie 
w każdy czwartek od godziny 20.00 do godziny 21.00 na sali gimnastycznej  

w Gimnazjum nr 3 w Juszczynie. 

Pamiętaj! Sport to zdrowie! 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!
Dyrektor GCKPT – Magdalena Więzik
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wody użytkowej; wymieniono zbiornik na ciepłą wodę przy podko-
wie pieca kuchennego wraz z przebudową podłączenia (inwestycja 
gminna) .

Przedszkole Wieprz – malowanie: ścian w salach zajęć oraz drzwi 
– 4 sale, lamperii w sali oddziału przedszkolnego w Brzuśniku, po-
mieszczeń kuchennych wraz z zapleczem – 2 kuchnie, 2 zmywalnie, 
2 magazyny, kotłowni w budynku przedszkola na ul. Figurów, frag-
mentaryczne malowanie lamperii na klatce schodowej w budynku 
przedszkola na ul. Figurów, zabezpieczenie ściany panelami w budyn-
ku gospodarczym przedszkola na ul. Spacerowej, malowanie bram 
wjazdowych – 2 bramy ( prace wykonane przez pracowników przed-
szkola) ponadto wykonano remont elewacji zachodniej w budynku 
przedszkola na ul. Figurów - uzupełnienie ubytków tynku i likwidacja 
pęknięć (prace wykonane zostały w formie darowizny przez Firmę 
ogólnobudowlaną pana Arkadiusza Jurka).

Zespół Szkół Radziechowy -  malowanie korytarzy w starej czę-
ści szkoły 1700 m2, wykonanie  posadzki z płytek na korytarzu, na pię-
trze starej części szkoły130 m2, malowanie parapetów na korytarzu 
malowanie kotłowni, malowanie amfiteatru (wydatki zostały pokryte 
ze środków finansowych pochodzących od Rady Rodziców, sponso-
rów oraz budżetu szkoły) , wykonano również malowanie gabinetu 
pedagoga i gabinetu logopedy,  sali lekcyjnej, daszku przed wejściem 
do szkoły,  założono lampę halogenową, wymieniono włączniki świa-
tła, usunięto awarię instalacji elektrycznej, założono osłony na ścia-
nach z płyt wiórowych w 2 salach lekcyjnych (prace wykonane przez 
pracowników szkoły).

Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy – Szkoła : remont 

elewacji budynku   od strony południowej, demontaż wiatrołapu i 
malowanie ściany od strony północnej, elewacja i ułożenie cokolika 
na ścianie frontowej przy wejściu głównym remont ubikacji, remont 
w pomieszczeniu sprzętu sportowego, malowanie korytarza przed 
biblioteką, remont i adaptacja pomieszczenia na gabinet dyrektora. 
Przedszkole : malowanie sali korekcyjno-kompensacyjnej, klejenie 
schodów, wymiana płytek podłogowych, malowanie ściany w jadal-
ni, wykonanie i zamontowanie listwy ochronnej, obudowa progów 
wejściowych i malowanie, montaż kratki wentylacyjnej w kotłowni 
( powyższe prace wykonane zostały przez pracowników szkoły) , re-
mont sieci kanalizacyjnej, remont kapitalny pomieszczenia na gabi-
net logopedy i pedagoga szkolnego (prace wykonane przez firmę 
zewnętrzną).

Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej – remont balkonu, ma-
lowanie magazynów  i biura intendenta,  zakładanie grzejników (in-
westycja gminna) oraz malowanie sali lekcyjnej (zakupu materiałów 
dokonano z budżetu szkoły natomiast koszt usługi pokryty został ze 
środków finansowych Rady Rodziców).

Szkoła Podstawowa w Juszczynie – wykonano kącik do wypo-
czynku dla uczniów podczas przerw (środki z funduszu sołeckiego) 
,  przebudowano fragment chodnika, który został zniszczony pod-
czas wykonywania  kanalizacji (inwestycja gminna), odmalowano 
pomieszczenia kuchni, toalet oraz niektórych fragmentów lamperii 
na korytarzach, wykonano malowanie mebli dla klasy I,  wykonano 
półeczki dla każdego ucznia, wymieniono  lampy przed wejściem do 
szkoły, udrożniono przewody wentylacyjne w pomieszczeniach: ko-
tłowni i sal lekcyjnych,  (prace wykonał pracownik szkoły), rozbudo-
wano sieć pracowni komputerowej – 4 stanowiska, zakupiono biurka  
(wydatki pokryte ze środków finansowych Rady Rodziców). 

Szkoła Podstawowa w Brzuśniku – położono nową wykładzinę 

w sali komputerowej (zakupu wykładziny dokonano z budżetu szkoły 
,natomiast koszt usługi pokryty został ze środków finansowych Rady 
Rodziców).

Gimnazjum w Wieprzu – demontaż i montaż ścianki i drzwi przej-
ście do Szkoły Podstawowej (w związku z uruchomieniem oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej) oraz wymieniono parapety 
zewnętrzne na parterze budynku (prace wykonane przez pracownika 
szkoły).

Gimnazjum Juszczyna – malowanie szatni i sanitariatów przy sali 
gimnastycznej, wymalowano pomieszczenie szatni szkolnej,  świetli-
cy,  sali nr 2 -lamperie, ubikacje dziewcząt i chłopców, barierki schodo-
we,  grzejniki, wymieniono blaty w stolikach uczniowskich oraz listwy 
przypodłogowe w salach dwóch salach nr 6 i 7; wykonano remont 
- czyszczenie i naprawa - żaluzji w salach lekcyjnych i szatni ( prace 
wykonane przez pracowników szkoły).

Szkoła Podstawowa w Wieprzu – pomalowano pokój nauczy-
cielski klas I-III, salę oddziału przedszkolnego oraz świetlicę (prace 
wykonane przez pracowników szkoły) , ponadto ze środków Rady Ro-
dziców zakupiono kamerę kopułową IR25m, którą zainstalowano na 
korytarzu w segmencie B ( klasy I-III).  

W ostatnich latach działania naszej Gminy umożliwiły zapewnie-
nie młodszym dzieciom przyjaznego przejścia z przedszkola do szko-
ły, a także stworzenie im dobrych i bezpiecznych warunków do nauki. 
Pomimo, iż wszystkie szkoły zostały przygotowane na przyjęcie dzieci 
6-letnich Rodzice z obawą podeszli do tego rozwiązania Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Przedłużenie dobrowolności w posłaniu do klas I 
dzieci 6-letnich oraz wprowadzenie ustawowego obowiązku przygo-
towania przedszkolnego dla dzieci 5 – letnich spowodowały przepeł-
nienie w przedszkolach na terenie Gminy. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców w roku szkolnym 
2013/2014 zostały uruchomione dodatkowe oddziały przedszkolne w 
Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu (po przekazaniu jednej 
Sali przez Gimnazjum Publiczne nr 2 w Wieprzu) oraz w Szkole Podsta-
wowej im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku ( po przeznaczeniu 
jednej sali lekcyjnej w związku z zakończeniem inwestycji budowy 
Sali gimnastycznej). Reorganizacja sieci przedszkoli zlikwidowała pro-
blem dwuzmianowości w Publicznym Przedszkolu w Wieprzu i umoż-
liwiła dzieciom przebywanie w tej placówce ponad 5 godzin.

Ponieważ zaadaptowane pomieszczenia wcześniej nie były uży-
wane do celów wychowania przedszkolnego zostały zakupione nowe 
meble i wyposażenie na kwotę:

- 14.301,46 oddział w Brzuśniku  
- 13.594,63 oddział w Wieprzu

Obecnie na terenie Gminy mamy następujące oddziały przed-
szkolne:
Publiczne Przedszkole w Radziechowach liczba dzieci  147
Publiczne Przedszkole w Przybędzy liczba dzieci   39
Publiczne Przedszkole w Wieprzu z oddziałem w Brzuśniku 
utworzonym w 2009 r. liczba dzieci 102 
Publiczne Przedszkole w Juszczynie liczba dzieci    50
Publiczne Przedszkole w Bystrej liczba dzieci   50
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej 
im. Jana Klicha w Wieprzu liczba dzieci   22
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku liczba dzieci    17
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Sprawozdanie ze spotkania rozpoczynającego współpracę 
Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach 

z gminą Radziechowy – Wieprz
Dnia 18 września 2013 roku odbyło się spotkanie Dziekana Wy-

działu Nauk o Zdrowiu Pani prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec 
– Plinta z Wójtem Gminy Radziechowy – Wieprz Grzegorzem Figurą.  
W spotkaniu uczestniczyli również kierownik Zakładu Kinezyterapii i Me-
tod Specjalnych dr n. med. Jolanta Dąbrowska wraz z pracownikami  
oraz kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej dr n. o kult. fiz. Małgorzata 
Domagalska – Szopa.

Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy dotyczącej promocji 
zdrowia wśród mieszkańców gminy. 

W czasie spotkania przedstawiono propozycje współpracy uwzględnia-
jące potrzeby gminy. Efektem rozmów było stworzenie ramowego progra-
mu obejmującego 2 wyjazdy pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu wraz 
ze studentami w styczniu i czerwcu obejmujących edukację zdrowotną, 
przeprowadzanie badań naukowych, a także comiesięczne publikacje felie-
tonów o tematyce prozdrowotnej w Biuletynie Gminnym.

Propozycje ramowego programu współpracy na rok 2013/2014
Styczeń: Edukacja zdrowotna w szkołach. Edukacja zdrowotna osób w star-
szym wieku. ABC zdrowia kobiety.
Czerwiec: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. ABC zdrowia mężczyzny. 

Z wyrazami szacunku
dr n. med. Jolanta Dąbrowska

Od lewej strony kolejno: mgr. Inż. Jadwiga Górna – Sekretarz Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz, mgr Tomasz Król- Wykładowca, mgr Katarzyna Szu-
ścik- Wykładowca, dr n. o z. Magdalena Dąbrowska-Galas- Wykładowca , 
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec- Plinta- Dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu, mgr inż. Grzegorz Figura – Wójt Gminy Radziechowy Wieprz, 
dr n. med. Jolanta Dąbrowska- Kierownik Zakładu Kinezyterapii i Metod 
Specjalnych, dr n. o k. f. Małgorzata Domagalska- Szopa- Kierownik Za-
kładu Rehabilitacji Leczniczej, dr n. o k. f. Andrzej Szopa- Kierownik Za-
kładu Fizjoterapii

Poseł Małgorzata Handzlik otrzymała z rąk  
przedsiębiorców tytuł Osobowości Roku 2013

1 października br. podczas uroczystej ceremonii w Brukseli 
Poseł Małgorzata Handzlik odebrała statuetkę Osobowości Roku 
2013 przyznaną jej przez Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży 
Bezpośredniej (SELDIA). Poseł Małgorzata Handzlik została wyróż-
niona przez przedstawicieli tego sektora za współpracę w zakresie 
promowania przedsiębiorczości kobiet.

To wyróżnienie wiele dla mnie znaczy. Jestem dumna ze 
wspólnie zrealizowanych z SELDIĄ projektów, takich jak trzydniowa 
wystawa w Parlamencie Europejskim w lutym br. oraz zainauguro-

wana przed tygodniem Platforma Przedsiębiorczości Kobiet, której 
mam zaszczyt być honorowym Ambasadorem - powiedziała poseł 
Handzlik po ceremonii -  Z wielką radością odebrałam statuetkę 
Osobowości Roku. Mam nadzieję, że moje dalsze działania na rzecz 
wsparcia kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą 
będą równie owocne.

Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej zrzesza 
znane firmy, m. in. Avon, Oriflame i Mary Kay. Znacząca większość 
pracowników branży to kobiety, stąd zaangażowanie SELDII na 
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23 października o godzinie 16:00 w bibliotece w Ra-
dziechowach zapraszamy na spotkanie autorskie z Kata-
rzyną Enerlich, pisarką, autorką takich książek jak: „Pro-
wincja pełna marzeń”, „Kwiat Diabelskiej Góry” czy „Czas  
w dom zaklęty”. 

Niestety, nie odbędzie się planowane spotkanie autorskie  
z panią Moniką Szwają. Ze względu na przedłużające się prace 
nad najnowszą powieścią, pani Szwaja odwiedzi nas najprawdo-
podobniej dopiero w przyszłym roku.

Biblioteka Narodowa przyznała nam 5700 złotych dotacji na 
zakup nowości czytelniczych, dzięki czemu we wrześniu nasze 

zbiory znacząco się powiększy-
ły. Wiele z zakupionych tytułów 
pojawiło się z inicjatywy na-
szych czytelników. Trwają prace 
nad katalogiem online naszych 
zbiorów. Już prawie 6000 tytu-
łów można wyszukiwać przez 
Internet. W najbliższym czasie 
będziemy starać się o dofinan-
sowanie na zakup kolejnych 
komputerów oraz czytników ko-
dów kreskowych, które pozwolą 
nam uruchomić usługę zama-
wiania książek zdalnie.

Dyrektorka bibliote-
ki Beata Leńczuk - Bach-
mińska została zaproszo-

na do poprowadzenia warsztatów otwierających III Rundę 
Programu Rozwoju Bibliotek w województwach opolskim  
i śląskim. Podczas warsztatów będzie mówić m.in. o działalno-
ści biblioteki i naszym udziale w II Rundzie PRB. Kolejną okazją 
do pochwalenia się naszymi sukcesami będzie udział dyrektorki  
w Kongresie Bibliotek Publicznych, który odbędzie się 21 paź-
dziernika w Warszawie. Tegoroczny kongres odbywa się pod ha-
słem „Biblioteka pełna ludzi”, a Beata Leńczuk - Bachmińska popro-
wadzi warsztat przybliżający 
uczestnikom z całej Polski 
tematykę gier fabularnych i 
ich zastosowania w pracy z 
młodzieżą.

Dzięki dofinansowaniu 
pozyskanemu w ramach 
Programu Działaj Lokalnie 
VIII realizujemy w bibliotece 
projekt „Zza kurtyny wspo-
mnień – rodzinny teatr la-
lek”. W ramach projektu zor-
ganizowaliśmy wyjazd dla 
25 osób do teatru Bagatela 
w Bielsku-Białej na spektakl 
„Piękna i Bestia”. Zaprasza-
my wszystkich chętnych  
w każdy czwartek o godz. 
16:00 do biblioteki w Radziechowach  do udziału w warsztatach 
szycia lalek.

INFORMACJE Z BIBLIOTEKI

Katarzyna Enerlich

Poseł Małgorzata Handzlik honorowym  
ambasadorem Platformy Przedsiębiorczości Kobiet

25 września w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła 
się inauguracja Platformy Przedsiębiorczości Kobiet. Honorowy 
patronat nad tym projektem objęła poseł Małgorzata Handzlik  
w obecności wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Viviane 
Reding.

Jestem dumna, że inspiracją do utworzenia Platformy Przedsię-
biorczości Kobiet była wystawa na temat pięciu filarów przedsiębior-
czości kobiet, której byłam współgospodarzem w lutym br. – powie-
działa poseł Handzlik.

Trzydniowa wystawa w parlamencie Europejskim pt. „Przed-
siębiorczość Kobiet – filarów wzrostu” koncentrowała się na pięciu 
zagadnieniach: dostępie do finansowania, sieci wsparcia, eduka-
cji, innowacji oraz programów rządowych w zakresie przedsię-
biorczości kobiet. Była to również okazja do prezentacji działań 
organizacji pozarządowych na rzecz promowania przedsiębior-
czości w państwach członkowskich UE.

Działania te kontynuować będzie Platforma Przedsiębiorczo-

ści Kobiet w ramach współpracy z posłami do Parlamentu Euro-
pejskiego, organizacjami pozarządowymi i okołobiznesowymi, 
środowiskami akademickimi oraz z samymi kobietami prowadzą-
cymi własną działalność gospodarczą w UE.

Dane Komisji Europejskiej wskazują, że w UE wciąż brakuje 
kobiet przedsiębiorców. Stanowią one tylko 34,4% zatrudnionych 
na własny rachunek. Europejki to ponad połowa populacji UE,  
a stanowią one tylko jedną trzecią unijnych przedsiębiorców. To 
ogromny potencjał, który należy wykorzystać, szczególnie teraz, 
kiedy zmagamy się z konsekwencjami kryzysu gospodarczego – 
powiedziała w trakcie inauguracji poseł Handzlik.

Wszelkie informacje dotyczące kolejnych inicjatyw podej-
mowanych przez członków Platformy przedsiębiorczości Kobiet 
znajdują się na anglojęzycznej stronie internetowej: www.wome-
nentrepreneurshipplatform.eu Docelowo zostanie ona przetłu-
maczona również na język polski.

rzecz pięciu filarów przedsiębiorczości: programów rządowych, 
dostępu do finansowania, edukacji, innowacji i sieci mentoringu.

W Unii Europejskiej wciąż brakuje kobiet-przedsiębiorców, któ-
re stanowią jedynie 34.4 proc. zatrudnionych na własny rachunek. 

Nie stać nas na marnowanie potencjału kobiet, szczególnie w czasie 
walki z kryzysem. Dlatego wierzę, że wspólne działania w wymiarze 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym są kluczem do sukce-
su - podkreśliła poseł Handzlik.



Nasza GmiNa

15

Zachęcają do tego największe gwiazdy kina, sportu i muzyki. 
W wielkiej kampanii reklamowej na rzecz promocji mleka uczest-
niczyli między innymi takie sławy jak Bogusław Linda, Krzysztof 
Hołowczyc i Kayah. Wszystko po to, by uświadomić dzieciom i ro-
dzicom, że mleko to jeden z najbardziej wartościowych produktów 
żywnościowych w diecie. Odpowiedni udział mleka i produktów 
mlecznych w diecie stanowi podstawowy warunek prawidłowego 
wzrostu oraz rozwoju organizmu, a przede wszystkim kształtowa-
nia się układu kostnego. Mleko i jego przetwory stanowią także 
ważny element diety w terapii i profilaktyce osteoporozy.

Kości uwielbiają mleko,
gdyż w swoim składzie zawiera ono wiele cennych składników 

mineralnych, takich jak wapń, fosfor, magnez, potas, cynk. Każdy 
z nich bierze istotny udział w kształtowaniu szkieletu kostnego 
oraz umacnianiu jego struktury. Zawarty w mleku wapń cechuje 
się wyjątkową przyswajalnością. Biodostępność tego składnika  
z produktów mlecznych waha się na poziomie aż 80%. Wprawdzie 
źródłem wapnia w pożywieniu są także warzywa oraz przetwory 
zbożowe, jednak przyswajalność minerałów z wymienionych pro-
duktów żywnościowych jest niezwykle niska (ok. 13%). 

Mleko wspomaga serce
Spożywanie mleka i produktów z niską zawartością tłuszczu 

może poprawiać kondycję mięśnia sercowego. Jeden z najważniej-
szych składników odżywczych mleka – wapń, wpływa na obniżenie 
ciśnienia tętniczego i zmniejszenie insulinooporności – istotnych 
czynników biorących udział w rozwoju choroby niedokrwiennej 
serca. Dodatkowo należy wskazać również istotną rolę potasu  
i magnezu w redukcji nadciśnienia. Stąd dieta kombinowana za-
wierająca owoce, warzywa oraz chude produkty mleczne okazuje 
się niezwykle skuteczna w łagodzeniu nadciśnienia tętniczego. 
Zapobiega to nie tylko chorobom serca, ale także obniża ryzyko 
udaru mózgu. 

W woreczku lub kartoniku
W plastikowych torebkach oferowane jest mleko pasteryzo-

wane. Przed sprzedażą jest ono na krótki czas poddawane ob-
róbce termicznej w temperaturze ponad 70 °C, co pozwala wyeli-
minować z niego niebezpieczne drobnoustroje chorobotwórcze. 
Mleko pasteryzowane ma najmniej zmienione cechy fizyczne  
i wartość biologiczną, ale niestety, nie jest zbyt trwałe. W punk-
tach sprzedaży musi być przechowywane w warunkach chłodni-

czych, a przed wypiciem zaleca się jego przegotowanie. Mniejsze 
wymagania ma mleko w kartonikach, które przed pojawieniem 
się w handlu poddawane jest zabiegowi sterylizacji w bardzo wy-
sokiej temperaturze (pow. 130 °C), określanego zabiegiem – UHT 
(ang. Ultra high temperature processing). W szczelnie zamknię-
tym opakowaniu może stać na sklepowej półce ponad pół roku, 
jednak po otwarciu, nie powinno być dłużej przetrzymywane  
w lodówce niż dwa dni. Wysoka temperatura sterylizacji niszczy 
w mleku UHT drobnoustroje chorobotwórcze, mikroflorę sapro-
fityczną, oraz przetrwalniki bakteryjne, stąd wykazuje znacznie 
dłuższą trwałość mikrobiologiczną niż mleko pasteryzowane. Jed-
nak mleko UHT ma także swoje wady. Proces sterylizacji, w prze-
ciwieństwie do pasteryzacji, powoduje znacznie większe straty 
witamin.

Mleko chude czy tłuste?
Spośród wszystkich składników pokarmowych zawartych  

w mleku największe kontrowersje wywołuje tłuszcz, a ściśle mó-
wiąc, jego skład. Z uwagi na niekorzystny skład kwasów tłuszczo-
wych w mleku podaż tłustych produktów mlecznych powinna 
być szczególnie ograniczana w diecie osób zagrożonych chorobą 
niedokrwienną serca, miażdżycą czy nowotworami. W przypad-
ku mleka maksymalna zawartość tłuszczu powinna wahać się na 
poziomie 1,5-2%. Mleko o wyższej zawartości tłuszczu powinno 
być zalecane dzieciom i młodzieży w okresie wzrostu, pod warun-
kiem, że nie mają one otyłości lub wrodzonej skłonności do hiper-
cholesterolemii.

Ile pić mleka?
 2-3 szklanki mleka dziennie to idealna porcja by zaspokoić 

zapotrzebowanie na wapń. Ci, którzy nie przepadają za mlekiem 
lub go nie tolerują, mogą je zastępować rozmaitymi przetworami 
mlecznymi. Tyle samo wapnia, co w szklance mleka odnajdziemy 
w: 150-175g jogurtu, 250g maślanki lub kefiru, 350g serwatki,  
w 30g sera żółtego lub 130g sera twarogowego. 

Poradnia Dobry Dietetyk  
mgr inż. Aleksandra Miernik-Knopek,  Dietetyk  

tel. 605 476 606  a.knopek@dobrydietetyk.pl 
Przychodnia „MEDYK”    

Węgierska Górka, ul. Kościuszki 8  
Żywiec, ul. Leśnianka 127

Pij mleko!

W twoim interesie…
Informujemy mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz, że 

obecnie w naszej Gminie jest wyłożony do publicznego wglądu 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla Gminy Radziechowy-Wieprz w obszarach: Radziechowy, Przy-
będza, Wieprz-1, Wieprz-2, Wieprz-3, Brzuśnik, Bystra, Juszczyna 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Projekt ten jest wystawiony w dniach od 30.09.2013 r. do 
21.10.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, 
Wieprz 700, pokój nr 1 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00, 
jak również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz pod adresem http://bip.radziechowy-wieprz.
pl/ zakładka „ogłoszenia”.

W celu ułatwienia Państwu dostępu do tych informacji, zorga-
nizowaliśmy dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami, które to odbędą się w dniach: 

14.10.2013 r. w Domu Ludowym w Wieprzu, o godz. 16.00 (do-
tyczy sołectw Wieprz, Brzuśnik i Bystra),

15.10.2013 r. w Domu Ludowym w Juszczynie, o godz. 16.00 
(dotyczy sołectwa Juszczyna),

16.10.2013 r. w Domu Ludowym w Radziechowach, 
o godz.16.00 (dyskusja dotycząca sołectw Radziechowy i Przybę-
dza oraz dyskusja podsumowująca).

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie osoby, któ-
re posiadają nieruchomości w naszej Gminie do zapoznania się  
z w/w dokumentami.
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Zbadaj się dziś, aby jutro nie było za późno!
„Będziesz się bał, kiedy będzie już za późno” – ostrzega dok-

tor Rafał Wiśniowski specjalista chorób wewnętrznych i onko-
logii klinicznej z Beskidzkiego Centrum Onkologii Klinicznej 
w Bielsku-Białej. W Gminie Radziechowy-Wieprz rusza kolejny 
program z cyklu akcji promujących i zachęcających do badań 
profilaktycznych, szczególnie do cytologii, mammografii i ko-
lonoskopii. 

Dlaczego powinniśmy się badać? Dlaczego teraz, nie za rok 
czy dwa? Co możemy zyskać idąc do lekarza już teraz? Na te py-
tania odpowie nam Rafał Wiśniowski lekarz, specjalista onkologii 
klinicznej.

Jaka grupa wiekowa jest najbardziej zagrożona zmianami ra-
kowymi?

dr Rafał Wiśniowski: Są to różne grupy, niemniej jednak gru-
pa pacjentów po czterdziestym roku życia jest narażona najbar-
dziej. Szczególnie zagrożone są kobiety między 55 a 60 rokiem ży-
cia, chorujące w tym okresie najczęściej na raka piersi. Jeśli chodzi 
o zagrożenie rakiem szyjki macicy, to zdecydowanie regularnym 
badaniom powinny poddawać się szczególnie Panie już po ukoń-
czeniu czterdziestego roku życia. Jeśli chodzi z kolei o raka jelita 
grubego - to średni wiek rozpoznania mieści się między 65 a 70 
rokiem życia, stąd sensowne jest wykonywanie profilaktycznych 
badań kolonoskopii po 50-tym roku życia, a w rodzinach obciążo-
nych zaleca się badania nawet po 40-tym roku życia. W tym przy-
padku zbliżona jest zachorowalność obu płci pacjentów.

Jakie są najczęstsze przyczyny zachorowalności na raka piersi, 
raka szyjki macicy i raka jelita grubego?

RW: Najczęstszą przyczyną zachorowań jest obecnie tzw. „tryb 
życia”. Wpływa on w około 70 -75% na powstanie stanów przedra-
kowych.  Na pewno jednym z najważniejszych czynników w tym 
zakresie jest palenie papierosów, picie alkoholu, w przypadku raka 
szyjki macicy także duża liczba partnerów seksualnych. Czynnika-
mi ryzyka jest także duża ilość stresu, przewlekłe stany zapalne je-
lita w przypadku raka jelita grubego, Przyczynami raka przewodu 
pokarmowego jest także zła dieta w szczególności brak w niej wa-
rzyw i owoców –tzw. dieta niskobłonnikowa, także mała ilość wi-
taminy C w diecie, czy też przyjmowanie dużych ilości tłuszczów 
nasyconych i konserwantów.

Istotnym czynnikiem ryzyka jest także infekcja wirusem HPV, 
niestety w Polsce szczepienia przeciwko temu wirusowi nie są 
jeszcze refundowane, a koszt samodzielnego pokrycia trzech wy-
maganych szczepień jest dość wysoki, bo wynosi ok. 1500 złotych. 
Z infekcją tym wirusem związane są także nowotwory jamy ustnej 
i gardła. 

Jednym z najistotniejszych czynników występowania raka 
piersi jest oprócz tego niekarmienie piersią, wczesna miesiączka i 
późna menopauza, a co za tym idzie, długa obecność hormonów 
w krwi. 

Znaczenie ma także wcześniejsze wystąpienie nowotworów 
w rodzinie, choć genetyczne skłonności do chorób rakowych to 
tylko 5-10% tego, co stanowi czynniki chorobotwórcze. Dlatego 
warto zwracać uwagę na to, jak żyjemy, szczególnie dbać o na na-
szą dietę oraz ruszać się i uprawiać systematycznie sport.

Ile średnio osób zgłasza się na badania profilaktycznie w Pol-
sce? Co wpływa na zwiększenie tego wyniku?

RW: Jest to około 20% i to ilość absolutnie niewystarczająca. 
W Skandynawii przykładowo wynik ten oscyluje wokół 70%, co 
jest wynikiem z jednej strony wyższej świadomości społecznej, jak 

i obowiązku obywatelskiego.  
W Skandynawii za niezgłosze-
nie się na badania profilaktycz-
ne płaci się wyższy podatek. 
W Polsce nie ma jednak takich 
czynników presji, mimo że na-
sze Państwo wydało naprawdę 
duże pieniądze, by stworzyć 
system badań profilaktycznych 
przesiewowych, zorganizować 
personel i stworzyć pracow-
nie. Dlatego powinna być jakaś 
forma presji do tych badań, 
choćby w takiej formie podatkowej, ponieważ stworzenie tego 
systemu też jest z naszych podatków i jest w interesie tych osób. 
W Polsce, póki co, najsilniejszy wpływ na przychodzących na ba-
dania paradoksalnie mają nie lekarze, a polskie seriale, bo jeżeli 
tam pojawia się problem, to ludzie zaczynają się bać i uświada-
miają sobie, że te badania są potrzebne. Podobnie na świadomość 
oddziałuje wystąpienie nowotworów w rodzinie.

W dodatku na pewno widać większą świadomość społeczną 
tych środowisk, które czytają gazety, przy czym o wiele lepszym 
poziomem wiedzy dysponują w tym zakresie kobiety. 

Dlaczego warto robić badania i dlaczego, im wcześniej je zdo-
bimy, tym lepiej dla naszego zdrowia?

RW: Po pierwsze, dlatego że im wcześniej, tym lepiej. Po dru-
gie, dlatego że świadomość jest lepsza od nieświadomości, a po 
trzecie, dlatego że jest taka możliwość i trzeba z niej skorzystać. 

Brak świadomości jest niezwykle niebezpieczny. Ludzie z tego 
powodu często nie korzystają z szansy bycia wyleczonym taniej 
skuteczniej i szybciej. 

Nawe, jeżeli zostanie wykryty rak, ale będzie to rak we wcze-
snym stadium to np. w przypadku jelita grubego wystarczy poli-
pektomia, czyli usunięcie polipów (stanów przedrakowych i tych 
już zrakowaciałych). Wystarczy usunąć to endoskopowo, czyli bez 
zabiegu operacyjnego, po którym pacjent wychodzi do domu wy-
leczony. W podobny sposób leczony jest rak szyjki macicy. W du-
żej części przypadków leczenie odbywa się w ciągu jednej wizyty  
u lekarza. Bardziej skomplikowana sytuacja jest w przypadku raka 
piersi, ale i tutaj we wczesnym stadium w większości przypadków 
wystarczy tzw. zabieg oszczędzający polegający na wycięciu sa-
mego guzka. 

Co jeśli wykryty zostanie rak?
RW: Onkologia to nie jest wyrok. Większość wcześnie wykry-

tych raków jest wyleczona całkowicie. Wczesne wykrycie raka jest 
ważniejsze niż sama diagnoza. Profilaktyka badań ma zatem sens. 
Im szybciej wykryte zostaje zagrożenie zdrowia, tym skuteczniej-
sza jest kuracja. Dlatego też częściej zgłaszają się rodziny, w któ-
rych ktoś już chorował, a więc ludzie, którzy wiedzą, czym się to 
kończy.

W sytuacji kiedy podczas badania zostaje wykryta choroba, 
dostaje on przy odbiorze wyników informację o stanie zdrowia  
i od razu termin konsultacji w poradni onkologicznej.

Należy pamiętać, że nie w każdym stanie klinicznym da się coś 
zrobić. Decyduje o tym stan ogólny pacjenta, bo leczenie onkolo-
giczne jest w większości leczeniem truciznami, więc pacjent musi 
być w odpowiedniej kondycji, aby to wytrzymać. Należy zatem 
uważać, aby choroba nie została wykryta za późno.
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W trosce o Państwa zdrowie Wójt Gminy Radzie-
chowy - Wieprz zachęca wszystkich do wzięcia udziału 
w badaniach profilaktycznych, które będą mieć miejsce tylko w paź-
dzierniku w naszej Gminie w ramach akcji „Zdrowa Gmina”. Zdrowie i 
życie to najważniejsze dary, jakie zostały nam powierzone. 

Chętnych poddaniu się badaniom profilaktycznym pro-
simy o kontakt z Urzędem Gminy na numer telefonu  
33 8676 613 w celu ustalenia terminu badań. Szczegóły dotyczące 
wymogów badań znajdziecie Państwo na ulotkach, plakatach oraz  
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

ZAPRASZAMY NA BADANIA!

Czy zachęcanie do badań profilaktycznych jest teraz popular-
ne w innych krajach europejskich?

RW: Popularne są same badania, zwłaszcza w krajach skandy-
nawskich. Co przekłada się bezpośrednio na skuteczność same-
go leczenia. Przykładowo w Szwecji wykrywana średnia wielkość 
guza piersi to 1,5 – 2 cm, w Polsce natomiast to od 3 - 4 centyme-

trów. Przede wszystkim chodzi zatem o świadomość, bo o tym, że 
wykonywane są badania profilaktyczne, to wiemy już od dawna. 
O czymś takim jak mammografia to i nasze babki słyszały. Badania 
te są tanie, powszechne, bezbolesne i skuteczne. Oby niebawem 
profilaktyka w tym zakresie stała się nową modą w naszym 
kraju, bo te badania są i zawsze będą potrzebne.

(M. Husar)
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FUNDUSZ SOŁECKI
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009r. o Funduszu So-

łeckim warunkiem przyznania w danym roku budżetowym 
środków z funduszu, jest złożenie do Wójta przez sołectwo 
wniosku, uchwalonego przez prawomocne zebranie wiej-
skie (50 osób) w terminie do 30 września roku poprzedza-
jącego realizację funduszu. W związku z powyższym w mie-
siącu wrześniu br. odbyły się na naszym terenie Zebrania 
Wiejskie, na których uchwalano Fundusz Sołecki na 2014r.  
Kwota funduszu dla sołectwa to 24 567,80 zł. 

Mieszkańcy w poszczególnych Sołectwach uchwalili na-
stępujące wnioski::

RADZIECHOWY - wymiana centralnego ogrzewania 
w Domu Ludowym w Radziechowach – 24 567,80 zł;

 WIEPRZ 
- zakup i montaż klimatyzacji w sali, kuchni i magazynie  

w Domu Ludowym – 24 000 zł;
- remont pomieszczeń w Domu Ludowym – 567,80 zł;
BRZUŚNIK – modernizacja boiska sportowego przy Szko-

le Podstawowej w Brzuśniku – 24 567,80 zł;
BYSTRA
- KGW Bystra - zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludo-

wym– 10 000zł ;
- remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego -  

5567, 80zł;
- LKS MAGURA – remont obiektu sportowego - 6500zł ;
- OSP Bystra – zakup obuwia bojowego z atestem - 2500zł;
JUSZCZYNA- modernizacja chodnika oraz wjazdu 

i wejść do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Juszczynie  
- 24 567,80 zł;

PRZYBĘDZA – modernizacja chodnika w Sołectwie Przy-
będza od kościoła do szkoły – 24 567, 80 zł.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  
KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 

RADZIECHOWY-WIEPRZ
Na podstawie uchwały nr XXXV/228/13 Rady Gminy Radzie-

chowy-Wieprz z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli opłatę informuje-
my, że od 1 października 2013 r. w Cięcinie przy ul. Granicznej 1 bę-
dzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, zwany w skrócie PSZOK. Do PSZOK właściciele nieruchomości 
mogą dostarczać odpady w przypadku, gdy konieczne jest oddanie 
ich poza harmonogramem odbioru.

Mieszkańcy Gminy Radziechowy-Wieprz, po  okazaniu do-
kumentu tożsamości potwierdzającego zameldowanie na tere-
nie Gminy Radziechowy-Wieprz, mogą oddawać nieodpłatnie 
do PSZOK w Cięcinie przy ul. Granicznej 1 następujące odpady ko-
munalne: odpady organiczne (zielone), odpady wielkogabarytowe, 
popiół, opony, opakowania szklane, opakowania z papieru tektury, 
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opako-
wania zmieszane (3 w 1), tekstylia, zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne (AGD, TV itp.), baterie i akumulatory, odpady komu-
nalne zmieszane, papa odpadowa. Odpady remontowo-budow-
lane przyjmowane są odpłatnie własnym transportem.

Odpady przyjmowane będą do PSZOK w godzinach jego otwar-
cia tj.:

- w poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 18.00,
- od wtorku do piątku od godz. 9. 00 do godz. 14.00,
- w sobotę od godz. 900  do godz. 13.00.
Wszystkie odpady oddawane przez mieszkańców Gminy 

do  PSZOK będą ważone w  chwili przyjęcia, a oddający odpady 
otrzyma potwierdzenie przyjęcia odpadów zawierające rodzaj 
przyjętych odpadów komunalnych oraz ich wagę. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA INWESTYCJI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ
W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 02.10.2013r. do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, 

otrzymaliśmy dotyczące realizacji inwestycji związanej z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Radziechowy Wieprz. 
  Wykonawca robót budowlanych zakończył realizację zakresu zamówień podstawowych. Jednocześnie realizowane jest jedno  

z udzielonych zamówień uzupełniających, którego termin realizacji zaplanowany jest do dnia 31 grudnia 2013r. Wobec informacji posia-
danych na dzień przygotowania artykułu, wykonawca nie widzi zagrożeń w dotrzymaniu terminu realizacji tego zamówienia.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż zakończenie robót przez wykonawcę, oznacza wejście w okres zgłaszania wad, a następnie  
w okres rękojmi. Jest to czas, w którym zarówno mieszkańcy jak i eksploatator sieci czy dróg może zgłaszać występujące usterki zarów-
no w zakresie wykonania infrastruktury, uporządkowania czy odtworzenia terenu po robotach budowlanych. Pragniemy tym samym 
uspokoić mieszkańców, którzy pomimo podpisania oświadczenia o uporządkowaniu i przywróceniu terenu nieruchomości do stanu 
sprzed rozpoczęcia robót stwierdzili, iż np. ziemia na linii wykopu zapadła się. Jest to normalny proces i tego typu usterki są usuwane 
przez wykonawcę w okresie zgłaszania wad oraz rękojmi. Zgodnie z warunkami kontraktowymi, Związek posiada stosowane zabezpie-
czenia finansowe ze strony wykonawcy na poczet ewentualnego usuwania zgłaszanych wad czy usterek.

Podsumowując, zasadnicza część zaplanowanych robót w gminie Radziechowy-Wieprz została ukończona, kończona jest realizacji 
jednego zamówienia uzupełniającego, wykonawca znajduje się w okresie zgłaszania wad lub rękojmi w zależności od obowiązujących 
na dzień dzisiejszy warunków kontraktowych.

Terminy zgłaszania wad i rękojmi przedstawiają się następująco:

 LP.  Nazwa  kontraktu  Nr kontraktu
 Okres zgłaszania wad
 /GWARANCJA/

 Okres rękojmi

 K21a

 Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Radziechowy -Wieprz”  21a  2013-04-06  2015-04-06

 zamówienie uzupełniające 1  2014-12-31  2018-01-28

 K21b

 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Radziechowy -Wieprz”  21b  2014-05-27  2016-05-24

 Zamówienie uzupełniające nr 1  2014-07-28  2017-08-25

 Zamówienie dodatkowe nr 2  2014-07-06  2016-08-03
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Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że drogi gminne na terenie 
naszej gminy zwykle są wąskie, a prowadzą do znacznej ilości do-
mostw. Problemu raczej nie ma, gdy chcemy do domu dojechać 
autem osobowym, rowerem, czy dojść na piechotę. Mieszkańcy 
przyzwyczajeni do lokalnych warunków nie mają problemów ze 
zwykłym korzystaniem z dróg. 

Przysłowiowe „schody” zaczynają się, gdy przy naszej drodze 
ktoś zaczyna budować nowy dom. Zwykle dalej, niż obecnie sto-
jące domy, bo nasze miejscowości mają tendencję do „rozrastania 
się” w stronę miejsc, gdzie wcześniej były tylko łąki i pola uprawne. 
Jak wiadomo, na plac budowy trzeba dowieźć samochodem cię-
żarowym materiały budowlane, niejednokrotnie wjeżdża ciężka 
koparka czy gruszka z betonem. I wtedy zaczynają się problemy. 
Wąskie drogi asfaltowe, nieprzygotowane do przejazdu dużego, 
bardzo ciężkiego sprzętu pękają na brzegach, drogi utwardzone 
lub gruntowe są doszczętnie zniszczone. Dochodzą do nas głosy 
oburzonych mieszkańców – tu połamano nowy asfalt, tu zasypa-
no rów, tam znów przejeżdżający sprzęt wyrobił takie koleiny, że 
trudno przejść na piechotę, a co dopiero wjechać samochodem. 

Oczywiście nie można nikomu zabronić budowania domu, je-
śli do dyspozycji ma działkę budowlaną z dojazdem, uzyskał od-
powiednie zezwolenia i ma na to środki. Każdy ma prawo miesz-
kania „na swoim”. Nie można takiej osobie zabronić dowiezienia 
materiału czy wjazdu ciężkiego sprzętu, jeśli uniemożliwiłoby to 
jej prowadzenie robót. Nawet, jeśli droga taka ma na co dzień 
ograniczenie tonażu, osoba wykazująca, że ma pozwolenie na 
budowę, dostanie zgodę na wjazd ciężkim sprzętem. Jednak nie 
powinno działać to na zasadzie „mam pozwolenie, jeżdżę, niszczę 
drogę i nie obchodzi mnie, co dalej, bo to nie moja droga, tylko 
gminna”. Każdy, kto uszkodzi drogę na skutek wjechania ciężkim 
sprzętem, powinien przywrócić ją do stanu pierwotnego. 

W tym momencie pojawia się kolejny problem – jak udowod-
nić, że sprzęt jadący do konkretnej osoby uszkodził drogę? Jeśli 
problem zgłosimy „po fakcie”, gdy dom już stoi, budujący mieszka, 
a droga została zniszczona – raczej trudno będzie wykazać winę 
budującego. Zwykle w takich przypadkach słyszy się krótkie „to 
nie ja”, „droga już wcześniej była zniszczona”, i nic nie można zro-
bić. Okrojony budżet gminy nie pozwala na wylewanie nowego 
asfaltu czy utwardzanie dróg za każdym razem, kiedy ktoś posta-
wi nowy budynek i zniszczy nawierzchnię, a budynków powstaje 
bardzo wiele i raczej nie zapowiada się, że nie będą powstawały 
kolejne. Świadczy o tym choćby ilość próśb o przekwalifikowanie 
działek innej kategorii na działki budowlane. 

Za usuwanie zniszczeń powinien odpowiadać ten, który znisz-
czył. Najłatwiej udowodnić winę, gdy osobę niszczącą spotkamy 

„na gorącym uczynku”. Nie należy bać się zgłaszać faktu, że nowy 
sąsiad raz po raz przejeżdża ciężką ciężarówką i łamie asfalt, za-
sypuje rów czy wyrabia koleiny. Ewidentnie świeże zniszczenia są 
łatwe do odróżnienia od starych uszkodzeń, wywołanych nieko-
niecznie jazdą ciężkim sprzętem. W naszej gminie zdarzały się już 
przypadki, że dzięki natychmiastowej reakcji mieszkańców osoba 
niszcząca drogę została zobowiązana do naprawy. I to uczyniła. W 
przypadku, gdy szkody zgłaszane są po jakimś czasie, egzekwo-
wanie ich usuwania nie jest już łatwe – nie można nikogo posądzić 
o coś, na co nie ma się dowodów. 

Warto pamiętać, że każda droga gminna służy dobru wszyst-
kich mieszkańców. Zarówno tych, którzy przy drodze mieszkają 
„z dziada pradziada”, jak i tych nowych, nieraz przyjezdnych. Dys-
komfort korzystania z uszkodzonej drogi będzie taki sam dla no-
wego i dotychczasowego mieszkańca. Może się zdarzyć, że zimą 
pług nie odśnieży dojazdu do nowego domu, bo droga nie będzie 
nadawała się do przejazdu. Wtedy będzie można mieć pretensje 
do siebie… Ale kto sam przed sobą będzie potrafił się przyznać 
– to ja zniszczyłem? Nie każdy. Nie każdy też kwapi się z własnej 
woli do usuwania zniszczeń, które poczynił. A powinien, bo skutki 
korzystania z uszkodzonej drogi odczuje prędzej, niż mógłby się 
spodziewać.

Dbajmy o dobra, które mają służyć na wszystkim. Nie bójmy 
się zgłaszać faktu, że cokolwiek przeznaczonego dla całej społecz-
ności jest niszczone – nie tylko droga. Także przystanek autobu-
sowy, elewacja szkoły, sprzęt sportowy… Nikt nigdy nie powie 
niszczącemu, kto poinformował o fakcie niszczenia. Nie ma czego 
się bać. To nie jest donosicielstwo – to dbałość o dobro wspólne, o 
interes nasz, jak i tego, który niszczy. W tym miejscu bardzo pasu-
je hasło policyjnej kampanii – „Nie reagujesz – akceptujesz!”, czyli 
przechodząc obojętnie, dajesz przyzwolenie na dalszą dewasta-
cję. Pamiętajmy o tym.

GMINNY OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ INFORMUJE…

Okres zimowy jest zawsze niezwykle ciężkim czasem 
dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, szcze-
gólnie dla środowiska osób bezdomnych. Na terenie gminy 
Radziechowy – Wieprz brak jest noclegowni, schronisk, ja-
dłodajni, więc zadania związane z problemem bezdomno-
ści w razie konieczności realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, zgodnie z Ustawą  o Pomocy Społecznej. Za 
koordynowanie powyższych działań na terenie gminy od-
powiedzialny jest kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Informacje na powyższy temat można uzyskać w godzi-
nach pracy ośrodka od 7:00 do 15:00  pod tel. 33/ 8676-
615 oraz  całodobowo 601 434 020 w okresie od 1 listo-
pada 2013r. do 31 marca 2014r.

O niszczeniu dróg gminnych…

Temat newsa: Weź udział w bezpłatnych 
szkoleniach - pozyskaj kilkanaście tysięcy 

złotych na otwarcie własnej firmy.
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy mieszkańców woj. śląskiego do 

udziału w bezpłatnym programie współfinansowanym przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Można pozyskać kilka-
naście tysięcy złotych na otwarcie działalności gospodarczej 
oraz odbyć pakiet fachowych szkoleń (ilość miejsc ograniczo-
na - prosimy o pilne zgłoszenia).

Program adresowany jest do osób, które powróciły do 
Polski z zagranicy po 1 maja 2004 r. i przebywały przez mini-
mum 3 miesiące w jednym z następujących krajów: Austrii, 
Niemczech, USA, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Armenii, Mołdawii, 
Uzbekistanie, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Grecji, Ro-
sji, Kazachstanie, Kirgistanie.

Więcej informacji można uzyskać:
Koordynator projektu: Anna Cholewińska, tel.: 22 556 90 

34, e-mail: a.cholewinska@camp.org.pl. Asystent regionalny: 
e-mail: maciek@wizerunek.pl.

Organizatorem Projektu jest Stowarzyszenie „Wspólno-
ta Polska”. Projekt jest współfinansowany ze środków finan-
sowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  
w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polo-
nią i Polakami za granicą w 2013 r.”

Projekt: Centrum Analiz Migracji Powrotnych,  
www.camp.org.pl

Stowarzyszenie Wspólnota Polska,  
http://wspolnota-polska.org.pl/
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NOWA STRONA INTERNETOWA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa, że przystąpiliśmy do modernizacji aktualnej strony internetowej Gminy Ra-

dziechowy-Wieprz w ramach projektu „Podbeskidzka Wyspa Jakości - profesjonalne zarządzanie JST”, nr projektu: POKL.05.02.01-00-
060/12. Całość inwestycji współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nowa strona internetowa dostępna będzie pod aktualnym adresem: www.radziechowy-wieprz.pl, a jej odsłonę zobaczyć będzie 
można już w listopadzie! 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej witryny i śledzenia publikowanych informacji!

MSZA ODPUSTOWA KU CZCI  
ŚWIĘTEGO MARCINA ORAZ  
I MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI  

W RADZIECHOWACH!

Zapraszamy serdecznie na I Marsz Niepodległości 
w Radziechowach, który odbędzie się w dniu 11 listo-
pada 2013 r. o godzinie 10.45. Marsz prowadzić będzie  
Orkiestra Dęta z Radziechów spod Urzędu Gminy  
Radziechowy – Wieprz aż do Kościoła pw. Święte-
go Marcina w Radziechowach, gdzie odbędzie się  
uroczysta Msza Święta Odpustowa ku czci Św. Marcina  
o godz. 11.30 . Po Mszy Świętej zapraszamy na  
Koncert Pieśni Patriotycznej do Domu Ludowego  
w Radziechowach. 

Proboszcz Parafii Św. Marcina – 
Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak

Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz – 
Grzegorz Figura
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Z myślą o Emerytach i Rencistach powyżej 55 roku życia 
przygotowaliśmy nowy, atrakcyjny „Pakiet Senior ”, a w nim: 

• rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy,
• karta bankomatowa,

• telefoniczna usługa na hasło.
O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ NASZYCH  

DORADCÓW W PLACÓWKACH BANKU

Zapraszamy
Oddział I Radziechowy-Wieprz 

tel./fax : 33  867 66 16, 867 66 46
Oddział II Milówka tel./fax:  33  863 70 74, 863 75 35

Filia Bielsko-Biała tel./fax:  33 816 51 75
Filia Żywiec tel./fax:  33 861 04 02

Punkt Kasowy Szczyrk tel./fax:  33 817 80 09
Punkt Kasowy Świnna tel./fax:  33 863 89 07
Punkt Kasowy Rajcza tel./fax:  33/ 864 31 41
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Wszystkich mieszkańców chcących współredagować nasz biuletyn prosimy 

o przesyłanie artykułów do 7. każdego miesiąca na adres:
biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl, gckptrw@gmail.com
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REDAKCJA BIULETYNU INFORMACYJNEGO NASZA GMINA RADZIECHOWY - WIEPRZ 
PRZYPOMINA, 

że do pracy nad WSPÓLNYM tworzeniem miesięcznika zaproszeni są 
WSZYSCY mieszkańcy Gminy Radziechowy-Wieprz

Prosimy zainteresowanych o kontakt z redakcją 
NR TEL.: 33 860 15 79       E – MAIL: gckptrw@gmail.com lub 

biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl

Materiały należy przesyłać najpóźniej do 7. dnia miesiąca do godziny 14.00, w którym chcą Państwo, 
aby artykuł ukazał się. Materiały przesłane po wyznaczonym terminie publikowane będą 

w wydaniu następnym.

KREMÓWKA KOKOSOWA

Składniki ciasta:
pół kostki margaryny
pół szklanki cukru
2 szklanki mąki
2 całe jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie ciasta: 
Z podanych składników wyrobić ciasto i wyłożyć do  

formy.

Masa budyniowa:
3 budynie śmietankowe lub kokosowe
Ugotować budyń i jeszcze surowy wyłożyć na ciasto.

Masa kokosowa:
2 całe jajka 
pół szklanki cukru
20 dkg wiórek kokosowych
pół kostki margaryny

Wykonanie: 
Margarynę rozpuścić. Białka ubić na sztywną pianę pod 

koniec ubijania dodać cukier, połowę podanej części żółtka 
ubij z pozostałą częścią cukru dodaj wiórki kokosowe oraz 

rozpuszczoną margarynę. Wszystko wymieszać wylać do  
budyniu i piec przez 40 minut. 

Moje uwagi: Ciasto z masą kremową przechowuj  
w lodówce. 

MARYNOWANA KAPUSTA Z RODZYNKAMI

Składniki:
60 dkg kapusty
2 marchewki
5 łyżeczek rodzynek
4 łyżki orzechów  włoskich
2 łyżki cukru
2 łyżki oleju
½ szklanki octu winnego

Wykonanie:
Kapustę drobną poszatkuj. Marchewką oraz seler ze-

trzyj na tarce jarzynowej. Rodzynki umyj i namocz orzechy 
włoskie grubo posiekaj. Przygotowane składniki wymieszaj 
z cukrem octem i olejem. Ułóż ciasno w słoikach, szczelnie 
zamknij. Pasteryzuj 20 minut. 

Podczas pasteryzacji woda nie powinna się burzyć tylko 
mrugać. Podwyższona temperatura sprawia, że przetwór zo-
staje pozbawiony tlenu i bakterii. 



Nasza GmiNa

23

 

 

wwwwww..oogglloosszzeenniiaazzyywwiieecc..ppll  
 

 TWOJE OGŁOSZENIA ZA  
  DARMO W INTERNECIE   

 
Sprzedam • Zamienię • Kupię • Oddam • Usługi • Praca 

 

 
 

Sprzedawaj i ogłaszaj się lokalnie - bez opłat! 

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

POMOC KOMPUTEROWA 

t e l .  662-422-466 
• STRONY INTERNETOWE  • 

 

• Serwis • Naprawa • Modernizacja • 
Serwis  komputerowy  z dojazdem do kl ienta  

na  terenie  Gminy Radziechowy -Wieprz 

Pogotowie komputerowe  

 

www.ogloszeniazywiec.pl  

ZAPRASZAMY BARDZO SERDECZNIE NA
XXII POSIADY GAWĘDZIARSKIE

XXIV KONKURS GRY  
NA UNIKATOWYCH INSTRUMENTACH LUDOWYCH

III KONKURS KAPEL
Impreza ta to tradycyjne spotkanie beskidzkich gawędziarzy 

i muzyków,  w którym uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli. Kon-
kursowe przesłuchania odbędą się m.in. w Starej Karczmie w Jele-
śni. Nagrody czekają na gawędziarzy, solistów i kapele. Trzeci rok z 
rzędu dorosłe kapele mogą prezentować także współczesny reper-
tuar, jedynie nawiązujący do tradycyjnych motywów. 

Organizatorzy: 
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej  

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Grojcowianie.
Współorganizatorzy: 

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz   
Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni  

Stara Karczma w Jeleśni  
Gminny Ośrodek Kultury w Milówce 

Gospoda u Wandzi i Jędrusia w Górnej Milówce 
Współfinansujący: 

Samorząd Województwa Śląskiego  
Starostwo Powiatowe w Żywcu

W tym roku szczególnie premiowane będzie wykonanie re-
pertuaru weselnego. Organizatorzy zachęcają, aby właśnie tego 
typu utwory były przede wszystkim zgłaszane do konkursu!

CELE KONKURSU:
- popularyzowanie autentycznej muzyki ludowej, 
- ożywianie ludowego muzykowania, zachęcanie do budowy 

ludowych instrumentów  muzycznych,
- inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania nauki gry na 

instrumentach ludowych,
- zachęcanie nauczycieli-mistrzów i instrumentalistów do poszu-

kiwania starych, archaicznych melodii.

Miejsca i daty: 
26 października 2013 (sobota) - Stara Karczma w Jeleśni

27 października 2013 (niedziela) - Gospoda u Wandzi 
i Jędrusia w Górnej Milówce 

3 listopada 2013 (niedziela) - Budynek Wielofunkcyjny 
w Brzuśniku (siedziba Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 

Grojcowianie), od godz. 13.00 - koncert laureatów
Sekretariat imprezy:

Regionalny Ośrodek Kultury 
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8 
tel. 33-812-69-08, 33-822-05-93 

fax 33-812-33-33 
e-mail: rok@rok.bielsko.pl 

www.rok.bielsko.pl

XXII Posiady GawędziarskieXXII Posiady Gawędziarskie
XXIV Konkurs Gry XXIV Konkurs Gry 

na Unikatowych Instrumentachna Unikatowych Instrumentach
  LudowychLudowych

III Konkurs Kapel LudowychIII Konkurs Kapel Ludowych

26.10.2013 r (godz.13.00) „Stara Karczma” w Jeleśni26.10.2013 r (godz.13.00) „Stara Karczma” w Jeleśni
– – przesłuchania konkursoweprzesłuchania konkursowe

27.10.2013 r (godz.13.00) „27.10.2013 r (godz.13.00) „Gospoda u Wandzi i Jędrusia”  MilówceGospoda u Wandzi i Jędrusia”  Milówce  
– – przesłuchania konkursoweprzesłuchania konkursowe

3.11.2013 r (godz.15.00) Budynek Wielofunkcyjny w Brzuśniku3.11.2013 r (godz.15.00) Budynek Wielofunkcyjny w Brzuśniku
– – KONCERT LAUREATÓWKONCERT LAUREATÓW

Współfinansowanie imprezyWspółfinansowanie imprezy

Samorząd Województwo ŚląskiegoSamorząd Województwo Śląskiego
Powiat ŻywieckiPowiat Żywiecki

WspółorganizatorzyWspółorganizatorzy

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-WieprzGminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz

Gminny Ośrodek Kultury w JeleśniGminny Ośrodek Kultury w Jeleśni

Gminny Ośrodek Kultury w MilówceGminny Ośrodek Kultury w Milówce

Stara Karczma w JeleśniStara Karczma w Jeleśni

Gospoda u Wandzi i Jędrusia  MilówceGospoda u Wandzi i Jędrusia  Milówce

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-BiałejRegionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „GROJCOWIANIE” z Wieprzaoraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „GROJCOWIANIE” z Wieprza

zapraszają nazapraszają na



„Eko Festyn Zbójnicki”
Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Bystrej 

pod opieką nauczycieli i  zbójnika pana Marka Żura w sobot-
ni poranek wyruszyli szlakiem niebieskim na pole namiotowe 
do Cięciny. Gmina Węgierska Górka we współpracy z GCKPT  
w Radziechowach zorganizowała  I Eko Festyn Zbójnicki. Celem 
tego festynu było kształtowanie postaw ekologicznych, ponie-
waż po drodze uczniowie porządkowali szlaki. Ponad to pod-
czas festynu można było uczestniczyć i spróbować swoich sił 
w pokazach pierwszej pomocy zorganizowanych przez Policję 
oraz uczniów klasy policyjnej ZSME w Żywcu. Uczniowie mieli 
także szansę wykazać się wiedzą z zakresu ruchu drogowego. 
Na miejscu było wiele atrakcji: ognisko na którym można było 
upiec sobie kiełbaskę,  poczęstunek, niespodzianki, gadżety dla 
każdego dziecka  ufundowane przez m.in. firmę Żywiec Zdrój. 
Impreza była objęta patronatem Wójta Gminy Węgierska Gór-
ka – pana Piotra Tyrlika oraz  Burmistrza Miasta Żywiec – pana 
Antoniego Szlagora.

Impreza miała także wymiar charytatywny – można było 
włączyć się w pomoc ubogim poprzez zbiórkę odzieży, zaba-
wek itp. Wrażenia są bardzo przyjemne, pogoda do zabawy 
była wymarzona! Czekamy z niecierpliwością na następną taką 
imprezę. 

Marta Pastor


