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W Radziechowach na górze Matysce w wyjątkowy 
sposób uczczono 150 Rocznicę  

Powstania Styczniowego – 5.10.2013 r.
Już od siódmej rano, na trasie na Ma-

tyskę, można było obserwować liczną gru-
pę zapaleńców, krzątających się przy przygo-
towaniu scen plenerowych; jedni budowali  
chatę, drudzy stawiali armatę, jeszcze inni usta-
wiali kowadło, czy dębowe stołeczki (wyposaże-
nie kuźni) postawiono również planszę obrazu-
jącą wycinek pokoju we dworze, elementy kutej 
bramy – stylizowane na parkowe obejście w dwor-
ku, słup graniczny i zasieki oraz przyczepę, któ-
ra posłużyła za scenę. Duża grupa roześmianych 
,,aktorów” przebierała się w charakterystycz-
ne stroje, każdy z nich otrzymał broń – kosę, 
lub karabin, a kowal założył fartuch, do rąk za-
brał starodawny młot i kleszcze. Piękne stroje  
z epoki powstania już stworzyły niepowta-
rzalny klimat, a dodatkowo rekwizyty i ta wy-
marzona pogoda  - jesień w Beskidach… 
sprawiły, że wszyscy uczestnicy Zaduszek  
z sercami przepojonymi miłością do ojczyzny 
wyruszyli na historyczny szlak, by uczestniczyć 
w sztuce plenerowej: ,,Z dymem pożarów z ku-
rzem krwi bratniej do Ciebie Panie zanosimy 
głos” do słów pieśni Kornela Ujejskiego, narra-
tor podczas przemarszu wprowadził nas w kli-
mat tamtych czasów, rozpoczynając powiedział: 
W tegorocznych Zaduszkach Narodowych od-
damy cześć naszym przodkom, którzy oddali ży-
cie w Powstaniu Styczniowym oraz tych, którzy 
po powstaniu cierpieli zsyłkę na nieludzkiej zie-
mi. Zainspirowa ni szkicami serii „Polonia” Artu-
ra Grottgera przedstawimy szereg scen przybli-
żających tamte, jakże ważne dla Ducha Narodu, 

Szanowni Państwo!
Dzięki dobrej współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej uda się naprawić  

szkody spowodowane przez gwałtowne deszcze jeszcze w tym roku! Dziękujemy Pani Dyrektor 
Joannie Ślusarczyk oraz Panu Tomaszowi Sądagowi za bezcenną 
pomoc w realizacji tych przedsięwzięć oraz za wspaniałą współpra-
cę z naszą Gminą Radziechowy-Wieprz. Życzymy, aby zawsze sta-
rania pracowników RZGW były doceniane, a współpraca z naszą  
Gminą rozwijała się i była powodem do wielkiej radości.

Z wyrazami szacunku:
Grzegorz Figura

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
oraz Marian Motyka 

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
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czasy. Pragniemy, aby były one wyjątkową lekcją historii. 
Uczniowie z Gimnazjum nr 6 z Tomaszowa Mazowieckie-

go- jedni z laureatów Ogólnopolskiego Konkursu na Biżute-
rię Patriotyczną, zabrali na trasę 15 wiązanek uplecionych z li-
ści dębu – dąb symbolizuje charakter  Powstańców, a kiście  
jarzębiny –krople przelanej krwi. Wiązanki były składane przy ko-
lejnych stacjach, bowiem losy naszej Ojczyzny ściśle splecione są  
z drogą krzyżową Pana Jezusa.  

Scena 1 ,,Polonia” – Polska z zasłoniętą twarzą, siedzi wśród 
ruin, a jej dłonie oswabadza z  okowów młodzieniec, antyczny 
symbol wolności. Nieco niżej, po lewej stronie siedzą dwaj męż-
czyźni. Spoglądają w dal w poruszeniu, sięgając wzrokiem poza 
wyznaczoną przestrzeń obrazu. Znaczenie tej kompozycji powsta-
je w wyniku zderzenia motywu ruin, stanowiących scenerię przed-
stawienia, z porażonymi swą wizją postaciami. Ruiny są znakiem 
niedalekiej jeszcze przeszłości, starego porządku, który właśnie 
uległ destrukcji. Dwóch młodzieńców natomiast zdaje się widzieć 
nadchodzącą przyszłość. Pojawił się na scenie motyw anioła –  
w tym roku anioł niesie łańcuch z kajdanami. 

Scena 2 ,,Branka” –Nocą, moskale zabierają młodego szlach-
cica na 25 lat służby w wojsku carskim. Młoda żona pogrążona w 
rozpaczy, a matka? Bezradna zastygła w geście beznadziejności…. 

Dramatyczne wydarzenia Artur Grottger ukazywał przez pry-
zmat epizodów z życia jednostek, konkretnych, choć anonimowych 
uczestników historii. Źródło siły oddziaływania tych obrazów leży 
właśnie w owym napięciu między indywidualizowaniem bohaterów 
a uniwersalizacją ich doświadczeń i przeżyć. Koncentracja na jedno-
stce, jej emocjonalnej i psychologicznej charakterystyce, umożliwia-
ła odbiorcy identyfikację z przedstawianą sceną, a przez to z histo-
rią. Nie bez znaczenia była też realistyczna konwencja prac Grottgera, 
która ułatwiała szybkie odczytanie ich treści i pozwalała skupić się na 
odkrywaniu ich możliwych znaczeń. Historie przedstawiane na obra-
zach są czytelne i łatwo zrozumiałe dzięki wyrazistym gestom i po-
zom postaci, sugestywnej mimice ich twarzy.

Scena 3  ,,Kucie kos” w kuźni Powstańcy nocą przygotowują 
broń, tylko nieliczni mieli pistolety, lub karabiny. W większości je-
dyną bronią była kosa ustawiona na sztorc… lub siekiera.  

W powstaniu osiągnięcie poważniejszych sukcesów było niemoż-
liwe wobec wyraźnej przewagi oddziałów rosyjskich. W Królestwie 
Polskim stacjonowała stutysięczna armia rosyjska, przeciw niej w 
nocy z 22 na 23 stycznia wystąpiło tylko 6 tys. powstańców. Garnizo-
ny rosyjskie zaatakowano w 33 miejscach. W części miejscowości (np. 
w Płocku) atak powstańców w ogóle się nie powiódł, w innych miej-
scach - zwłaszcza na Podlasiu - udało się rozbroić kilka garnizonów.  
Wybuch powstania zaalarmował jednak dowództwo rosyjskie, które 
zarządziło koncentrację wojsk w większych miastach. Liczba miejsc, 
w których stacjonowali Rosjanie, zmniejszyła się 3 razy. Było to ko-
rzystne dla powstańców, którzy zyskali większą swobodę ruchów na 
prowincji oraz swobodny dostęp do granic królestwa.

Scena 4 ,,Pożegnanie Powstańca”, szlachcianka w żałobnej 
sukni żegna szlachcica idącego do powstania.

Scena 5 ,,Bitwa” scena batalistyczna, Powstańcy walczą 
z przeważającą siłą wojsk rosyjskich pod Ciołkowem. Oddział po-
wstańców pod dowództwem Aleksandra Rogalińskiego kierujący 
się z Warszawy w stronę Płocka starł się pod wsią Ciołkowo (obec-

nie Ciółkowo) z kom-
panią rosyjskiego puł-
ku muromskiego, któ-
rą dowodził płk Kozlani-
now. W ataku kosynie-
rów zginęli rosyjscy pie-
churzy i Kozlaninow. Re-
konstruktorzy bardzo re-
alistycznie przedstawili 
to wydarzenie. Moskale 
wprawdzie spalili chatę, 
ale i tak był to ich pierw-
szy i ostatni bój.

Scena 6  ,,Na pobojowisku” kobieta rozpacza nad ciałem 
martwego Powstańca,  

Scena 7  ,,Niewola” pokonani Powstańcy idą do rosyjskiej nie-
woli, a obok nich Anioły ciągną Ich ciężkie kajdany.  

Jesienią 1863r. powstanie osłabło. Próbował je ratować spra-
wujący od 17 X 1863 władzę dyktatorską Romuald Traugutt, jed-
nak na wiosnę 1864r. walki prawie zupełnie wygasły. Najdłu-
żej, bo aż do jesieni 1864r. walczył oddział chłopski księdza  
S. Brzóski na Podlasiu. 5 VIII 1864r. Traugutt, którego złapa-
li Rosjanie, został stracony wraz z 4 członkami Rządu Narodowego. 
Do grudnia 1864r. utrzymał się ostatni naczelnik Warszawy,  
A. Waszkowski, ale i on ujęty przez policję został stracony w lutym 
1865r.. Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym powsta-
niem polskim, wspomaganym przez Polaków ze wszystkich za-
borów, emigrację, a także przedstawicieli innych narodów. We-
dług szacunków w powstaniu styczniowym zginęło ok. 30 tys. Po-
wstańców i ok. 38 tys. zostało zesłanych na Sybir. Klęska powsta-
nia była ogromnym wstrząsem dla Polaków. Wśród znacznej czę-
ści społeczeństwa zapanowało przeświadczenie o beznadziejno-
ści wszelkiej walki zbrojnej. Rząd carski stopniowo likwidował reszt-
ki autonomii Królestwa Polskiego, którego nazwę zmieniono na Kraj  
Nadwiślański.

21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski wydał rozkaz specjalny, na 
mocy, którego weterani powstania styczniowego uzyskali uprawnie-
nia żołnierzy Wojska Polskiego. Mieli prawo do stałej pensji państwo-
wej, noszenia specjalnych fioletowych mundurów i cieszyli się szcze-
gólnym szacunkiem społecznym. Rozpoznawano ich wtedy na uli-
cy po czapkach rogatywkach ozdabianych srebrnym orłem lub bia-
ło-czerwoną kokardą, która podczas walk stała się ich najbardziej ty-
powym atrybutem. Specjalna komisja przyznała w grudniu 1919 pra-
wa weteranów 3644 osobom. Na warszawskiej Pradze uruchomio-
no dla nich specjalne, wzorowo prowadzone, schronisko św. Teresy 

Część II 
I tak dotarliśmy pod Jubileuszowy Krzyż na Matysce, gdzie 

Ks. kanonik Ryszard Kubasiak, Proboszcz Parafii p.w. Św. Marcina, 
przewodniczył w Mszy Św. w intencji Ojczyzny, współ celebran-
sem był Ks. Krzysztof Mucha . W homilii Ks. Proboszcz wskazał dro-
gę, którą trzeba obrać, by w Polsce i na całym świecie zapanował 
pokój – ,,wystarczy zabrać do ręki Różaniec i odmawiać Go w tej in-
tencji” powiedział duszpasterz.
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Część III
Apel Poległych i usypywanie Kurhanu Pamięci Narodowej
W tym roku, już po raz VII treść Apelu Poległych, została wy-

łoniona w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym, rozpisanym 
wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Tegorocznymi lau-
reatami zostały: Karolina Witos i Joanna Świniańska z Gimnazjum 
nr 3 w Juszczynie, opiekun pracy Monika Dyrlaga oraz  Laura Tom-
czyk z Gimnazjum nr 1 im. Kar. Stefana Wyszyńskiego w Luboniu, 
opiekun pracy Anita Plumińska  - Mieloch, W II Kategorii -  Patrio-
tyczny Montaż Poetycki: I   miejsce Nikodem Gajczak i Eryk Drze-
wiecki, kl. III z ZSS w Rzykach, opiekun pracy - Jadwiga Paleczny

Prowadzący wydał rozkaz: do hymnu; jakież to wyjątkowe uczu-
cie w tym miejscu śpiewać wspólnie z orkiestrą Mazurka Dąbrow-
skiego…

Następnie głos zabrali: 
•	 Grzegorz Figura – Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz, wyraził 

uznanie i podziękował gościom, którzy przybyli do nas z tak odle-
głych miejsc naszej Ojczyzny (650 km)

•	 Grażyna Stanisława Kowalik – Wójt Gminy Hanna, dziękując za 
możliwość udziału w tej uroczystości, zwróciła uwagę na odczucia 
jakie towarzyszą nam podczas śpiewania. pieśni ,,Boże coś Polskę”  

•	 Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice, zauroczony naszym 
krajobrazem opowiedział w jaki sposób w Fajsławicach uczczono 
pamięć Powstańców Styczniowych

Przy wtórze werbla, Apel Poległych odczytała i kompanię hono-
rową tworzyła młodzież z Gimnazjum nr 3 z Juszczyny. 

W nastrój zadumy wprowadziła nas so-
listka Joasia Petlarczyk, która acapello  za-
śpiewała Hymn Sybiraków. 

Do Kurhanu Pamięci Narodowej dosy-
pano ziemię z mogił Powstańców Stycznio-
wych.

I Delegacja z Gminy Hanna 

•	 Wyryki - Suchawa, bitwa 6.VII 1863 r. po-
wiat włodawski

•	 Osowa, bitwa 5/6 VII 1863 r. powiat wło-
dawski

•	 Wytyczno, bitwa 7VII 1863 r. powiat wło-
dawski

•	 Urszulin, bitwa 7 VII 1863 r. powiat wło-
dawski

•	 Adamki – Luta, bitwa  7 VII 1863 r. powiat 
włodawski

•	 Janówka, bitwa 11.VII 1863 r. powiat wło-
dawski i powiat bialskopodlaski

•	 Cyców bitwa, 14.VII 1863 r. powiat wło-
dawski

•	 Rudka Łowiecka, bitwa 21XI 1863 r. po-
wiat włodawski

•	 Majdan Stary – Kopina, bitwa 30 I 1864 r. 
powiat włodawski i powiat łęczynski

II Delegacja z Gminy Fajsławice 
•	 Bitwa pod Fajsławicami - 24 sierp-

nia 1863 r. Powstańców pochowano w zbio-
rowej mogile na miejscowym cmentarzu. 
Na mogile postawiono wysoki krzyż dębo-
wy z cierniową koroną – symbol męczeństwa za Ojczyznę. 

III  Gmina Jarczów 
•	 Podczas powstania styczniowego, w nocy z 24 na 25 X 1863 r.  

w Jarczowie doszło do zaciętej walki pomiędzy oddziałem kon-
nym powstańców pod dowództwem majora Czyżewicza a koza-
kami. Oddziały kozackie poniosły w tej walce klęskę

Następnie Delegacje złożyły kwiaty i znicze, a przedstawiciele 
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych okręg“ Podbeskidzie 
oddali Salwę Honorową. 

Potem długo jeszcze grała Orkiestra Dęta z Radziechów, a uczest-

nicy uroczystości robili pamiątkowe zdjęcia i dyskutowali częstując 
się gorącym żurkiem. 

Cześć IV 
Rozdanie nagród Laureatom Ogólnopolskiego Konkursu na Bi-

żuterię Patriotyczną w kategorii wiekowej do lat 7 i dla gimnazjów.
Zaszczycili nas swoją obecnością:

•	 Andrzej Kalata - wicestarosta żywiecki 
•	 Grażyna Stanisława Kowalik – wójt Gminy Hanna wraz z dele-

gacją: Czesław Błyskasz – przew. Rady 
Gminy, Mariola Kuć – dyr. GOP i S
•	 Tadeusz Chruściel – wójt Gmi-
ny Fajsławice wraz z delegacją Rady 
Gminy
•	 Maria Celach oraz Kinga Ma-
giera, nauczycielki wraz z delegacją 
uczniów – laureatami ogólnopolskie-
go konkursu na Biżuterię Patriotyczną 
z Gimnazjum nr 6 im. J. Twardowskie-
go z Tomaszowa Mazowieckiego 
•	 Wanda Sadlik - prezes Stowa-
rzyszenia Rodzin Katyńskich z Bielska 
– Białej 
•	 Andrzej Grolik - przewodni-
czący Zakładowej organizacji Związ-
kowej NSZZ Solidarność KWK ,,Wujek”  
•	 Krzysztof Pluszczyk - wice-
przewodniczący Społecznego Komi-
tetu Pamięci Górników K.W.K. ,,Wu-
jek” w Katowicach Poległych 16 grud-
nia 1981 r. 
•	 Kuba Abrachamowicz - aktor 
Teatru Polskiego 
•	 Kazimierz Matuszny - prze-
wodniczący oddziału PIS w Żywcu 
•	 Piotr Harat – prezes Polskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół” 
z Gminy Czernichów 
•	 Związek Strzelecki ,,Strzelec” 
OSW Jednostka Strzelecka 3030 Ży-
wiec 

•	 Żołnierze Związku Narodowych Sił Zbrojnych okręg “ Podbeski-
dzie 

•	 Przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej – oddział Żywiec 
•	 Grzegorz Ropień z grupą jeździecką ,,Dragoni” 
•	 Stanisław Lizak – prezes Związku Podhalan, oddział Górali Żywiec-

kich  
•	 Orkiestra Dęta Gminy Radziechowy – Wieprz z kapelmistrzem Da-

riuszem Juraszem
•	 OSP Radziechowy i Przybędza 
•	 Stowarzyszenie Górników ,,Gwarek” w Radziechowach
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•	  Anna Chmiel – przewodnicząca KGW w Wieprzu
•	 Jadwiga Koźlik - przewodnicząca KGW w Radziechowach, Radna 

G. Radz. - Wieprz
•	 Grzegorz Figura - wójt Gminy Radziechowy – Wieprz 
•	 Marian Motyka – przewodniczący Rady Gminy 
•	 Magdalena Więzik - dyrektor GCKPT Radziechowy – Wieprz 
•	 Stowarzyszenie „Wieprzanki”
•	 Nauczyciele i uczniowie ze szkół: Gimnazjum nr 3 z Juszczyny, 

Gimnazjum nr 2 z Wieprza, Szkoła Podstawowa z Wieprza i Przy-
będzy

•	 Stowarzyszenie Dzieci Serc oraz Wspólnota Wiara i Światło Żywiec 
•	 oraz wszyscy Ci dla których historia naszej ojczyzny nie jest obo-

jętna 

Poczty Sztandarowe:
1. Komisji Zakładowej ZSZZ ,,Solidarność” Kopalni ,,Wujek” 
2. NSZZ Solidarność region Podbeskidzki
3. Związek Strzelecki ,,Strzelec” OSW Jednostka Strzelecka 3030  

Żywiec 
4. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne  ,,Sokół”  z Gminy Czerni-

chów
5. OSP Radziechowy i Przybędza
6. Stowarzyszenie Górników i Emerytów ,,Gwarek” w Radziecho-

wach
7. Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich

Honorowy patronat nad uroczystością objęli:
•	 Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy  - Ordynariusz Diecezji Bielsko –  

Żywieckiej
•	 Ks. Prałat Stanisław Bogacz – Dziekan Dekanatu Radziechowskie-

go
•	 Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak – Proboszcz Parafii p.w. Św. Marcina 

w Radziechowach
•	 Wanda Sadlik - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Biel-

sku-Białej
•	 Andrzej Biegun – Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Browar  

Żywiec 
•	 Stanisław Szwed – Poseł na Sejm VII kadencji RP 
•	 Stanisław Pięta – Poseł na Sejm VII kadencji RP 
•	 Andrzej Zieliński – Starosta Powiatu Żywieckiego
•	 Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka
•	 Grzegorz Figura – Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz 
•	 Przemysław Kubaszek - Prezes BS w Radziechowach

Patronat medialny: 
•	 Radio Diecezjalne „Anioł Beskidów” 
•	 Tygodniki : Źródło, Niedziela, Gość Niedzielny

Organizatorzy:
8. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina w Radziechowach
9. NSZZ ,,Solidarność” Browar Żywiec  
10. Związek Podhalan – odział Górali Żywieckich
11. Starostwo Powiatowe w Żywcu
12. Urząd Gminy oraz GCKPT Radziechowy – Wieprz
13. Stowarzyszenie Wieprzaki 
14. KGW oraz OSP Gminy Radziechowy – Wieprz 
15. Liczna grupa mieszkańców Podbeskidzia
16. Stowarzyszenie Dzieci Serc

Finansowo przedsięwzięcie wsparli:
17. Ks. kanonik Ryszard Kubasiak – Proboszcz  Parafii w Radziecho-

wach 
18. Ewa i Jarosław Piecuch – Radziechowy ,,Końska Dola”
19. Przemysław Kubaszek – Prezes BS Radziechowy – Wieprz
20. Jerzy Dwornicki – Dyrektor  Browaru Żywiec  
21. UG Radziechowy – Wieprz 
22. Grzegorz Figura
23. GCKPT Radziechowy - Wieprz
24. PIS biuro oddział Żywiec

25. Hurtownia art. spożywczych i owoców – Zofia Bąk 
26. Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Kazimierz  Setla
27. Lucyna i Martyna Umińska – wykonanie wiązanek oraz pomoc 

przy aranżacji scen
28. Grażyna, Jakub i Julia Kozubek – aranżacja scen 
29. Klub Sportowy Radziechowy – Wieprz, wypożyczenie ławek
30. Drukarnia Wig Ryszard Graczyk – wydruk tytułów scen  
31. Firma Rodzinna Hebomar – Henryk Martyniak, wyciął z drewna 

karabiny
32. Szymon Piątek – wykonał kosy 
33. Skrzydła dla aniołów wyciął Tomek Janota – Drukarnia Cięcina 
34. Kuźnia ,,Rondo” w Węgierskiej Górce - Rafał Jambor wykuł kaj-

dany
35.  Henryk Kuśnierz – wypożyczył dyby i oryginalne akcesoria  

z dawnej kuźni 

Obsada:,,aktorzy” ze Stowarzyszenia Dzieci Serc i Przyjaciele 
Prowadzący – Kuba Abrachamowicz – aktor Teatru Polskiego  

w Bielsku – Białej. Mszę Św. muzyką ubogacił Grzegorz Studencki. 
Dowóz poszczególnych elementów rekwizytów, w tym: elemen-
ty konstrukcji chaty, zasieki i słup graniczny, siano na stogi, arma-
ta… Wojciech Byrski, Tadeusz Kozieł, Scenografię do sztuki plenero-
wej wykonali: Włodzimierz Hulbój, Michał Noga, Marek Jurek, praca 
przy montażu  scen; Józef Lalik i Rajmund Lalik, napisy Tadeusz Jele-
śniański, Nagłośnienie Jerzy Hernas,  nagłośnienie na trasie – lekto-
rzy: Paweł Maniczak i Piotr Musiał , Zabezpieczenie uroczystości OSP 
Radziechowy i Przybędza, właściciele działek udostępnili teren pod 
rekonstrukcje. Pyszny posiłek przygotowały Panie ze Stowarzyszenia 
Wieprzaki wraz z przyjaciółmi.

Za wszelką pomoc, wsparcie  i okazane serce organizatorzy DZIĘ-
KUJĄ.

 Jeśli taka będzie wola Naszego Pana, to do zobaczenia za rok na  
X Zaduszkach Narodowych. 

W imieniu organizatorów 
Jadwiga Klimonda
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Laureaci wyróżnionej „szóstki” na IX Zaduszkach  
Narodowych na Ziemi Żywieckiej

Komitet Honorowy obchodów IX Zaduszek Narodowych na górze 
Matysce w Radziechowach, k. Bielska-Białej oraz Komisja Konkursowa 
zaprosiły uczniów Gimnazjum nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego z To-
maszowa Mazowieckiego – laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Hi-
storycznego na projekt Polskiej Biżuterii Patriotycznej na uroczystości 
patriotyczno-religijne, które miały miej-
sce 5 października 2013 roku na gościnnej 
Ziemi Żywieckiej. Konkurs został ogłoszo-
ny w Roku Powstania Styczniowego dla 
uczczenia 150. rocznicy powstania stycz-
niowego pod hasłem: „Kocham Cię, Mat-
ko Polsko!” pod honorowym i medialnym 
patronatem tygodników katolickich: „Nie-
dziela”, „Źródło”, „Gość Niedzielny”.

Spośród nadesłanej biżuterii z całej 
Polski komisja jednogłośnie wytypowa-
ła do I i II miejsca prace uczniów z Gimna-
zjum nr 6: Kacpra Ślusarskiego, Kingi To-
karskiej, Zuzanny Krakowiak, Weroniki Ma-
rosik, Marty Goździk, Alicji Gwadery, Olgi 
Kaczmarek, Sandry Col, Andżeliki Sikory, Pauliny Nockowskiej, Anny 
Rogali oraz uczniów z Zespołu Szkół nr 4: Kornela i Filpa Celochów. 
Prace wszystkich uczniów (aż czterdziestu) z tomaszowskiej „szóst-
ki” zostały nagrodzone i wyróżnione ze względu na – jak uzasadniła 
komisja – „wyjątkowe potraktowanie konkursu, zgodnie z tematem,  

w sposób oryginalny, pomysłowy, z zaszczepionym duchem polsko-
ści”. Zaproszeni uczniowie brali udział w tradycyjnych już IX Zadusz-
kach Narodowych i usypywaniu Kurhanu Pamięci Narodowej na gó-
rze Matysce (609 m n.p.m.), których celem jest przywołanie narodo-
wych bohaterów walczących w obronie Boga, Ojczyzny i Honoru. W 

tym roku na Matysce oddaliśmy hołd Po-
wstańcom Styczniowym przy stacjach 
Golgoty Beskidów w asyście organizato-
rów: Stowarzyszenia Dzieci Serc, Związ-
ku Podhalan, Oddziału Górali Żywieckich, 
przedstawicieli KWK „Wujek”, Kompa-
nii Honorowej, Pocztów Sztandarowych, 
przybyłych delegacji parlamentarzystów, 
władz samorządowych i licznej grupy 
mieszkańców Podbeskidzia.

Niezwykłym patriotycznym przeży-
ciem było obejrzenie rekonstrukcji histo-
rycznej z 1863 roku oraz sztuki plenerowej 
„Z dymem pożarów, z kurzem krwi brat-
niej (…)” do słów pieśni Kornela Ujejskie-

go w sześciu scenach: „Polonia”, „Branka”, „Kucie kos”, „Bitwa”, „Na po-
bojowisku” i „Niewola”. Braliśmy udział w wyjątkowej, żywej lekcji histo-
rii, tej mało znanej i skrzętnie skrywanej – wspominają opiekunki toma-
szowskiej młodzieży Maria Celoch i Kinga Magiera. Za pomocą rekon-
strukcji wydarzeń w oparciu o szkice Arthura Grottgera przybliżony 

został klimat tamtych tragicznych wyda-
rzeń sprzed 150 lat.

Patriotyczne uroczystości zakończyła 
Msza Święta w intencji Ojczyzny na szczy-
cie góry Matyski, u podnóża Krzyża Jubi-
leuszowego. W imieniu Prezesa Stowarzy-
szenia Dzieci Serc pani Jadwigi Klimon-
dy już dziś zapraszamy młodzież gimna-
zjów i liceów na X Zaduszki Narodowe  
i kolejny Ogólnopolski Konkurs Historycz-
ny w 2014 roku, który ogłoszony będzie 
Rokiem Wolności z okazji 25-lecia Wolnej 
Polski.

Resztki kolorowych liści gna gdzieś z wia-
trem, a jesienne kwiaty zwarzył przymrozek. 
Mgły snują się do południa, przysłaniając świe-
cące gdzieś wysoko, nie dla nas, słoneczko. 
Świat pustoszeje, smutnieje, przyroda z melan-
cholią zabiera barwy i dźwięki. Taką porę wybrał 
Pan Bóg, by wziąć sobie Panią Józię „z klubu”. 

Może było mu smutno albo się nudził i po-
myślał, że rozweselą Go godki. Pośmieje się  
z wymyślonych przez Panią Józię opowieści o 
ludziach, ich przywarach i cnotach. Posłucha, 
jak sprytnie rozgrywają swoje sprawy kobiety  
(i co z tego, że Pani Józia jest feministką), po-
kiwa z aprobatą głową nad ich pomysłowo-
ścią, obrotnością i pewnie uzna istoty stworzo-
ne z żebra Adama za swój najbardziej trafiony 
i wyrafinowany pomysł. Poduma, ile to mądro-
ści potrafi się zmieścić w prostej, góralskiej opo-
wiastce. Dość się już ludzie w tym Brzuśniku na-
słuchaliście, a kto nie posłuchał, niech żałuje, bo 
wszystkie godki w Pani Józinej głowie przecho-
wywane poszły do nieba. 

 A może zapuścił się niebiański ogródek  
i potrzeba było Panu Bogu nowej ogrodniczki 
ze złotą ręką do kwiatów. Zerknął na przepięk-
nie kolorowy ogród Pani Józi i pomyślał, że o to 
Mu chodzi, takie cuda widziałby w niebie. I wziął 
ją sobie. A teraz Pani Józia pieli, podlewa, przy-
cina i sadzi na Pana Boga grządkach. Wygrzewa 
się w wiecznym słoneczku, uśmiecha do rozkwi-
tających pąków i cieszy, że ani nogi nie bolą, ani 
w krzyżach nie strzyka i lekko, jakby lat ubyło. 

A może Pan Bóg pomyślał sobie tak: nasta-
rałaś się, naweseliłaś ludzi, dość już dobrego in-
nym dałaś, zmęczyłaś się. Zamknij swój „klub”, 
chodź, odpocznij wreszcie…

I tak zrobiło się puste miejsce na ziemi, 
miejsce po śp.  

Pani Józefie Ryżce.
Dziękuję Pani Józiu

w imieniu tych, którzy zawsze byli pełni uzna-
nia dla Pani talentu,  poczucia humoru, dobroci, 
życzliwości i skromności

Cecylia Dudys

POŻEGNANIE50-LECIE 
PAR MAŁŻEŃSKICH

Uprzejmie informujemy,  
że w dniu 27 listopada 2013 roku  

(w środę) 
odbędzie się uroczystość  

wręczenia medali z okazji
„Wieloletniego pożycia małżeńskiego”. 

Ceremonia odbędzie się  
o godzinie 13.00 

w Sali Budynku Kulturalno– 
Oświatowego w Brzuśniku

Wydarzenie poprzedzi Msza Święta  
o godzinie 12.00 w Kościele  

Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu.

Serdecznie zapraszamy w imieniu  
Jubilatów
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Kończy się kolejny sezon artystyczny u „Grojcowian”
Kończy się powoli kolejny sezon działalności Zespołów Regional-

nych „Mali Grojcowianie” i „Grojcowianie” działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury, Promocji, Turystyki R-W i wsparciu Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Grojcowianie” w Wieprzu. Przypomnijmy 
pokrótce niektóre tegoroczne występy i nagrody:

9 czerwca 2013 r Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Groijcowianie” 
brał udział w słowackim Festiwalu “Folklór bez hraníc“ w Oravskiej Le-
snej. Do tegorocznej jubileuszowej V edycji Festiwalu zaprosił nas Pan 
Viktor Chudoba. 

W dniach 15 i 16 czerwca 2013 r odbywał się w Wiśle 26. Przegląd 
Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych - WISŁA 2013. W tym roku 
do konkursu stanęła najmłodsza grupa DZR „Mali Grojcowianie” która 
zdobyła tam II miejsce za program „Pilnowanie dziecek” oraz najmłod-
sza Kapela „Małych Grojcowian” która zdobyła wyróżnienie.

21 czerwca 2013 r Kapela „Grojcowianie” wzięła udział w podsu-
mowaniu i otwarciu wystawy będącej pokłosiem X Międzynarodowe-
go Konkursu na Zabawkę Tradycyjną "Światło i dźwięk"- Bielsko-Bia-
ła 2013 r. 

23 czerwca 2013 r „Mali Grojcowianie” wystąpili na Parafialnym 
Święcie Rodzin które zorganizowała Akcja Katolicka przy Parafii pod 
wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Cięcinie.

Od 28 czerwca do 3 lipca Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Groj-
cowianie” przebywał na jubileuszowym XX Międzynarodowym Fe-
stiwalu Tańca - Gorzów 2013. Rada Artystyczna Festiwalu przyzna-
ła Zespołowi  Tytuł Laureata i nagrodę pieniężną w kategorii zespo-
łów folklorystycznych. Na Festiwal mogliśmy pojechać również 
dzięki wsparciu uzyskanemu w konkursie na realizację zadań pu-
blicznych w zakresie przeciwdziałania i patologiom społecznym, 
przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w 2013 r org. przez Gminę Radziechowy-Wieprz.

W połowie maja Zespół Regionalny „Grojcowianie” z Wieprza  
zaśpiewali i zatańczyli dla wszystkich w XIII dzielnicy Budapesz-
tu  (Węgry) gdzie odbył się Festiwal Narodowościowy, organizo-
wany przez samorządy mniejszości tej dzielnicy. Był to już 20.  
jubileuszowy festiwal, połączony z Dniem Dziecka. Warto wspo-
mnieć, że sama XIII dzielnica - Angyalföld - świętuje 75-lecie swo-
jego założenia. Samorządy mniejszościowe (m. in. ormiański, 
grecki, niemiecki, słowacki, romski), w tym także Samorząd Na-
rodowości Polskiej z przewodniczącą Alicją Nagy na czele, przy-
gotowały prezentację swojej narodowości. Polska prezentacja  
cieszyła się największym zainteresowaniem. Odwiedzający mogli  
kupić polskie wyroby regionalne i degustować góralskie przy-
smaki; oscypki, polski chleb, wędliny, kiszkę czy ogórki kiszone 
- zapoznać się turystycznymi atrakcjami Beskidu Żywieckiego, 
spróbować piwa oraz pysznego ciasta. Występ zespołu na Festi-
walu Narodowościowym w XIII dzielnicy został przyjęty z wielkim 
aplauzem, a pomimo niezbyt sprzyjającej pogody organizatorzy, 
a przede wszystkim goście świetnie się bawili. 

21 kwietnia 2013 r Kapela „Grojcowiane” zagrała w Parafii p.w. 
św. Bartłomieja w Lipowej w trakcie mszy św. z udziałem Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego. 
Do Lipowej zaprosił nas Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Węgierska Górka 
mgr inż. Marian Knapek. 

22 czerwca Zespół Regional-
ny „GROJCOWIANIE” z Wieprza, 
tańczył i bawił się na Międzyna-
rodowym Świętojańskim Festiwa-
lu Folklorystycznym w czeskiej BY-
STRZYCY. W spotkaniu w Bystrzy-
cy wzięły udział Zespoły: „Bystrzy-
ca”, „Górole”, „Młode Oldrzychowi-
ce”, „Drevar” i „Zgrapianie”. 

6 lipca na obiekcie okołotury-
stycznym w Wieprzu odbył się po 

raz pierwszy - Przegląd Potraw Regionalnych “Święto Łasucha”. Pod-
czas imprezy można było spróbować kulinarnych prezentacji wszyst-
kich Kół Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy, a także podziwiać wy-
stępy zespołów regionalnych. W imprezie wystąpiły między innymi  
3 grupy reprezentujące nasz Zespół . Wystąpił również zespół Regio-
nalny „Magurka” z Oravskiej Lesnej (SŁOWACJA), z którym niedawno 
widzieliśmy się na Festiwalu “Folklór bez hraníc” w Oravskiej Lesnej. 

Wybory „dobrej gaździny i sykownego chłopa” zdominowały  III 
Bustrycańskie Śpasy (14 lipca 2013 r), czyli plenerową imprezę waka-
cyjną w Bustryku w gminie Poronin. Wspólnie bawili się miejscowi gó-
rale wraz z turystami wypoczywającymi pod Tatrami. Wśród występu-
jących Zespołów nie zabrakło „Grojcowian” z Wieprza. 

Zespół Regionalny „Grojcowianie” wziął udział w Konkursie organi-
zowanym przez będzińskie Stowarzyszenie SOPEL pod nazwą „CZTE-
RY PORY ROKU – MIESZKAŃCA BESKIDÓW”. Zwyczaj „opalywania zbo-
ża” oraz tańce i pieśni górali żywieckich zaprezentowali „Grojcowianie 
20 lipca 2013 r na scenie przy Bacówce Sporkowej w Soblówce. 

Zakończył się kolejny 44 Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żyw-
cu. Nasze „Grojcowianki” zajęły II miejsce  kat. grup śpiewaczych a Ania 
i Kasia Kupczak III miejsca wśród solistek. Zespół zaprezentował się na 
FFGP poza konkursem. Były też koncerty obu grup na scenach Tygo-
dnia Kultury Beskidzkiej. 1 i 3 sierpnia 2013 r w ramach TKB 2013 r Ze-
spół Regionalny „Grojcowianie” i „Mali Grojcowianie” prowadził rów-
nież animacje dla mieszkańców i turystów przebywających na Ryn-
ku w Żywcu. Była nauka tańca, wspólne tańczenie i zabawy dla dzieci. 

Zespół Regionalny „Grojcowianie” z Wieprza reprezentował POL-
SKĘ na XXIII. Csángó Fesztivál 2013. augusztus 6-11. JÁSZBERÉNY na 
Węgrzech. Do tego tradycyjnego Festiwalu promującego autentyczny 
folklor węgierski ale i innych krajów świata wytypowała nas Między-
narodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Lu-
dowej CIOFF której jesteśmy członkiem. Na Festiwal mogliśmy po-
jechać również dzięki wsparciu uzyskanemu w konkursie na re-
alizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania i patolo-

Budapeszt - XIII dzielnica - Angyalföld - świętuje 75-lecie

Dziecięca kapela „Mali Grojcowianie” I miejsce XXIII. Csángó Fesztivál 2013. JÁSZBERÉNY
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giom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Pro-
filaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii w 2013 r org. przez Gminę Radziecho-
wy-Wieprz.

W dniu 15 września „Grojcowianie” uczestniczyli w Jubileuszu 34 
lat kapłaństwa i jednocześnie 60 urodzin Br. Józefa Mizery w Skomiel-
nej Czarnej. 

Już po raz dziewiąty odbyła się Pielgrzymka Górali Żywieckich do 
Matki Boskiej Rychwałdzkiej – Pani Ziemi Żywieckiej. Tradycyjnie na 
naszą góralską pielgrzymkę wybrali się, po raz kolejny „Grojcowianie” 
uświetniając swym śpiewem te rokroczne uroczystości w Rychwał-
dzie.

Nie mogło zabraknąć „Grojcowian” w nowej Parafii pod wezwa-
niem Matki Bożej Częstochowskiej w Przybędzy która została ery-
gowana z dniem 26 sierpnia 2013 roku. 
W tym dniu odprawiono inauguracyjną 
mszę św. Nową Parafię utworzono z wy-
dzielonego terenu parafii pw. św. Marci-
na w Radziechowach. Dotąd funkcjono-
wała tu kaplica wzniesiona na począt-
ku lat osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku. Została poświęcona dokładnie 30 lat 
wcześniej, 26 sierpnia 1983 roku. 

Stowarzyszenie Społeczno-Kultural-
ne „Grojcowianie” z Wieprza zaangażo-
wało się też w wiele innych inicjatyw: 

„SĄSIEDZKIE NASTROJE. DZIAŁA-
NIA NA RZECZ POPULARYZACJI POL-
SKO-SŁOWACKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.” to tytuł projektu 
w ramach którego odbyły się „SPOTKANIA Z TRADYCJĄ – POLSKA” - 
WARSZTATY: STROJE LUDOWE POLSKO- SŁOWACKIEGO POGRANICZA. 
Organizatorem spotkania w dniu 19 maja 2013 r była Gmina Jeleśnia a 
miejscem spotkania Stara Karczma w Jeleśni. Warsztaty prowadziła Ja-
dwiga Jurasz a tematem były STROJE LUDOWE POLSKO-SŁOWACKIE-
GO POGRANICZA. W programie znalazło się: omówienie strojów lu-
dowych polsko-słowackiego pogranicza, omówienie poszczególnych 
elementów kobiecego i męskiego stroju ludowego, pokaz kroju i szy-
cia spódnic góralskich, oraz POKAZ MODY GÓRALSKIEJ w wykonaniu 
Stowarzyszenia Społeczno–Kulturalnego „Grojcowianie” z Wieprza.  
W dniu 14 września 2013 r. w Domu Kultury w Oravskiej Polhorze / 
Słowacja/ odbyły się bliźniacze warsztaty. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszył się po raz kolejny POKAZ MODY GÓRALSKIEJ w wykona-
niu SSK „Grojcowianie” z Wieprza.

Cykl 4 imprez które odbyły się w Starej Karczmie w Jeleśni p.n. 
„Zbójnicki Gościniec” - „Ej, byli chłopcy byli” – czyli legenda o zbójni-
kach którzy „równali świat”. W programie występowała za każdym ra-
zem Kapela „Grojcowianie” z pieśniami zbójnickimi oraz współpracu-
jąca z nami gawędziarka Waleria Prochownik ze Sporysza.

Nasze nowe wydawnictwa
Ważnym aspektem naszych działań jest działalność wydawnicza 

popularyzująca folklor Górali Beskidu Żywieckiego. W tym roku uda-
ło się nam wydać kolejne 8 już z kolei wydawnictwo muzyczne CD 
Zespołu „Grojcowianie” pt. „Górolu łod Żywca...” - GROJCOWIANIE. Pły-
ta CD zawiera 21 utworów wykonywanych przez Kapelę i Zespół. Na-
grań dokonano w grudniu 2012 r oraz od stycznia do marca 2013 r  
w AV Studio - Bielsko-Biała, ul. Widok 25. Reżyseria dźwięku i maste-
ring: Janusz Kohut.

Kolejnym wielkim przedsięwzięciem Stowarzyszenia było wyda-
nie 900 stronicowego opracowania „Zwyczaje i obrzędy ludowe na 
Żywiecczyźnie”. 20 lipca 2013 r odbyła się w Miejskim Centrum Kul-
tury w Żywcu główna promocja książki J. Gąsiorka i M. Pokusy „Zwy-
czaje i obrzędy ludowe na Żywiecczyźnie” wydanej przez SSK „Groj-
cowianie”. Jeszcze tego samego dnia po południu książkę promo-

waliśmy podczas Międzynarodowego 
Konkursu Heligonistów w Węgierskiej  
Górce. Książkę udało się wydać przy nie-
bagatelnym wsparciu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, które 
przekazało dla nas 25.000,- zł dotacji. 

Nasi na POSIADACH
Zwieńczeniem tegorocznych dzia-

łań Stowarzyszenia była kolejna edy-
cja naszej sztandarowej imprezy czyli: 
XXII POSIADY GAWĘDZIARSKIE, XXIV 
KONKURS GRY NA UNIKATOWYCH IN-
STRUMENTACH LUDOWYCH, III KON-
KURS KAPEL. Tegoroczna edycja zgro-
madziła 70 podmiotów wykonaw-

czych. Przesłuchania odbywały się w Je-
leśni i Milówce. Koncert Laureatów w Brzuśniku wypełnił szczel-
nie salę Budynku Wielofunkcyjnego. Pula nagród która wyno-
siła w tym roku 12.000,- zł nie ominęła muzyków i gawędziarzy  
z naszej gminy Radziechowy-Wieprz. Wśród laureatów znaleźli 
się: DZIECI I MŁODZIEŻ gawędziarze - Karolina Murańska z Jusz-
czyny i Kacper Murański z Bystrej – I miejsca, Paweł Zemczak  
z Juszczyny, Katarzyna Rodak z Brzuśnika, Nina Grzegorek z Jusz-
czyny – II miejsca, Natalia Dendys z Juszczyny i Michał Greń z Wie-
prza – II miejsca, Maria Kupczak z Juszczyny – III miejsce. Muzycy 
- Nina Grzegorek z Juszczyny – III miejsce, Dawid Murański z By-
strej – I miejsce, Dziecięca kapela “MALI GROJCOWIANIE” z Wie-
prza – I miejsce, Magdalena Skolarz z Juszczyny, Renata Kocoń  
z Juszczyny, Jakub Krzus z Bystrej – II miejsce, Kapela młodzieżo-
wa “GROJCOWIANIE” z Wieprza - II miejsce. DOROŚLI gawędzia-
rze - Helena Sobel, Wieprz – I miejsce, Muzycy - Kapela   “GROJ-
COWIANIE” z Wieprza – III miejsce. Serdeczne podziękowania za 
wsparcie składamy w tym miejscu Gminnemu Centrum Kultury, 
Promocji, Turystyki R-W które było jednym ze współorganizato-
rów imprezy oraz niezastąpionemu Stowarzyszeniu Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Brzuśnik” z Brzuśnika.

M. Jurasz

DOROŚLI gawędziarze I miejsce - Helena 
Sobel, Wieprz

Nowa płyta CD Pielgrzymowanie do Rychwałdu

„Mali Grojcowianie” w Gorzowie Wielkopolskim
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Co nowego w bibliotece?
21-22 października dyrektorka naszej biblioteki  Pani Beata 

Leńczuk-Bachmińska wzięła udział w Kongresie Bibliotek Publicz-
nych w Warszawie. Na zaproszenie Fundacji Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego poprowadziła warsztaty pt. „Gry fabularne 
w bibliotece – jak to się robi?”. W warsztacie wzięło udział 25 osób 
– pracowników bibliotek z całej Polski, m.in. z Gdańska, Warsza-
wy, Suchej Beskidzkiej.

Już po Kongresie skontaktował się z nami pracownik Bibliote-
ki Publicznej w dzielnicy Ochota m.st. Warszawa – wspólnie stwo-
rzymy młodym ludziom możliwość zagrania w rozwijającą umie-
jętności pisarskie grę, w wyniku której powstanie książka promu-
jąca młode talenty również z terenu naszej gminy. 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z KATARZYNĄ ENERLICH 
23 października w bibliotece w Radziechowach odbyło się 

spotkanie z pisarką Katarzyną Enerlich – ta niezwykła kobie-
ta opowiedziała nam o swoim życiu, o tym jak i dlaczego pisze. 
Wniosła wiele pozytywnej energii i ciepła, a przede wszystkim za-
chęciła do dalszego czytania jej pięknych książek , które można 
wypożyczyć w naszych placówkach [fot. enerlich] 

W 2014 roku planujemy spotkanie z pisarką Moniką Szwają.

24 października z pisarką Martą Fox spotkała się grupa mło-
dzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół im. ks.prał. Stanisława Gawli-
ka w Radziechowach. [fot. fox]

Uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej  w Radziecho-
wach wzięli  również udział w warsztatach „od papieru czerpane-
go do ebooka” . Dzieci czerpały własnoręcznie papier, zapoznały 

się z jego historią, a także miały okazję przetestować biblioteczny 
czytnik ebooków, który udostępniamy dorosłym użytkownikom 
biblioteki. Zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania na tego 
typu warsztaty, ich przeprowadzenie możliwe jest w każdej miej-
scowości gminy.

W zeszłym roku w ramach projektu Link do Przyszłości w Ra-
dziechowach odbyło się spotkanie gimnazjalistów z dziennika-
rzem Radia RMF Łukaszem Pieterem. Młodzi ludzie mieli okazję 
porozmawiać o tym, jak planować swoją przyszłość i karierę za-
wodową, jakie zawody mają przyszłość i dlaczego warto praco-
wać w zawodzie, który nam się podoba. 

W tym roku na takie spotkania zapraszamy gimnazjalistów 
w Wieprzu i w Juszczynie. Pierwszeństwo ma młodzież uczęsz-
czająca do biblioteki publicznej. Naszym gościem będzie mło-

da fotografka, właścicielka studia grafiki, 
projektantka i informatyczka Urszula Kluz-
Knopek. [fot. kluz] Nie wiecie, kim chcecie 
być w przyszłości? Nie macie pomysłu na 
swój wymarzony zawód? A może już wy-
braliście, ale nie wiecie, jak osiągnąć cel? 
Zapraszamy na spotkanie – dokładna in-
formacja o dacie pojawi się na naszej stro-
nie www.gbp.radziechowy-wieprz.pl na facebooku i naszej klasie 
oraz w bibliotekach. 

Biblioteka przekazała dary książkowe na nagrody w VI Mię-
dzynarodowym Maratonie Beskidy! Jesteśmy dumni, że mogli-
śmy wesprzeć realizację tego głośnego na cały kraj (i nie tylko) 
wydarzenia.

Jak zwykle zachęcamy do zgłaszania propozycji zakupów wy-
dawniczych i do dzielenia się z nami pomysłami na działania.  In-
formujemy o możliwości wypożyczenia książki z dowozem do 
domu – szczegółowe informacje pod nr tel. 33 8676 146 

Równocześnie przypominamy o konieczności terminowego 
zwracania książek.

AMNESTIA W BIBLIOTECE!
Przetrzymujesz, zniszczyłeś albo zgubiłeś  książkę z bibliote-

ki publicznej?  
Ta informacja jest dla Ciebie!
Regulaminowy czas na jaki wypożyczamy książki to 2 miesią-

ce – trzymasz książki dłużej? Licz się z tym że zapłacisz 0,50zł za 
tydzień przetrzymania każdej książki czyli 2 zł za miesiąc. Za książ-
kę zagubioną lub zniszczoną będziesz musiał zapłacić albo poda-
rować bibliotece książkę o podobnej wartości, co ta nieoddana. 
Jeżeli przykładowo nie oddałeś jednej książki  przez 10 lat (dopie-
ro po tym czasie roszczenie się przedawnia) to będziemy zmusze-
ni  naliczyć karę w wysokości 240 zł!

NIE PŁAĆ KARY!  DO KOŃCA ROKU oddaj prz trzy-
mane książki lub przekaż książkę w zamian za znisz-
czoną/zagubioną, a nie będziesz musiał płacić.  Nie je-
steś pewien czy masz „czyste konto” w bibliotece?  
Zadzwoń! 338676 146 lub napisz na fb, naszej klasie, na maila 

gbp@radziechowy-wieprz.pl
Bibliotekarka wytłumaczy Ci, co zrobić, aby nie musieć płacić 

kary.
Pamiętaj, książki z biblioteki są dobrem wspólnym i mają słu-

żyć wszystkim mieszkańcom gminy!
Za pieniądze zebrane z kar zakupimy nowe książki.
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Szkoła w Przybędzy bierze udział w biciu rekordu 
w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji!

Szkoła Podstawowa w Przy-
będzy od wielu lat bierze udział  
w Programie Edukacyjnym Ratuje-
my i Uczymy Ratować, dzięki któ-
remu dzieci mają szansę uczyć się 
pierwszej pomocy. 

16 października 2013 r. z oka-
zji Europejskiego Dnia Przywraca-
nia Czynności Serca ogłoszone-
go przez Europejską Radę Resu-
scytacji wszyscy uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Przybędzy bra-
li udział w biciu rekordu w jed-
noczesnym prowadzeniu resu-

scytacji przez jak największą licz-
bę osób. Po przypomnieniu so-
bie zasad prawidłowego udziela-
nia pierwszej pomocy, dzieci przy-
stąpiły do uciskania i prowadze-
nia wdechów o godzinie 12:00  
i wykonywały je, zmieniając się 
przy fantomach przez 30 minut. 

Pokazaliśmy, że wszyscy 
uczniowie naszej szkoły wiedzą, 
jak prawidłowo udzielić pomo-
cy, a dodatkowo wzięliśmy udział  
w wielkim wydarzeniu na świato-
wą skalę.

BEZPŁATNE KURSY  
PIERWSZEJ POMOCY!

Już w listopadzie będą organizowane bezpłatne kursy Pierwszej Po-
mocy Przedmedycznej dla mieszkańców Powiatu Żywieckiego w ra-
mach projektu „Bądź bezpieczny na drodze!”.
Będzie zorganizowanych 5 kursów Pierwszej Pomocy Przedmedycz-
nej. W każdym kursie będzie mogło wziąć udział około 20 uczestni-
ków. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zgłoszenia przyjmowane są drogą 
mejlową - fundacja-k2@tlen.pl
Miejsca i terminy kursów
16 listopada 2013r. - Zespół Szkół w Gilowicach
Zajęcia w sobotę (16.11.2013) w godz. 9.00-17.00.
20-21 listopada 2013r. - Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie
Zajęcia w środę (20.11.2013) w godz. 17.00-21.00. Zajęcia w czwartek 
(21.11.2013) w godz. 17.00-21.00.
22-23 listopada 2013r. - Gminny Ośrodek Promocji w Węgierskiej Gór-
ce Zajęcia w piątek (22.11.2013) w godz. 17.00-21.00. 
Zajęcia w sobotę (23.11.2013) w godz. 9.00-13.00.
25-26 listopada 2013r. - Szkoła Podstawowa  
w Lipowej Zajęcia w poniedziałek (25.11.2013 w 
godz. 17.00-21.00.
Zajęcia w wtorek (26.11.2013) w godz. 17.00-
21.00.
W Polsce w wyniku wypadków drogowych rocz-
nie ginie około 4 000 osób.
Nie bądź ofiarą! Nie bądź obojętny!
„Bądź bezpieczny na drodze!”
 Więcej informacji o projekcie na stronie  
www.ice-24.pl  
Do prowadzenia zajęć zostanie wykorzystany na-

stępujący sprzęt szkoleniowy: 
Manekiny treningowe do pozoracji 
działań ratowniczych - 4 szt. 
Manekin Little Anne – manekin oso-
by dorosłej - 4 szt. 
Manekin Little Junior – manekin 
dziecka - 4 szt. 
Manekin Baby Anne – manekin nie-
mowlęcia - 4 szt. 
Defibrylatory treningowe AED - 4 szt.  
Urządzenie do nauki tzw. chwytu od-
krztuszającego The Anti-Choking Tra-
iner” - 2 szt.
Warsztaty poprowadzą instruktorzy Fundacji K2: Agnieszka Pawlus - 
Ratownik Medyczny - uprawnienia państwowe; Ratownik WOPR, In-
struktor Pierwszej Pomocy Emergency First Response; Instruktor 
Pierwszej Pomocy First Aid Certification Centre.
Aleksander Pietryka  - Instruktor Survivalu, Instruktor Samoobrony 
oraz Specjalista ds. Bezpieczeństwa Osobistego.
WIEDZA NA WAGĘ ŻYCIA !  ZADZWOŃ – 604 814 332

 NAPISZ - 
 fundacja-k2@tlen.pl 
 www.ice-24.pl
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DOCENIONO LAUREATÓW KONKURSU LITERACKIEGO
„NAUCZYCIEL MOICH MARZEŃ”

Nagrodzeni zostali młodzi twórcy 
poezji oraz prozy stworzonej specjalnie 
z myślą o konkursie literackim „Nauczy-
ciel moich marzeń”. Konkurs zorganizo-
wano z myślą o szczególnym uczczeniu 
Dnia Edukacji Narodowej. Twórców naj-
ciekawszych prac nagrodzono 18 paź-
dziernika. Wybrane, najlepsze utwory 
poetyckie zostaną także opublikowa-
ne w Biuletynie Informacyjnym Nasza 
Gmina Radziechowy-Wieprz.

Konkurs „Nauczyciel moich marzeń” 
zorganizowany został przez Gminne Cen-

trum Kultury, Promocji, Turysty-
ki Radziechowy – Wieprz z myślą  
o uczniach szkół podstawowych  
i gimnazjów z terenu naszej gminy  
w celu uaktywnienia zdolnej i kre-
atywnej młodzieży do twórczości 
w dziedzinie literatury. Niemal każ-
da z placówek skorzystała z tego za-
proszenia przysyłając utwory swo-
ich wychowanków zwracające szcze-
gólną uwagę na wkład nauczycieli  
w wychowanie młodego człowieka.  

Nagrodami w konkursie za zdo-

Nauczyciel moich marzeń

Swoją misję bardzo lubi. 
Pragnie z siebie wiele dać. 
Żadna wyższość go nie zgubi. 
Nie chce, by się przy nim bać.

W trudnych chwilach dopinguje. 
Zawsze dłoń pomocną poda. 
Gdy jest dobrze, gratuluje, 
Kiedy źle - otuchy doda.
 
Chce spoglądać obiektywnie 
I traktuje nas rozważnie, 
A my razem z nim aktywnie 
Pracujemy wciąż uważnie. 

Tkwi w nim mocno tolerancja 
I otwartość też wskazana, 
A jak dojdzie elegancja, 
To aż rzuca na kolana.

Gdy tak sobie cicho marzę
I już wszystko o Nim wiem,
Nauczyciel moich marzeń
Jest już właśnie blisko mnie.

Z dedykacją dla mojej Pani – Łu-
kasz Rułka

 kl. VIa (lat 12)

Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława 
Gawlika w Radziechowach
Opiekun: Jadwiga Sapeta

Mój nauczyciel i ja

W życiu człowieka różnie się dzieje
Nieraz upada, psychika się chwieje.
Pyta sam siebie co z niego mam? 
Nie chcę na ziemi być całkiem sam.

Wtedy pojawia się właśnie on,
Zwyczajny prosty z moich stron.
Mądry, uczciwy i pracowity,
który nie tylko sprawdza zeszyty.

Mój nauczyciel tak dobry bywa,
Że masa fanów wciąż mu przybywa.
Na pokaz nigdy nie robi nic,
Bo byłby to wtedy zwyczajny „pic”.

Z uśmiechem każdy dzień rozpoczyna
I to jest także tego przyczyna,
Że młodzież garnie wciąż do niego,
Ogromnie pragnie słowa żywego.

Dusza to człowiek, w nim mądrość jest,
A na wycieczkach jest the best!
Skecze, wykłady, piękne śpiewanie,
Tańce, zabawy i nocne granie.

Wciąż pokazuje jak żyć należy,
To sprawia, że wielu mocno w to wierzy.
I gdy ocenia to sprawiedliwie
Nigdy fałszywie, czy też zjadliwie.

Idę do niego, szukam pomocy,
Trzymam się jego słowa jak kotwicy.
To właśnie memu życiu nadaje sens,
Że taki ktoś właśnie w mym życiu jest.

Joanna Jakubiec kl. III a 
Gimnazjum nr 2 w Wieprzu
Opiekun mgr Teresa Biela

Nauczyciel moich marzeń

Nauczyciel moich marzeń
To Pan Kleks,  
który dostarcza dużo wrażeń.

Ma długą brodę, jest kudłaty,
Nosi czarny frak i jest Piegowaty.

Zna się na magii doskonale,
I umie latać wspaniale.

Akademia jego to piękna szkoła,
Która jest mądra, zabawna i wesoła.

Pan Kleks ma zawsze świetne pomysły,
Rozwija u uczniów wszystkie zmysły.

Umie wyczarować pyszne potrawy,
I wymyśla różne, ciekawe zabawy.

Na każdy problem ma sposób,
I radzi sobie bez innych osób.

Kocha całą gromadkę swoją,
Oni też go kochają i się go nie boją.

Aleksandra Kozieł, kl. III b
Zespół Szkół im. ks. prał. Stani-

sława Gawlika w Radziechowach
Opiekun: mgr Bożena Rak

Nauczyciel moich marzeń

auczyciel z moich marzeń,
Dwoi się i troi,
Żeby wszystkim dobrze było,
Nic się złego nie wydarzyło.

Full cap glany, bluzę ma,
W piłkę nożną dobrze gra,
Cały czas się uśmiecha
Jest z niego pociecha.

Na sprawdzianie pomoże,
Zawsze jest w dobrym humorze,
Nigdy jedynek i uwag nie stawia,
Zawsze z nami o wszystkim poroz-
mawia.

Kiedy będzie nam smutno, 
To nas pocieszy,
A jak dostaniemy szóstki,
To się ogromnie ucieszy.

Zawsze będzie wyluzowany,
I na lekcjach  rozgadany,
Traktował nas będzie jak własne dzieci
Nawet w kosmos z nami poleci.

Na dyskotece będzie z nami rapował,
I pyszne przekąski dla nas szykował
Gramatykę pomoże zrozumieć 
I w mig będziemy ją umieć.

Nie muszę o takich nauczycielach śnić
Bo takich pedagogów mam w naszej 
szkole nić

Natalia Dendys, kl. VI
Szkoła Podstawowa im. 

Franciszka Polaka w Juszczynie
Opiekun: mgr Stanisław Szeląg
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KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA I-III
IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCE SZKOŁA NAUCZYCIEL

Aleksandra Kozieł I ZS w Radziechowach Bożena Rak

Katarzyna Toman I ZS w Radziechowach Zuzanna Zięba

Katarzyna Rodak I SP w Brzuśniku Jadwiga Kaleta

Oliwia Biegun II SP w Brzuśniku Jadwiga Kaleta

Wanda Kaczorowska II SP w Juszczynie Jolanta Marszałek

Mateusz Wachtarczyk III SP w Wieprzu Magdalena Janota

 
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA IV – VI

IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCE SZKOŁA NAUCZYCIEL

Łukasz Rułka I ZS w Radziechowach Jadwiga Sapeta

Hanna Juraszek I ZS-P w Przybędzy Iwona Kłusak

Natalia Dendys I SP w Juszczynie Stanisław Szeląg

Maciej Skrzyp I SP w Juszczynie Stanisław Szeląg

Anna Juraszek I SP w Juszczynie Stanisław Szeląg

Krzysztof Woźniak II ZS-P w Przybędzy Iwona Kłusak

Joanna Binda II ZS w Radziechowach Jadwiga Sapeta

Aleksandra Juraszek III SP w Juszczynie Stanisław Szeląg

Oliwia Konior III ZS w Radziechowach Jadwiga Sapeta

Natalia Hazuka III ZS w Radziechowach Jadwiga Sapeta

 
KATEGORIA: GIMNAZJUM - WIERSZ

IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCE SZKOŁA NAUCZYCIEL

Magdalena Maciejko I ZS w Radziechowach Maria Wolna

Joanna Jakubiec II Gimnazjum w Wieprzu Teresa Biela

Dominik Wachtarczyk III Gimnazjum w Wieprzu Teresa Biela

Kamila Pawlus III Gimnazjum w Wieprzu Teresa Biela

 
KATEGORIA: GIMNAZJUM - PROZA

IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCE SZKOŁA NAUCZYCIEL

Magdalena Brandys I Gimnazjum w Wieprzu Teresa Biela

Laura Piznal I Gimnazjum w Wieprzu Teresa Biela

Martyna Dziergas II ZS w Radziechowach Jolanta Roczyna

Joanna Pytlarczyk III ZS w Radziechowach Maria Wolna

WYNIKI KONKURSU

bycie miejsc były dyplomy i  książki: encyklopedie, słowniki oraz 
lektury szkolne. Wręczenie nagród obywało się 18 października 
na terenach placówek oświatowych, w których kształcą się po-
szczególni laureaci. Wręczenia dokonywał Grzegorz Figura Wójt 
Gminy Radziechowy-Wieprz oraz Magdalena Więzik dyrektor 

GCKPT Radziechowy-Wieprz. 
Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Grzegorz Figu-

ra, Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim laureatom!

(M. Husar)
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Rozstrzygnięto  Ogólnopolski Konkurs na projekt 
Polskiej Biżuterii Patriotycznej

dla uczczenia 150 Rocznicy Powstania Styczniowego
pod hasłem: ,,Kocham Cię Matko Polsko”

Honorowy Patronat pełnią:
1. Biskup Antonii Długosz – Archidiecezja Częstochowska 
2. Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak – Proboszcz Parafii P.W. Św. Marcina 
3. Grzegorz Figura – Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz 
Patronat Medialny;
Tygodniki Katolickie ,,Źródło” i ,,Niedziela”
Radio Diecezjalne ,,Anioł Beskidów”
www.diecezja.bielsko.pl
www.golgota-beskidow.pl
www.dzieciserc.org 

Komisja konkursowa w składzie;
- Maria Zuziak, nauczyciel muzyki, długoletni redaktor ,,Źródła”
- Barbara Kos – Harat, nauczyciel historii w Gimnazjum w Międzybro-

dziu – Żywieckim, członek PTG ,,Sokół” 
- Danuta Zyzak, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowaw-

czego w Żywcu 
- Piotr Harat, prezes PTG ,,Sokół” w Gminie Czernichów
- Stanisław Lizak, prezes Związku Podhalan – oddział Górali Żywieckich 
- Jadwiga Klimonda, nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Wieprzu, prezes Sto-

warzyszenia Dzieci Serc 
Stwierdziła:
Możliwość uczestniczenia w ocenie prac konkursowych na ,,Biżute-

rię Patriotyczną” dała nam wiele satysfakcji. Wszyscy uczestnicy dobrze 
zrozumieli ideę konkursu, prace były; przemyślane, ciekawe, wykonane 
od serca i zaskakujące, zwłaszcza tych najmłodszych uczestników. Biżu-
terię wykonano z niezwykłą starannością i dbałością o najdrobniejsze 
szczegóły. W opisach dostrzegliśmy dużą wiedzę z historii Polski. Widać 
wyraźnie, że słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna nie jest obce polskim rodzinom 
i szkołom, co nas napawa optymizmem wobec mody na człowieka inter-
dyscyplinarnego. Jest budujące, że w obecnych czasach są ludzie, którzy  
doceniają wartość przeszłości, a ich dokonania odzwierciedlają prace w 
tym łańcuch ,,Grunwald 1410”

Oceniliśmy 330 prac, każdą trzeba było obej-
rzeć, wziąć do ręki, przeczytać opis i co było naj-
trudniejsze, to zdecydować, która praca jest naj-
lepsza. W sztuce nie da się przyłożyć szablonu i 
stwierdzić, że na pewno to jest ta. Każda praca na 
swój sposób jest piękna, ale nie wszystkie zmie-
ściły się wśród laureatów. Dokonaliśmy wyboru i 
mamy nadzieję, że się z nim zgodzą wykonawcy 
i ich opiekunowie. Warto podkreślić, że wykona-
na biżuteria ma wartość użytkowa i można ją no-
sić w obecnych czasach. 

Gratulujemy laureatom oraz wyróżnionym, 
podziwiamy opiekunów i zapraszamy do udzia-
łu również w innych konkursach.  

Kategoria I – Biżuteria Patriotyczna 
Grupa I – dzieci do 7 lat - Laureaci:

- Aleksandra Pęder SP nr 14 z Kalisza 6 lat 
- Marcin Wiśniewski z PTG ,,Sokół” Gmina Czernichów
 - Łucja Szyszka  z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

Grupa II – uczniowie klas III – IV SP
- I miejsce -  Kamil Zając z ZS SP nr 1 Solec Kujawski
- Wyróżnienia:                                                                                                        

Beata Arder PTG ,,Sokół” z Czernichowa z siedzibą w Międzybrodziu 
Bialskim

Julia Wysocka ZK i W w Dziemianach 
Krystian Harężlak PTG ,,Sokół” z Czernichowa z siedzibą w Międz. 

Bialskim
Oliwia Tryba ZK i W w Dziemianach
Grupa III – uczniowie klas IV – VI SP
- Laureaci: Kamila Twardowska SP nr 14 im. J. Słowackiego w Toma-

szowie Mazowieckim

Anna Fluda PTG ,,Sokół” Gmina Czernichów
Filip Celach SP nr 10 Dzieci Polskich z Tomaszowa Mazowieckiego
- Wyróżnienia: Anna Kartuszyńska  z Zes. Ksz. i Wychowania  

w Dziemianach Patrycja Gruszczyńska  SP nr 14 im. J. Słowackiego  
w Tomaszowie Mazowieckim

Natalia Dębiec SP nr 14 im. J. Słowackiego w Tomaszowie Mazo-
wieckim

Nikola Stępień  SP nr 14 im. J. Słowackiego w Tomaszowie Mazo-
wieckim

Klaudia Sepkowska SP nr 14 im. J. Słowackiego w Tomaszowie Ma-
zowieckim

Grupa IV – uczniowie klas I – III Gimnazjum
Laureaci – I miejsce 

- Anna Zubrzycka Gimnazjum nr 1  Jawor
- Anna Rogala i Katarzyna Mękarska Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego 

z Tombaszowa Maz.
- Przemysław Koszuta Gim. nr 3 im. J. Piłsudskiego w Tomaszowie Ma-

zowieckim
- Agnieszka Wawra  PTG ,,Sokół” Gmina Czernichów
- Emilia Porębska Gimnazjum Rycerka Górna Gmina Rajcza 
- Bartłomiej Bułka Gimnazjum Rycerka Górna Gmina Rajcza
- Kornelia Szlagor PTG ,,Sokół” Gmina Czernichów
- Kinga Tokarska Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Marcin Bińczyk Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Kacper Ślusarski Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Ewa Kreniec Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Marta Goździk Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Zuzanna Krakowiak Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa 

Maz.
- Kornel Celach Gimnazjum nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim 
- Małgorzata Węgrzynowska Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Toma-

szowa Mazowieckiego 
- Zuzanna Przyborek Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa 

Maz.
- Mateusz Porczyk Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardow-
skiego z Tomaszowa Maz.
- Sandra Col Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego 
z Tomaszowa Maz.
- Anna Świąder Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskie-
go z Tomaszowa Maz.
- Aleksandra Drochlińska Gim. Nr 6 im. Ks. J. 
Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Katarzyna Jakubowska Gim. Nr 6 im. Ks. J. 
Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Tomasz Zawilski Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardow-
skiego z Tomaszowa Maz.
- Konrad Krupa Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskie-
go z Tomaszowa Maz.

Wyróżnienia:
- Wiktoria Staśkiewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Filipowie
- Oliwia Trepczyk Gim. nr 16 im. Wiceadm.. Kazimierza Porębskiego  

w Gdyni
- Kacper Matlak Gimnazjum w Rycerka Górna Gm. Rajcza 
- Angelina Misiek ZSS Gimnazjum w Rzykach 
- Maria Cibor ZSS Gimnazjum w Rzykach
- Anna Młocek ZSS Gimnazjum w Rzykach
- Agnieszka Czubak  ZSS Gimnazjum w Rzykach  
- Paulina Nuckowska Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa 

Maz.
- Joanna Gielec Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Natalia Storczyk Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Weronika Jarosik Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Angelika Sikora Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Magdalena Mucha Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa 

Maz
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- Alicja Wadera Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Jakub Chojnicki Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Mateusz Kuta Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Przemysław Bukowski Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszo-

wa Maz.
- Maciej Nowak Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Natalia Niewiadomska Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszo-

wa Maz.
- Aleksandra Pokusa Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa 

Maz.
- Olga Kaczmarek Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Andrzej Turowski Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa Maz.
- Ewelina Bedyniak Gim. Nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego z Tomaszowa 

Maz.
- Marta Skorupska Gim. nr 3 im. J. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazo-

wieckim
Grupa V – uczniowie szkół śred-

nich
Laureaci I miejsce:

- Ewelina Katarzyńska ZS nr 3 im W. 
Grabskiego Technikum w Kutnie 

- Zuzanna Mendera III LO im. M. Ko-
pernika w Kaliszu 

- Joanna Dudzińska II LO im. A. 
Asnyka w Bielsku – Białej

- Marta Żurek I TE w ZS im W. Witosa 
w Suchej Beskidzkiej 

- Klaudia Micińska ZS nr 3 im W. 
Grabskiego Technikum w Kutnie

- Ewelina Metrycka I LO im. KEN w 
Końskim

- Magdalena Zając 
Wyróżnienia:
- Anna Wajda II LO im. A. Asnyka w 

Bielsku – Białej 
- Sara Zątek II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej
- Kaja Cygan II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej
- Anna Strzelec II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej
- Jakub Rosiński ZS nr 3 im W. Grabskiego Technikum w Kutnie
- Michał Kotowski III LO im. M. Kopernika w Kaliszu
- Emilia Wajser II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej

Grupa VI – studenci
Laureat I nagrody ,,Orzeł i Krzyż – Polska i Wiara” Karolina Wróbel 

Szkoła wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu  
Grupa VII – profesjonaliści
Laureat I nagrody ,,Tożsamość”  Zenon Szapar  z Szemud woj. po-

morskie
Wyróżnienie ,,Bransoletka patriotyczna” Lidia Struzik naucz. historii 

w Gimnazjum w Jaworze
Kategoria II Projekt Biżuterii Patriotycznej 
Grupa I uczniowie szkoły podstawowej – laureaci: 

- Aleksandra Skoczeń SP im. F. Polaka w Juszczynie 
- Jakub Pawlik SP im. F. Polaka w Juszczynie
- Martyna Urbaniec SP im. F. Polaka w Juszczynie
- Wioleta Kupczak SP im. F. Polaka w Juszczynie

Grupa II gimnazja - laureaci:
- Aleksandra Biegun Gimnazjum nr 3 w Juszczynie 
- Agnieszka Zielińska Gimnazjum nr 3 w Juszczynie

- Aleksandra Sufa Gimnazjum nr 3 w Juszczynie
- Martyna Żukowska Gimnazjum nr 3 w Juszczynie
- Ewelina Homa Gimnazjum nr 3 w Juszczynie

W imieniu komisji konkursowej dziękujemy opiekunom prac;
- Jolancie Jabłońskiej – dyrektor  Gimnazjum nr 6 im. Ks. J. Twardowskie-

go w Tomaszowie Mazowieckim 
- Elżbiecie Olszak –wicedyr. Gimnazjum nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego w 

Tomaszowie Mazowieckim
- Mirosławowi Zielińskiemu – dyr. ZS nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim
- Marii Celach  Gim. nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego w Tomaszowie Mazo-

wieckim 
- Kindze Magierze Gim. nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego w Tomaszowie Ma-

zowieckim 
- Piotrowi Chomentowskiemu ZS nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim
- Jolancie Krajewskiej SP nr 10 Dzieci Polskich z Tomaszowa Mazowiec-

kiego
- Irenie Skrzypek – Sikora   I TE w ZS 
im W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
- Beacie Góreckiej – Pęder  III LO im. 
M. Kopernika w Kaliszu
- Annie Dębskiej ZS nr 3 im W. Grab-
skiego Technikum w Kutnie
- Sylwii Fider I LO im. KEN w Koń-
skim
- Marioli Dębowskiej – Milewskiej 
ZSTiZ  Solec Kujawski 
- Robertowi Michalskiemu II LO im. 
A. Asnyka w Bielsku – Białej
- Jolancie Kędzia SP nr 14 z Kalisza
- Marcie Sobuniewskiej Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Filipowie
- Mirosławie Tomczyk – dyr. Gim. nr 
3 im. J. Piłsudskiego w Tomaszowie 
Maz.

- Marzenie Zwolskiej Gim. nr 3 im. J. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazo-
wieckim

- Ewie Pietrzykowskiej Gim. nr 3 im. J. Piłsudskiego w Tomaszowie Ma-
zowieckim

- Beacie Bieniek Gimnazjum Rycerka Górna Gmina Rajcza
- Halinie Zeman Gimnazjum Rycerka Górna Gmina Rajcza
- Jadwidze Paleczny ZSS w Rzykach 
- Marzenie Dębskiej Gim. nr 16 im. Wiceadm.. Kazimierza Porębskiego 

w Gdyni
- Halinie Skoczeń Gimnazjum nr 3 w Juszczynie
- Monice Dyrlaga Gimnazjum nr 3 w Juszczynie
- Jadwidze Szyszka Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
- Mirosławie Płacheta  SP nr 14 im. J. Słowackiego w Tomaszowie Ma-

zowieckim
- Marzannie Zając – mamie dziecka 
- Annie Kos PTG ,,Sokół” z Czernichowa z siedzibą w Międzybrodziu Bial-

skim
- Joannie Kierczak PTG ,,Sokół” z Czernichowa z siedzibą w Międz. Bial-

skim
- oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli to przedsięwzię-

cie. 
Marii Celach dziękujemy za zaangażowanie i bardzo pomysłowe 

skatalogowanie poszczególnych elementów biżuterii, bardzo ułatwiło 
to pracę komisji.
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PODSUMOWANIE SPORTOWEGO WSPÓŁZAWODNICTWA 
SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej w dniu 5 paździer-
nika  2013 roku miało miejsce podsumowanie sportowej rywaliza-
cji szkół powiatu żywieckiego. Jak co roku, szkoły, które w trakcie 
trwania całorocznych zawodów sportowych zdobyły  najwięcej punk-
tów, spotkały się, aby z rąk władz powiatu żywieckiego odebrać dy-
plomy  i puchary.

Nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Radzie-
chowach wrócili  z tego spotkania z pełnymi rękami pucharów i dy-
plomów.

Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziecho-
wach od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce szkół, zarówno w ka-
tegorii podstawówek jak i gimnazjów. W  roku szkolnym 2012/2013 
po raz kolejny  udało się naszej szkole zaistnieć w znaczący sposób na 
sportowej mapie powiatu.

Pośród szkół podstawowych młodzi sportowcy z Radziechów 
zajęli drugie miejsce na 39 szkół. Trzeba dodać, że największy spor-

towy sukces poprzedniego roku szkolnego odnieśli właśnie ucznio-
wie naszej podstawówki, którzy znaleźli się w gronie najlepszych szes-
nastu drużyn całego województwa śląskiego w minisiatkówce chłop-
ców.

W kategorii gimnazjów nasza szkoła znalazła się na trzecim 
miejscu na 37 szkół gimnazjalnych. Sportowe osiągnięcia radzie-
chowskiej szkoły przyczyniły się także do zdobycia trzeciego 
miejsca w kolejnej kategorii, czyli rywalizacji gmin Żywiecczyzny.

Cieszymy się, że młodzi sportowcy z Radziechów swoim pozio-
mem wytrenowania przynoszą chlubę swojej szkole, gratulujemy 
im mocno  i liczymy, że w obecnym roku szkolnym ponownie będą 
wśród najlepszych.

Gratulacje należą się także nauczycielom wychowania fizycznego 
i trenerom za pracę i zaangażowanie w szkolenie młodych talentów.

Nauczyciel wych. fizycznego
 mgr Marek Jeziorski

Przysłowie: „Na św. Marcina babę gęś zaczyna”

Witojcie moi łostomili! Miesionc 
listopad dodaje nom lamkoru i me-
lancholii w prziboczniu tyk, co to haj, 
dawno łod nos łodesli. Pirsyk pore dni 
bydzie doś pogodnyk i w miarek cie-
płyk. Kolorowe liści, kolebane z wia-
trym, układną się cichuśko na zimi. 
A noce i tok bedom chłodne. Około 
9 pogoda zacnie się psuć. Otocy nos 
jesienno sarzizna. Idzie falo słotnej 
i descowej siąpawicy, bydzie chłod-
no i brzićko. I tok coły cos sare i mgli-
stawe dnie. Zaś, ino casami słonecko 
tyz przejrzi na kwilke, mrugnie weso-
ło łockim bez zakmurzone niebo. Za 
sprawą zaćmienia słonecka na nowiu, 
ludziska bydom laźni na depresy-
je, bóle głowy, rozdrazninia, bezsen-
ność i bole w gnatach. Zły cas choryk 
na astme i dychawice. Psyjndą na po-
datnyk przezimbinia i alergie. Porusa-
ją sie tez jesinne, niepsyjemne wiate-

ry z dyscem i śnigiem. W dolinak gę-
ste mgieły otulać bydom smreki na-
wetki caluśki dzionek. Duzo róznica 
tymperatury pomindzy dniu a noc-
kom. Psy końcu miesiąca dalejki duja-
wica i polonka dyszcem. Zimnica i ne 
tyko w goroch bieluchowato. Łubie-
rajta sie rzaśko ludziska, coby jakosić 
choróbsko Was ne zmogło!

Najlepciej wyndke zachynoj  
i czkaj łod trzeciego do szóstego  
i ośmego, dziewiątego oraz dwudzie-
stego piątego i dwudziestego siód-
mego listopada.

„Kiej w dziej Wszyćkich Swiątych 
słonecnie, marzec dośnieży nom ser-
decnie”

„Kiej na św. Katarzine (25) zima, 
śnieg ne polezy, mrozek ne potrzy-
ma”.

Hej…
Andrzej Murański

PODZIĘKOWANIA
dla PANA JANA WITKOWSKIEGO
Radnego Powiatu Żywieckiego

Za aktywne działania sprzyjające rozwojowi 
naszej Gminy Radziechowy-Wieprz.  

Jesteśmy wdzięczni za wszelkie Pana starania 
konsekwentnie realizujące  

potrzeby mieszkańców miejscowości. 

W szczególności dziękujemy za Pana  
zaangażowanie i skuteczną interwencję  

w sprawie budowy chodnika wraz z zatoczką 
autobusową przystanku MZK przy stacji  

kolejowej.
Dzięki Pana staraniom powstał w tym miejscu 
długo wyczekiwany ładny i czysty przystanek, 

który służyć będzie całemu społeczeństwu 
naszej Gminy Radziechowy Wieprz.

Z wyrazami szacunku:
Grzegorz Figura

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
oraz Marian Motyka 

Przewodniczący Rady Gminy  
Radziechowy-Wieprz

BACA PROGNOZUJE

Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie dyplomów oraz 
nagród odbędzie się podczas  wernisażu, 10 listopada o godz. 11  
w sali widowiskowej, obok OSP w Radziechowach. 

Po Mszy Św. o godz. 10;00 w kolumnie marszowej przejdziemy do 
sali widowiskowej, a kolumnę tworzyć będą: 
- Uczestnicy Motocyklowego Rajdu Katyńskiego
- Przedstawiciele żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na Żywiecczyźnie
- Polskie towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół” z Gminy Czernichów  

z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim
- Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami

- Wszyscy, którzy kochają swoją Ojczyznę.  
Wszystkie prace będzie można oglądać 10.111.2013 od godz. 8:00 

do 19:30 oraz 
11 listopada od 12;30 do 15:00 Ekspozycja zostanie wzbogacona 

przez zbiór ryngrafów i broni będącej w zasobach żołnierzy NSZ oddział 
Żywiec oraz przedmioty dawnego użytku – ze zbiorów prywatnych. 

Zwiedzający będą mogli własnoręcznie wykonać biżuterię patrio-
tyczną. WSTĘP WOLNY 

Serdecznie Zapraszamy – w imieniu organizatorów Jadwiga  
Klimonda, 
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Mistrzowska jesień
Kiedy w 2012 roku doszło do połączenia 

dwóch największych klubów w Gminie, mało kto 
wierzył że takie przedsięwzięcie przyniesie po-
zytywny skutek. Obecne wyniki klubu same mó-
wią za siebie i potwierdzają tezę że jasno wyty-

czone cele i kierunki działań są podstawą budowania solidnego ze-
społu. Runda jesienna zmagań piłkarskich na beskidzkich boiskach 
dobiega końca. W Bielskiej Lidze Okręgowej seniorów (BLO) pozo-
stały do rozegrania dwa spotkania, jednak mimo to drużyna prowa-
dzona przez sternika z Radziechów Mariusza Kozieła może pochwa-
lić się mianem mistrza jesieni gdyż, z przewagą 7 punktów zajmuje 
pierwsze miejsce w lidze. Największą jednak chlubą Gminnego Klu-
bu Sportowego są juniorzy występujący na co dzień w żywieckiej  
A klasie (U19), którzy z przewaga 3 punktów przewodzą w swojej li-
dze, do zakończenia rozgrywek jesiennych pozostał tylko jeden mecz, 
jednak bez względu na wynik ich miejsce w tabeli nie ulegnie zmia-
nie. Kroku czołówce żywieckiej B klasy ciągle dotrzymuje druga dru-
żyna seniorów GKS-u która zakończyła swoje zmagania na 5 miejscu 
tracąc zaledwie 3 punkty do lidera z Sopotni Wielkiej. Wyniki wszyst-
kich zespołów pozwalają pozytywnie patrzeć na rundę wiosenną. Nie 
należy jednak osiąść na przysłowiowych „laurach” i solidnie przepra-
cować zimę, gdyż z doświadczenia wiadomo że wiosna jest dużo bar-
dziej wymagającym okresem dla „kopaczy”. Pozostaje życzyć wszyst-
kim piłkarzom, działaczom oraz zarządowi klubu aby na wiosnę ich 
wspólna praca została zwieńczona sukcesem. Poniżej prezentujemy 
tabele rozgrywek.      

M Pkt. Br. Z R P

1 GKS Radziechowy-Wieprz 13 35 29:10 11 2 0

2 TS Koszarawa Żywiec 13 28 28:8 9 1 3

3 KP Beskid Skoczów 13 26 25:18 8 2 3

4 MRKS Czechowice-Dziedzice 13 25 25:16 7 4 2

5 LKS 99 Pruchna 13 22 34:18 7 1 5

6 LKS Pasjonat Dankowice 13 22 22:12 7 1 5

7 KS Kuźnia Ustroń 13 21 18:14 7 0 6

8 LKS Bestwina 13 16 18:22 5 1 7

9 UKS Maksymilian Cisiec 13 16 14:26 5 1 7

10 LKS Zapora Porąbka 13 15 17:16 4 3 6

11 RKS Cukrownik Chybie 13 14 17:17 4 2 7

12 LKS Metal WG - Skałka Żabnica 13 14 10:20 4 2 7

13 GKS Morcinek Kaczyce 13 14 11:29 4 2 7

14 KS Soła Kobiernice 13 11 14:28 3 2 8

15
LKS Wilamowiczanka  
Wilamowice

13 11 12:27 3 2 8

16 LKS Tempo Puńców 13 8 18:31 2 2 9

M Pkt. Br Z R P

1 LKS Sopotnia 11 24 33:15 8 0 3

2 LKS Sokół Słotwina 11 23 38:20 7 2 2

3 LKS Jeleśnianka Jeleśnia 11 22 23:15 7 1 3

4 GKS Radziechowy-Wieprz II 11 21 36:14 7 0 4

5 LKS Beskid Kocierz 11 20 39:29 6 2 3

6 LKS Smrek Ślemień 11 17 35:32 5 2 4

7 LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze 11 16 30:15 5 1 5

8 LKS Magura Bystra 11 14 29:34 3 5 3

9 LKS Grapa Trzebinia 11 12 29:36 3 3 5

10 LKS Błękitni Żywiec 11 10 24:33 3 1 7

11 LKS Korbielów 11 7 18:45 2 1 8

12 LKS Halny Przyborów 11 3 6:52 1 0 10

                                                 
M Pkt. Br. Z R P

1 GKS Radziechowy-Wieprz 12 32 54:10 10 2 0

2 FKS Rychwałd U19                                    12 29 48:14 9 2 1

3 LKS Bory Pietrzykowice 12 24 43:18 8 0 4

4 LKS Jeleśnianka Jeleśnia 12 24 44:24 7 3 2

5 LKS Juszczyna 12 22 28:16 7 1 4

6 LKS Pewel Mała 12 21 19:18 7 0 5

7 UKS Maksymilian Cisiec 12 18 36:24 5 3 4

8 LKS Smrek Ślemień 12 14 34:38 4 2 6

9 LKS Metal WG - Skałka Żabnica 12 13 16:31 4 1 7

10 LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze 12 13 20:37 4 1 7

11 LKS Magórka Czernichów 12 11 27:37 3 2 7

12 LKS Koszarawa Babia Góra 12 10 21:72 3 1 8

13 LKS Świt Cięcina 12 7 14:37 2 1 9

14 LKS Halny Przyborów 12 4 13:41 1 1 10

Słowacja – Polska 2:4
W ramach wspólnego projektu współpracy trans granicznej 

pomiędzy gminą Radziechowy- Wieprz a gminą Korna na Sło-
wacji odbył się kolejny wyjazd przedstawicieli naszej gminy na 
Słowację. Był to wyjazd kończący cały projekt ale jak wspomniał  
w przemówieniu Pan Starosta gminy Korna nie kończący współpra-
cę pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami. Po bardzo miłym powi-
taniu oraz poczęstunku przybyłych gości odbył się międzynarodo-
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wy mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną z Kornej a drużyną złożoną  
z zawodników Gminnego Klubu Sportowego Radziechowy – 
Wieprz. Spotkanie zostało rozegrane na największej hali sporto-
wej w środkowej europie ze sztuczną trawą. Mecz rozpoczął się 
pod dyktando gospodarzy którzy już po pierwszych 20 minutach 
wygrywali 2:0. Niesłabnący doping kibiców z Polski sprawiał że 
gra zaczęła toczyć się pod dyktando przyjezdnych. Efektem były 
dwie wyrównujące bramki zdobyte jeszcze przed końcem pierw-
szej połowy. Druga odsłona spotkania to dominacja szczególnie  
w środkowej strefie boiska drużyny GKS-u. Mimo licznych stupro-
centowych sytuacji gości oraz kilku groźnych  kontratakach ze stro-
ny słowackiej drużyny, wynik meczu uległ zmianie dopiero w ostat-
nich 10 minutach. Bramkę na 2:3 zdobył Urbaś Tomasz natomiast 
ostateczny wynik ustalił Szymon Byrtek. Po meczu wszyscy zawod-
nicy oraz kibice udali się na wspólny obiad oraz biesiadowanie. 
Spotkanie uświetniły również występy lokalnej młodzieży ubranej  
w tradycyjne stroje kolędników.   

III ligowe zmagania Metalika
Uczniowski Klub Sportowy Meta-

lik Radziechowy na dobre zadomowił się  
w III Lidze Piłki Siatkowej i z powodze-
niem walczy o ligowe punkty, na śląskich 
parkietach.

 Zaawansowana jesień nie musi ozna-
czać dla kibiców martwego sezonu. Mimo 

iż na beskidzkich boiskach rozgrywki piłkarskie dobiegają końca to 
emocji sportowych nie brakuje. Wszystko za sprawą Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „Metalik” Radziechowy który dzielnie wal-
czy w III Lidze Piłki Siatkowej. Siatkarze rundę jesienną rozpoczęli 
od zimnego prysznica w Gliwicach gdzie tamtejszy AZS zwyciężył  
w inauguracyjnym spotkaniu 3:0 (25:18, 25:20, 25:19).

W drugim meczu rozegranym w Radziechowach UKS po nie-
zwykle zaciętym spotkaniu zwyciężył MCKiS Jaworzno 2, 3:2 
(25:17, 22:25, 18:25, 25:23, 15:12). Kolejne dwa spotkania zakończy-
ły się porażką zawodników z Radziechów odpowiednio: z UKS PIK 
Katowice 3:0, oraz UKS Trójką Mikołów 0:3. Następne mecze Meta-
lika udowodniły że charakteru i woli walki nigdy nie brakowało za-
wodnikom z Radziechów . W dwóch kolejnych spotkaniach UKS nie 
dał szans drużynie z Wilkowic 1:3, (22:25, 26:24, 21:25, 22:25) oraz 
KS Unii Bieruń Stary 3:1 (25:18, 25:11, 18:25, 25:15). Do zakończenia 
rundy pozostało jeszcze sporo meczy do rozegrania i szansa na po-
prawienie miejsca w tabeli. Najbliższe spotkanie u siebie Uczniow-
ski Klub Sportowy „Metalik” rozegra 23.11.2013  godz. 18:00 
z UKS PIK Katowice . 

Poniżej prezentujemy tabelę rozgrywek.   
Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 SK Górnik Radlin 6 16 17 7 583 501

2 KŚ AZS Politechniki  
Śląskiej Gliwice 6 14 16 6 520 433

3 UKS PIK Katowice 7 14 17 9 588 552
4 KS „Unia” Bieruń Stary 7 12 17 14 646 664

5 UKS Metalik Radzie-
chowy 6 8 9 13 466 487

6 UKS Trójka Mikołów 5 6 10 11 471 449
7 GLKS Wilkowice 6 1 4 18 414 535
8 MCKiS Jaworzno 2 5 1 3 15 361 428

III miejsce w Międzynarodowym 
Turnieju Samorządowców  

Euroregionu Beskidy
 24.10.2013r w hali 

Centralnego Ośrodka 
Sportu Szczyrk odbył 
się Międzynarodowy 
Turniej Samorządow-
ców Euroregionu Be-
skidy w piłce siatkowej. 
Reprezentacja gminy 
Radziechowy – Wieprz 
złożona z pracowni-
ków urzędu, również 
miała zaszczyt uczest-
niczyć w tych zawo-
dach. Pomimo niezwy-
kle wyrównanego poziomu rozgrywek, oraz zaciętej walki na parkie-
cie o każdy punkt, turniej przebiegał w przyjaznej atmosferze. Żad-
nemu zawodnikowi nie można było odmówić ambicji sportowej oraz 
zaangażowania. W pierwszej potyczce zespół Gminy Radziechowy 
– Wieprz uległ jak się później okazało zwycięzcy całego turnieju ze-
społowi ze Słowacji dopiero w tie-breaku 13:15. W ostatecznym pod-
sumowaniu drużyna reprezentująca samorządowców z naszej Gminy 
zajęła III miejsce. Po zakończeniu całego turnieju wszyscy uczestnicy 
udali się na wspólny poczęstunek, podczas którego mogli wymienić 
poglądy oraz zawiązać nowe znajomości.       

WSPANIAŁA ORGANIZACJA 
VI MARATONU BESKIDY 

V RAJDU NORDIC WALKING
Sympatyków sportów biegowych oraz robiącej niezwykłą furo-

rę dyscyplinie Nordic Walking nie mogło zabraknąć 09.11.2013r (so-
bota) na kolejnej już edycji sławnego Maratonu Beskidy. W tegorocz-
nej edycji tego niezwykłego wydarzenia sportowego, chęć uczestnic-
twa zadeklarowało  ponad 500 zawodników z całego kraju i nie tyl-
ko. Ewenementem jest jednak to iż, na liście startowej znalazło się 
10 Supermaratończyków, czyli ludzi którzy startowali oraz ukończy-
li Spartathlon. Ponadto udział w biegu brali również Mistrzyni Świa-
ta w Nordic Walking oraz Vice Mistrz Świata w Biegach Górskich.Trasa 
VI Maratonu Beskidy oraz V Rajdu Nordic Walking rozpościerała się na  
dystansie 42km 195m. Uczestnicy zawodów rywalizowali na trasie Ra-
dziechowy - Ostre- Zimnik - Skrzyczne 1257 m.n.p.m- Zimnik – Ma-
tyska- Meta obok Domu Ludowego w Radziechowach. Dodatkową 
atrakcją był (piątkowy 8.11.2013) Bieg Podwieczorkowy na dystansie 
4,2 km. Start biegu odbył się o 15:00 z ronda w Radziechowach. Tra-
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sa Podwieczorkowego ”rozruchu” przebiegała przez Golgotę Beski-
dów. Na zakończenie piątkowego wieczoru w Sali Domu Ludowego 
w Radziechowach odbył się Wieczór Maratończyka na którym zosta-
ły wyświetlone filmy oraz slajdy z imprez w których brali udział Przyja-
ciele organizatora VI Maratonu Beskidy V Rajdu Nordic Walking Pana 
Edwarda Dudka. 

Ostatecznie w VI Maratonie Beskidy oraz V Rajdzie Nordic Walking 
łącznie wzięło udział 335 zawodników. W biegowym VI Maratonie Be-
skidy w kategorii open zwyciężył Faron Robert z UKS Kamienica 
z czasem 3h2min20s, drugie miejsce zdobył Czyż Grzegorz z Bogu-
miłowia z czasem 3h6min4s, trzeci na mecie zameldował się Kno-
bloch Szymon z Piekar Śląskich z czasem 3h7min17s. Wśród kobiet 
najlepsza była Matuła Ewelina z Brzoza z czasem 4h12s. W V Rajdzie 
Nordic Walking w kategorii open zwyciężył Tarasiewicz Piotr z Zie-
lonej Góry z czasem 5h21min14s, drugie miejsce wywalczył Nalep-
ka Jerzy z Sanoka z czasem 5h24min44s, trzecie miejsce przypadło 
Mirosławowi Bierkus z Koszalina który uzyskał czas 5h41min56s. 
Wśród kobiet zwyciężyła Ruta Paulina z czasem 6h14min33s, nato-
miast trzecie miejsce wywalczyła mieszkanka Żywiecczyzny Bogusła-
wa Dziergas z czasem 6h19min17s. 

Patronat honorowy objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Małgorzata Handzlik, Poseł na Sejm RP Małgorzata Pępek. Partne-
rem Imprezy była firma TAURON (www.tauron-dystrybucja.pl). 

Szczególne podziękowania kierujemy dla:
- OSP w Radziechowach,
- funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej w Żywcu oraz 

w Węgierskiej Górce,
- pracowników referatu technicznego Urzędu Gminy Radzie-

chowy – Wieprz,
- gospodarza obiektu sportowego GKS w Radziechowach,
- konferansjera - redaktora Tadeusza Majcherka,
- uczniów - wolontariuszy z ZS w Radziechowach,
- kibiców, dopingujących zawodników na trasie biegu, 
- sponsorów, 
- wszystkich osób zaangażowanych w organizację Maratonu 

Beskidy. 

Komandor Biegu – Edward Dudek
Dyrektor GCKPT – Magdalena Więzik

RADZIECHOWIANIN TADEUSZ JASEK 
MISTRZEM ŚWIATA W BIEGACH GÓRSKICH!

Szczęśliwie zakończyły się w tym roku XIII Mistrzostwa 
Świata w Biegach Górskich dla mieszkańca Radziechów Pana 
Tadeusza Jaska. Supermaratończyk z Gminy Radziechowy - 
Wieprz, został Mistrzem Świata w biegach górskich w katego-
rii 60+, rozegranych w Czechach. Pan Tadeusz zdobył jedyny 
złoty medal indywidualnie wśród polskich reprezentantów na 
tej imprezie.

Tadeusz Jasek podczas rozmowy dał się po-
znać jako niesamowicie doświadczony sporto-
wiec, uprzejmy i wyjątkowo skromny człowiek, 
pełen profesjonalnej wiedzy na temat uprawia-
nia wyczynowego sportu, specjalista, mimo bra-
ku wykształcenia w tej dziedzinie, gdyż z zawo-
du jest ślusarzem. W ostatni weekend wakacji, 
spełnił swoje życiowe marzenie, aby stanąć na 
najwyższym miejscu podium Mistrzostw Świata 
i usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego w koszulce z 
godłem Polski na piersi. 

Pan Tadeusz swoją życiową pasję sportową 
rozpoczął w 1969 roku jako zawodnik kolarstwa 
w Klubie „Góral Żywiec”, który niegdyś przez dłu-
gie lata prowadził sekcję kolarstwa. Jego począt-
kowa przygoda z kolarstwem przekształciła się  

w zawodowstwo i sposób na życie. Zdobył Mistrzostwo Makrore-
gionu w kolarstwie, III miejsce w wyścigu na Lazurowym Wybrzeżu 
we Francji, uzyskał I klasę sportową, co otworzyło mu drzwi do naj-
lepszych klubów kolarskich w Polsce. Bardzo ważne było, aby po-
kazać wysoki poziom sportowy, bo inaczej nikt by na ciebie nie 
zwrócił uwagi. Tylko zawodnicy, którzy ciężko pracowali, słucha-
li trenerów i po prostu wygrywali na zawodach liczyli się – mówi 

Tadeusz Jasek. 
Był zawodnikiem sekcji kolarstwa:
KS „Góral” Żywiec
WLKS Krakus – kadra woj. śląskiego
Wojska Polskiego – Górnośląskiego Plutonu 

Sportowego
Piasta Gliwice
Unii Oświęcim
Korony Kielce
w roku 1981 – trenował w Francji 
LKS Wilamowiczanka
Niestety, gdy 12 grudnia 1981 roku powró-

cił z Francji na okres świąteczny, w nocy ogło-
szono stan wojenny, co, niestety, przerwało ka-
rierę sportową we Francji. W stanie wojennym 
bardzo ciężko było gdziekolwiek wyjechać, wy-
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niki zawodników nie mia-
ły dużego znaczenia, na-
wet PZKol robił zawodni-
kom problemy, żądając 60%  
z nagród finansowych uzy-
skanych przez sportowców 
– mówił Tadeusz Jasek. Dla-
tego po długich namowach 
zarządu klubu „Góral” Ży-
wiec, zdecydował się zostać 

trenerem, co momentalnie odbiło się na wynikach zawodników 
tego klubu. Już w pierwszym roku bycia trenerem jego zawodni-
cy uzyskali tytuły mistrzowskie drużynowo i indywidulanie m.in.  
w Tarnowie. Po rozwiązaniu sekcji kolarstwa z braku środków w ży-
wieckim klubie przeniósł się do klubu Wiktoria Rybnik, później do 
Wodzisławia Śląskiego, gdzie również zaczął osiągać z zawodnika-
mi seniorami i juniorami starszymi znaczące wyniki na wyścigach 
kolarskich. Jednakże i w tych klubach zabrakło pieniędzy na konty-
nuowanie pracy sekcji kolarstwa. 

W latach 90 – tych zaczął 
pracować w Firmie FAMED w 
Żywcu, gdzie pracował 15 lat. 

Powrócił do kolarstwa w 
2000 roku, zdobywając dwa 
lata z rzędu tytuł Mistrza Pol-
ski Masters w kolarstwie prze-
łajowym. Jednakże ukończył 
rywalizację w tej dyscypli-
nie m.in. z powodów finanso-
wych, gdyż zawodowe kolar-
stwo pochłaniało większość 
budżetu domowego - Każ-
dy zawodowy sportowiec, 
w tym i kolarz, wie, jak dro-
gi jest rower, jego osprzęt, a 
sprzęt w tej dyscyplinie od-
grywa bardzo ważną rolę, 
więc musiałem znaleźć coś 
innego – mówi Jasek. 

Zaczął uprawiać zawodo-
wo bieganie w 2000 roku -  Kupiłem buty, koszulkę i ruszyłem bie-
gać. Na początku biegałem tylko w górach, ale później pokocha-
łem biegać „asfalt”, nie tylko dlatego, że wygrywałem, ale i rów-
nież z powodów finansowych. W biegach ulicznych były często 
dużo większe nagrody finansowe, a gdy jedziesz na drugi koniec 
Polski, by wystartować w znaczącym dla biegaczy biegu, ta kwe-
stia ma znaczenie – stwierdza Tadeusz Jasek. 

W 2005 roku zaczął biegać biegi uliczne, w tym maratony – dy-
stans maratonu wynosi 42 kilometry. Pierwszy maraton, jaki prze-
biegł, odbył się w Ostrawie, gdzie zdobył 4. miejsce w kategorii 
OPEN z wynikiem 3 godz. 02 min. Z każdym następnym biegiem 
pojawiały się medale i nagrody. Doszło do tego, że gdy startował 
w Cracovia Maraton, gdzie wygrał kategorię wiekową z wynikiem 
2 godz. 50 min. zawodnicy i organizatorzy zdziwili się tą sytuacją, 
gdyż przeważnie w czołówkach nie pojawiają się nowicjusze - Ku-
piłem lekkie buty, pierwsze profesjonalne, i tak mnie niosły, że 
wszyscy dziwili się kim jestem, bo w końcu był to mój drugi mara-
ton w życiu! – śmiał się Jasek. W pierwszym roku biegania marato-
nów przebiegł ich aż 12, co stało się niebagatelnym rekordem.  Ce-
lem, jaki założył sobie Pan Tadeusz Jasek, było zdobycie tytułu Mi-
strza Świata w biegach górskich. Z roku na rok zbliżał się do realiza-
cji tego marzenia, zdobywając m.in.

dziesięć tytułów Mistrza Polski w biegach górskich z rzędu od 
2000 roku,

tytuł Mistrza Polski w maratonie w latach 2011, 2012, 2013
tytuł Mistrza Polski w półmaratonie – Murowana Goślina 2012
tytuł V-ce Mistrza Europy w biegach górskich w Austrii 2012
tytuł V-ce Mistrza Europy w maratonie w Niemczech 2012
tytuł Mistrza Europy Weteranów w maratonie w Turcji 2012
życiówka w maratonie 2 godz. 45 min - Ostrawa
tytuł rekordzisty Polski 60- latków w półmaratonie z wynikiem  

1 godz. 19 min. 04 sek.
W chwili obecnej przebiegł od 2005 roku 87 maratonów, w tym 

54 maratony z wynikiem poniżej 3 godzin! Jest to rekord Polski 
wśród biegaczy. 

Nie interesuje mnie amatorstwo, dla mnie najwyż-
szym poziomem jest sport wyczynowy, daję z siebie 100% 
zawsze, wynik jest dla mnie bardzo ważny, dla mnie nie 
ma narzekania. Znam swój organizm i jego możliwości, 
po każdym biegu robię sobie diagnozę jak lekarz – śmie-
je się rozmówca. Analizuję trasę biegu, wysiłek, jaki włożyłem 
w bieg na danym kilometrze, stawiam właściwą diagnozę i usu-
wam przeszkodę, jeżeli występuje. Jestem niskociśnieniowcem, 

więc bardzo duże znacze-
nie mają dla mnie warun-
ki baryczne, ale jakie by nie 
było ciśnienie, daję z siebie 
wszystko. 

Zdobywając tytuł Mistrza 
Świata spełnił jeszcze jedno 
marzenie, Tadeusz Jasek od 
2001 roku woził ze sobą na 
każde mistrzowskie zawody 
koszulkę, którą zdobył jesz-
cze jako kolarz, koszulkę z go-
dłem Polski na przedzie – W 
końcu ją założyłem! – uśmie-
cha się ze łzą w oku rozmów-
ca. Na pytanie czy w jego ży-
ciu jest czas na coś innego 
poza bieganiem,odpowie-
dział z uśmiechem – Urodzi-
łem się sportowcem, nie an-
gażuję się w życie towarzy-

skie, nie mam żony, bo chyba żadna by ze mną nie wytrzymała, 
tylko sport i sport. 

Pan Tadeusz Jasek otrzymuje od lat wielką pomoc od Banku 
Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu, który stara się, jak tyl-
ko może, pomóc finansowo przy wyjazdach na zawody Panu Ta-
deuszowi – Gdyby nie Prezes Banku Pan Przemysław Kubaszek i 
wielu innych moich znajomych, na pewno nie mógłbym w wiele 
miejsc pojechać. Ludzie mówią, że pieniądze nie są najważniej-
sze, ale bądźmy szczerzy… są potrzebne. Człowiek jak ma pie-
niądze, często może być kimś, może pomagać ludziom, dawać im 
nadzieję, spełniać marzenia. 

Mimo, iż od zdobycia tytułu mistrzowskiego nie minęły nawet 
dwa miesiące, Pan Tadeusz już stawia sobie nowe cele, nie odpoczy-
wa, tylko przygotowuje się do następnych biegów. Kolejnym marze-
niem oraz celem Pana Tadeusza jest zdobycie Mistrzostwa Świata  
w maratonie. Życzymy więc powodzenia i wszystkiego, co najlep-
sze, oby tych tytułów było jeszcze więcej, a mieszkańcy Gminy Ra-
dziechowy – Wieprz brali przykład z tak wyjątkowego człowieka, 
pełnego wytrwałości, samodyscypliny, ale i sportowej mądrości i 
wartej pochwały skromności. Pomyślnych biegów, „pary” w no-
gach i lekkości na każdym kolejnym kilometrze, życzymy Panu Ta-
deuszowi z całego serca. 

Magdalena Więzik 
Dyrektor GCKPT Radziechowy - Wieprz
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PRZYPOMINAMY MIESZKAŃCOM GMINY !!!
Chcesz wyciąć drzewo. Sprawdź, czy potrzebujesz pozwolenia

Nie ma chyba takiego właściciela działki lub ogródka, który nie 
stanąłby przed problemem: co zrobić z niechcianym drzewem na 
swoim terenie. Chcąc wyciąć drzewo, pomimo tego, iż jesteśmy 
właścicielami danej ni ruchomości, musimy uzyskać zgodę. Za wy-
cinanie drzew lub krzewów, nawet na własnym gruncie, może spo-
tkać nas surowa kara, tym boleśniejsza, im więcej roślin wytniemy. 
Dotyczy to zwłaszcza wiekowych roślin. Aby uniknąć kary finanso-
wej, wystarczy postarać się w urzędzie o odpowiednie zezwolenie.

Taka sama kara grozi w przypadku zniszczenia drzew lub krze-
wów spowodowanego niewłaściwym wykonaniem zabiegów pie-
lęgnacyjnych. Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przy-
rody (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) 
określa precyzyjnie, jakie zabiegi w obrębie korony drzewa są do-
puszczalne i jest to:

- usuwanie gałęzi martwych, uszkodzonych lub wchodzących w 
kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,

- kształtowanie korony drzewa do 10 lat, a następnie utrzyma-
nie formowanego kształtu korony drzewa
Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu?

- zezwolenie na wycinkę nie jest konieczne, gdy wiek drzewa 
lub krzewu nie przekracza 10 lat,

- w  przypadku drzew owocowych należy pamiętać również 
o tym, że zezwolenie nie jest wymagane tylko wtedy, gdy wycina-
ne są drzewa wydające owoce. Wycięcie ozdobnego drzewa owo-
cowego będzie już bowiem wymagało uzyskania zezwolenia.

Do kogo się zgłosić? Kto wydaje zezwolenie?
Zgłaszamy  się  po wniosek do odpowiedniego dla nas urzę-

du. Organem, który wydaje zezwolenia na  wycięcie  drzew lub 
krzewów jest prezydent miasta, burmistrz czy wójt w zależności 
 od miejsca położenia nieruchomości. 

Czy jest opłata za złożenie wniosku?
Złożenie w urzędzie gminy wniosku o wydanie zgody na wy-

cinkę drzewa lub krzewu jest wolne od opłat administracyjnych.
Ile trzeba czekać

Czekanie na decyzje zajmie nam maksymalnie do 30 dni. Ten 
czas jest wymagany, aby wniosek został rozpatrzony, aby została 
przeprowadzona wizja lokalna, a następnie wydana decyzja.

Po pierwsze nie szkodzić, czyli jak ustrzec się cukrzycy
Zasada Primum non nocere (z łac. po pierwsze nie szkodzić), jako 

jedna z naczelnych zasad etycznych obowiązujących w medycynie,   
jest powszechnie znana.

Nie szkodzić. Słusznie. Ale komu? A może głównie samemu so-
bie…?

Co to oznacza w praktyce? Czyż nie jest szkodzeniem sobie palenie 
tytoniu, nadużywanie alkoholu, mała aktywność fizyczna lub co gorsza 
jej brak, dieta obfita w kalorie i tłuszcze zwierzęce. Pewien pacjent po-
wiedział mi kiedyś, że dla niego podstawą dobrej jakości życia jest wła-
śnie wszystko to, co można by nazwać ,,szkodzeniem samemu sobie”.  
Z całym szacunkiem dla autonomii chorego, moim obowiązkiem było 
przekazać owemu człowiekowi wiedzę na temat skutków takiej bez-
troski. Co on z tą wiedzą uczyni, leży już poza zasięgiem moich kom-
petencji. Związek stylu życia z przewlekłymi chorobami cywilizacyjny-
mi, w tym z cukrzycą ,  jest  bezdyskusyjny.   

Epidemia cukrzycy typu 2 należy do najważniejszych problemów 
ochrony zdrowia. Prognozy WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)  
przewidują w roku 2025 podwojenie liczby chorych w stosunku do 
roku 2000. 

Z cukrzycą można żyć, ale lepiej i łatwiej żyć bez niej. Znamy czyn-
niki ryzyka tej choroby i możemy na nie oddziaływać. Dla niektórych 
konieczna będzie radykalna zmiana stylu życiu,  dla innych wystarczy 
tylko mniejsza korekta. Jednym ze znanych czynników ryzyka cukrzycy 
jest mała aktywność fizyczna, której konsekwencją może być  m.in. nad-
waga lub otyłość. Przyczyną otyłości, poza nielicznymi wyjątkami, jest 
długotrwały dodatni bilans energetyczny tzn. nadmierna kaloryczność 
posiłków i/lub ograniczenie aktywności ruchowej. Większość ludzi nie 
ma pojęcia ile kalorii codziennie przyjmuje i najczęściej w rozmowach  
z chorymi liczba ta wydaje się mocno niedoszacowana. Nie chodzi  
o to, by z każdą porcją  ciasta, szynki czy masła odczuwać wyrzuty su-
mienia, ale raczej o kardynalną cnotę umiarkowania, często podkre-
ślaną przez pewnego znanego mi profesora, którego poglądy bardzo 
cenię. 

Powszechnym sposobem oceny należnej masy ciała jest ob-
liczenie wskaźnika masy ciała (ang. Body Mass Index=BMI). War-
tość prawidłowa BMI zawiera się między 18,5 a 24,9.  O nadwa-
dze mówimy, gdy wartość ta wynosi 25 lub więcej, zaś o otyło-
ści, gdy jest większa lub równa 30. Ważnym wskaźnikiem jest tak-
że zwykły pomiar obwodu  talii (brzucha) dokonany na wy-
sokości pępka. Warto zauważyć, że nie jest to pomiar talii jak  

u krawca, ale talia w znaczeniu medycznym. Zwłaszcza kobiety 
mogą tutaj poczuć się niekomfortowo. Waga tego parametru wy-
nika z faktu, że jest to najlepszy wskaźnik tzw. otyłości brzusznej, 
która jest dla zdrowia szczególnie niebezpieczna. Pomiar obwodu  
talii jest wskaźnikiem ryzyka rozwoju powikłań otyłości, czyli mię-
dzy innymi cukrzycy.  Według WHO w sytuacji, gdy  obwód pasa 
≥ 94 cm u mężczyzn  i  ≥ 80 u kobiet, mamy do czynienia z warto-
ścią progową, powyżej której  nie powinien już następować dal-
szy przyrost masy ciała. Natomiast obwód pasa ≥ 102 cm u męż-
czyzn i ≥ 88 cm u kobiet to wartość,  od której należy zalecać zmniej-
szenie masy ciała. Systematyczny wysiłek fizyczny jest jednym  
z najważniejszych środków  zapobiegania otyłości, a tym samym cu-
krzycy. Regularny wysiłek, to taki, który jest podejmowany co naj-
mniej 3-5 razy w tygodniu (najlepiej codziennie) i trwający minimum 
30-45 minut. Bezpieczną formą jest spacer, szybki marsz, czy tak mod-
ny ostatnio marsz  ze specjalnymi kijkami  (nordic walking).  Warto 
zaznaczyć, że jest to lek niewymagający żadnych nakładów finanso-
wych. Wysiłek fizyczny nie tylko wpływa na redukcję masy ciała, ale 
także na stężenie cholesterolu we krwi. Zwiększa stężenie tzw. ,,do-
brego cholesterolu”, czyli frakcji HDL, zaś zmniejsza stężenie choleste-
rolu całkowitego i tzw. ,,złego cholesterolu”, czyli frakcji LDL. Zwięk-
szone stężenie cholesterolu jest także czynnikiem ryzyka cukrzycy. 
Szczególnie czujne powinny być kobiety, które urodziły dziecko wa-
żące powyżej 4 kg i/lub przebyły w ciąży tzw. cukrzycę ciężarnych lub 
kobiety chorującą na zespół policystycznych jajników. Wszystkie oso-
by, które chorują na nadciśnienie tętnicze lub inne choroby serco-
wo-naczyniowe, a także,  u których kiedykolwiek w przeszłości stwier-
dzono tzw. stan przedcukrzycowy,   powinny mieć świadomość, że na 
tym etapie można jeszcze oddalić w czasie lub zapobiec wystąpieniu  
cukrzycy poprzez zmianę stylu życia.  

Wiek 45 lat i więcej to czas, kiedy należy wykonać badanie kon-
trolne stężenia glukozy we krwi  i powtarzać je przynajmniej raz na 3 
lata. Na koniec już zwracam się z apelem do wszystkich, którzy mają 
poczucie, że szkodzą sobie na różne sposoby, by czym prędzej weszli 
na drogę, na której dewizą jest Primum non nocere. Na tej drodze ży-
czę powodzenia i wytrwałości!

Dr n.med. Beata Hornik
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Chorób We-

wnętrznych  Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach
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Parlament Europejski, Strasburg
9 października 2013

 Koniec 10-letniego 
sporu o polskie  

pielęgniarki i położne
 

Parlament Europejski w Stras-
burgu przyjął 9 października br. klu-
czową dla rynku wewnętrznego dy-
rektywę, dzięki której uznawanie 
kwalifikacji zawodowych w Unii Eu-
ropejskiej stanie się prostsze i szyb-
sze. Poseł Małgorzacie Handzlik 
udało się wywalczyć automatyczne 
uznawanie kwalifikacji zawodowych 
polskich pielęgniarek i położnych.

 
-  Cieszy mnie fakt, że udało się to, 

o co zabiegaliśmy od 2005 roku. Moje 
nieustanne zaangażowane sprawiło, że 
uwzględniono polskie poprawki, dzięki 
którym kwalifikacje zawodowe wszyst-
kich polskich pielęgniarek i położnych 
będą uznawane na takich samych zasa-
dach jak wszystkich innych pielęgniarek 
w Unii Europejskiej. Dotyczy to w szcze-
gólności absolwentek liceów medycz-
nych czy studium medycznego, które sta-
nowią ponad 70% czynnych zawodowo 
polskich pielęgniarek, a więc około 250 
tysięcy pielęgniarek oraz około 40 tysięcy 
położnych. To ogromny sukces, bo daje 
równe szanse na rynku pracy naszym 
polskim pielęgniarkom, kończąc  10-let-
ni spór w tej sprawie– powiedziała po-
seł do Parlamentu Europejskiego  Mał-
gorzata Handzlik.

Przyjęta dzisiaj dyrektywa stanowi 
odpowiedź na potrzeby państw człon-
kowskich, w których występuje ro-
snący niedobór wykwalifikowanej siły  
roboczej, w szczególności w służbie 
zdrowia, w sektorze edukacji, a także  
w sektorach rozwijających się, takich 
jak budownictwo lub usługi dla przed-
siębiorstw. Dokument przewiduje m.in. 
dobrowolne wprowadzenie Europej-
skiej Karty Zawodowej dla niektórych 
profesji, umożliwienie wykonywania 
zawodu w innym państwie członkow-
skim dzięki częściowemu dostępowi 
do zawodu, uaktualnia minimalne wy-
mogi kształcenia czy wprowadza sys-
tem wczesnego ostrzegania dla zawo-
dów medycznych.

-  Wciąż zmagamy się z problemem 
bezrobocia, tymczasem 1,7 mln miejsc 
pracy w Europe jest nieobsadzonych. 
Ułatwienie Europejczykom zdobycia za-
trudnienia tam, gdzie jest ono aktual-
nie oferowane, jest szansą dla wielu na 
otrzymanie długo poszukiwanej pracy – 
dodała poseł Handzlik.

Co to jest azbest?
Azbest jest materiałem naturalnym nale-

żącym do grupy minerałów (krzemianów). Ce-
chą charakterystyczną azbestu jest jego włók-
nista budowa. Azbest powszechnie stosowano  
w materiałach budowlanych. Było to spowodo-
wane stosunkowo niską ceną tych wyrobów, do-
skonałymi walorami fizycznymi i chemicznymi 
oraz brakiem wiedzy o szkodliwości azbestu.

Istnieje kilka odmian azbestu  różniących się 
m.in. składem chemicznym oraz rodzajem włó-
kien. Największe znaczenia przemysłowe w Pol-
sce i około 95% udział w ogólnej masie stosowa-
nych minerałów azbestowych miał azbest bia-
ły – chryzotyl (uwodniony krzemian magnezu). 
Rzadziej stosowane, aczkolwiek dużo bardziej 
niebezpieczne dla zdrowia są:

 - azbest niebieski – krokidolit
 - azbest brązowy – amozyt
CIEKAWOSTKA
Pierwsze wyroby z  zawartością azbestu trafiły 

do Polski na  początku lat trzydziestych XX w. Były 
to produkowane w Belgii w fabryce ETERNIT pły-
ty azbestowo-cementowe (a-c). Od tej właśnie na-
zwy przyjęto w Polsce określenie wszelkiego rodza-
ju płyt azbestowo-cementowych, zwanych do dzi-
siaj „eternitem”.

Gałęzie przemysłu najczęściej wykorzystujące 
azbest do produkcji:

budownictwo
przemysł stoczniowy
przemysł chemiczny
energetyka
transport

Dlaczego azbest jest szkodliwy 
dla zdrowia?

Szkodliwość azbestu nie wynika z jego skła-
du chemicznego – przyczyna szkodliwości tkwi 
w jego włóknistej strukturze. Podczas eksploata-
cji wyrobów zawierających azbest lub w wyniku 
działania czynników zewnętrznych na te wyroby 
– włókna azbestu zostają uwalniane do powie-
trza. Włókna są niewidoczne gołym okiem i mają 
tendencję do  wielokrotnego rozwarstwiania się 
– dzięki temu mogą być dziesiątki, a nawet set-
ki razy cieńsze od ludzkiego włosa. Po przedosta-
niu się z wdychanym powietrzem do układu od-
dechowego, zostają najczęściej wydalone przez 
organizm. Jednakże istnieją takie włókna, któ-
rych organizm nie potrafi się pozbyć, są  to tzw. 
włókna respirabilne. Włókna te gromadzą się 
i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego ży-
cia, powodując zmiany chorobowe. Mogą być 
przyczyną chorób nowotworowych płuc, opłuc-
nej czy otrzewnej.

Zagrożenie ze strony azbestu jest przez lu-
dzi bagatelizowane ze względu na mikrosko-
pijną wielkość włókien (niewidoczne dla ludz-
kiego oka) oraz długotrwały i utajony rozwój 
choroby. Przez długi okres czasu choroba może 
się nie ujawniać – pierwsze jej objawy mogą dać 
o  sobie znać po okresie dwudziestu, a  nawet 
czterdziestu lat od pierwszego kontaktu z pyłem 
azbestowym. Po ujawnieniu się nowotwór roz-
wija się gwałtownie – od  wystąpienia objawów 
do śmierci upływa nie więcej niż dwa lata. 

Według Państwowego Zakładu Higieny 
każdy kontakt z  azbestem może być nieko-
rzystny i  należy go unikać, chociaż  nie musi 
on wywołać skutków chorobowych. Możli-
wość kontaktu z azbestem należy zatem ogra-
niczyć do minimum. 

Ze względu na  szkodliwość wyrobów azbe-
stowych dla zdrowia ich produkcja zakazana zo-
stała w  Polsce Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 
r. o  zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest, zgodnie z którą do 28 września 1998 r. za-
kończono produkcję płyt azbestowo-cemento-
wych, zaś od  28 marca 1999 obowiązuje zakaz 
obrotu azbestem i wyrobami go zawierający-
mi. W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła krajo-
wy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest stosowanych na  terytorium Pol-
ski”, którego kontynuacją jest „Program Oczysz-
czania Kraju z Azbestu na lata 2009 na 2032” . Pro-
gram powstał w  wyniku przyjęcia Rezolucji Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej w  sprawie wyco-
fania azbestu z  gospodarki, a  także realizacji 
Ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierają-
cych azbest. Celem programu jest wyeliminowa-
nie negatywnych skutków zdrowotnych i środo-
wiskowych spowodowanych azbestem poprzez 
sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyro-
bów i odpadów zawierających azbest.

Klasyfikacja azbestu 
Wyroby zawierające azbest klasyfikowane 

są w dwóch grupach, przyjmując jako kryterium 
m.in. procentową zawartość azbestu, stosowane 
spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu: 
-   wyroby „miękkie”, zawierające powyżej 20% 

(do 100%) azbestu – wyroby bardzo szko-
dliwe dla zdrowia. Łatwo ulegają uszkodze-
niom mechanicznym, co jest przyczyną znacz-
nej emisji włókien azbestu do otoczenia. Naj-
częściej stosowanymi w  tej klasie były wyro-
by tekstylne z  azbestu używane przez pra-
cowników w celach ochronnych, koce gaśni-
cze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe 
m.in. w dawnym sprzęcie AGD, materiały 
i wykładziny cierne. 

-  wyroby „twarde” zawierające poniżej 20% 
azbestu – stosunkowo mniej szkodliwe. 
W wyrobach tych włókna azbestowe są moc-
no związane, a w przypadku mechanicznego 
uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce nie-
wielka emisja azbestu do  otoczenia (w po-
równaniu z wyrobami „miękkimi”). Niebezpie-
czeństwo dla  zdrowia ludzi stwarza mecha-
niczna obróbka tych wyrobów (cięcie, rozbi-
janie, wiercenie otworów). do  tej klasy wyro-
bów zaliczone są produkty azbestowo-cemen-
towe (a-c) tzw. eternit, o  zawartości azbestu 
10-15%. z  tego materiału produkowano po-
krycia dachowe: płyty faliste i  płaskie tzw. 
„karo”, płyty płaskie elewacyjne – wykorzy-
stywane najczęściej w  budownictwie miej-
skim. Na  znacznie mniejszą skalę produko-
wane i  stosowane były inne wyroby azbesto-
wo-cementowe, takie jak: rury w instalacjach 
wodociągowych i  kanalizacyjnych oraz 
przewody kominowe i zsypy na śmieci.

Demontaż wyrobów 
zawierających azbest

Właściciel, użytkownik wieczysty lub za-
rządca nieruchomości ma obowiązek (na pod-
stawie § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 
2004 r.) zgłosić prace polegające na zabezpiecza-
niu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
do  właściwego organu administracji architekto-
niczno-budowlanej  starosty.  

Prace polegające jedynie na  wymianie po-
krycia dachowego – bez dokonywania zmiany 
w konstrukcji dachu podczas tych prac – wystar-
czy zgłosić do Starostwa Powiatowego w Żyw-
cu. 
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Zupka błyskawiczna, potocznie chińska. Ile w niej chemii, a ile jedzenia? 
Popularnie zupki w proszku to dania instant służące do błyskawicz-

nego przygotowania. Robią furorę w pracy, akademikach, na wyjazdach, 
ale także w naszych domowych kuchniach. Wystarczy zalać wrzątkiem, 
odczekać chwilę i danie gotowe. Przez przyspieszone tempo życia, coraz 
częściej zupki instant wypierają nasze tradycyjne, domowe zupy. Nieste-
ty, to prawie sama chemia! Ilość sztucznych składników, konserwantów, 
soli i niezdrowego tłuszczu sprawia, że zupki instant należą do jednych  
z najbardziej niezdrowych produktów spożywczych na świecie.

Twórcą zupek błyskawicznych był Japończyk — Momofuku Ando. 
Pierwsze zupki trafiły na rynek w 1958 roku. Intencje były dobre: Momo-
fuku chciał stworzyć produkt, który byłby tak tani, że pomógłby w roz-
wiązaniu problemów niedoboru żywności. 

Rynek tzw. convenient food, czyli „wygodnej żywności” w Polsce 
rozwija się lawinowo, co oznacza, że z roku na rok kupujemy jej więcej 
i więcej na nią wydajemy. Ze statystyk wynika, że regularnie, czyli przy-
najmniej raz w tygodniu ląduje ona w żołądku już, co trzeciego Pola-
ka. Co ciekawe, większość tych, którzy dają się nabić w torebkę, to mło-
dzi mężczyźni !

Na pierwszy rzut oka zupki w proszku to produkty niskokaloryczne, 
100g gotowej zupki dostarcza średnio około 40 – 70 kcal. Problem jed-
nak polega na tym, że mało, kto taką porcją się naje. Jednak są osoby, 
które odchudzały się jedząc głównie tego typu produkty. Istotnym man-
kamentem zupek chińskich jest brak składników pokarmowych tj. wita-
min czy składników mineralnych oraz obecność związków, które mają 
niekorzystny wpływ na nasze zdrowie.

Co tak naprawdę szkodzi najbardziej?
Trzeba wiedzieć, że tzw. żywność wygodna do szybkiego przygoto-

wywania jest bardzo wysoko przetworzona. Ponieważ wszystko jest w 
proszku to trzeba najpierw każdy składnik utrwalić, następnie to zmieszać 
i okazuje się, że ponieważ jest suchy to chłonie wilgoć i reaguje z tlenem  
w powietrzu. Aby temu zapobiec stosuje się między innymi przeciw-
zbrylacze i substancje przeciwutleniające. Wtedy rośnie lista E, którą 
producenci niechętnie deklarują. Podstawą zupek jest makaron, aby 

otrzymać te słynne kluseczki, które szybko przygotowują się do zje-
dzenia należy poddać je procesowi smażenia. Wtedy pochłaniają dużą 
ilość tłuszczu, który może stanowić barierę utrudniającą trawienie. Ma-
karon do zupek instant produkowany jest z wysokooczyszczonej mąki 
pszennej. Tak wysoka rafinacja zboża powoduje straty najcenniejszych 
składników, tj. błonnik, witaminy i składniki mineralne. Jako dodatki słu-
żą: rafinowany olej roślinny, najczęściej olej palmowy często zawierają-
cy trans kwasy tłuszczowe, które w dużej ilości mają negatywny wpływ  
na organizm. Powodują tycie, otyłość brzuszną, ponadto uszkadzają 
białko komórek nerwowych, czyli upośledzają tkankę mózgową. Pod-
noszą również poziom „złego cholesterolu” oraz zwiększają ryzyko za-
chorowania na raka piersi.  W skład jednej zupki wchodzi więcej soli, niż 
znajduje się w jednej paczce chipsów! Światowa Organizacja Zdrowia 
zaleca, by dziennie nie zjadać więcej niż 5 g soli. Szacuje się, że konsu-
menci zupek instant trzykrotnie przekraczają ten limit. Nie jest tajemni-
cą, że zbyt duża ilość soli szkodzi zdrowiu. Natomiast glutaminian sodu 
wywołuje tzw. Syndrom Restauracji Chińskiej, który objawia się nad-
miernym poceniem, kołataniem serca, migrenami, problemami żołąd-
kowymi i podwyższeniem ciśnienia krwi. Związek ten na kilka godzin 
po spożyciu zaburza także koncentrację, percepcję zmysłową i zdolno-
ści uczenia. U alergików może powodować napady padaczki oraz para-
liż układu oddechowego. 

To były najważniejsze składniki zupki w proszku. Do tego należałoby 
jeszcze dodać inne  substancje, które zmieniają się w zależności od pro-
ponowanego przez producenta smaku. Podsumowując, nic się nie sta-
nie, jeśli raz na jakiś czas zjemy zupkę w proszku. Pamiętajmy, że nad-
mierne ich spożywanie może jednak mieć poważne konsekwencje. 

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

W kuchni z Panią Elą
TORT MAKOWY

Ciasto makowe:
20 dkg maku
20 dkg cukru
½ kostki margaryny lub masła
6 jajek
łyżka miodu, łyżka bułki tartej
½ łyżeczki proszku do pieczenia
Dodatkowo 5 łyżek powideł śliwkowych oraz tłuszcz i bułka tar-
ta do formy.

Wykonanie:
Mak zalać wrzącą wodą i odstawić do napęcznienia a następnie 
zagotować wystudzić i odsączyć. Zmielić w maszynce z drob-
nym sitkiem. Masło utrzeć z cukrem miodem i żółtkami. 
Cały czas ucierać, dodać mak, na koniec dodać pianę z białek 
ubitą na sztywno, proszek do pieczenia oraz bułkę tartą, lekko 
wymieszać. Przygotowane ciasto przełożyć do formy. Wystu-
dzone ciasto przekroić na dwa płaty przełożyć powidłami śliw-
kowymi lub dowolnym dżemem. 
Polewa: 
3 łyżki mleka 
łyżka kakao 
3/4 szklanki cukru
pół kostki margaryny
orzechy do posypania ciasta

Wszystkie składniki podgrzewać, aż powstanie jednolita masa. 
Gorącą polewą polać ciasto, obsypać orzechami. 
Ważne: do upieczenia ciasta wybrać małą tortownicę ok. 20 cm 
średnicy!

PLACEK Z MAKIEM I KRUSZONKĄ
Ciasto:
pół kostki margaryny
12 dkg cukru
15 dkg mąki krupczatki
łyżka mąki krupczatki
łyżka mąki ziemniaczanej
3 jajka 
półtorej łyżeczki proszku do pieczenia.

Masa makowa:
75 dkg maku
pół kostki masła roślinnego
3 jajka 
Pół słoika dżemu śliwkowego lub porzeczkowego, 2 łyżki miodu, 
2 łyżki kakao, olejek migdałowy, rodzynki, posiekane orzechy.

Wykonanie ciasta:
Utrzeć margarynę z cukrem, cały czas ucierać, dodać kolejno: 
żółtka, mąkę z proszkiem i pianę z białek. Mak sparzyć, dobrze 
osączyć, zmielić dwa razy, a następnie stopniowo dodać, cią-
gle ucierać, cukier, żółtka, dżem kakao, margarynę roztopioną 
z miodem, olejek migdałowy oraz bakalie. Na końcu masę deli-
katnie wymieszać z pianą z białek. 
Kruszonka: Posiekać składniki kruszonki, po czym szybko za-
gnieść i schłodzić. Masę makową wyłożyć na ciasto posypać 
startą na tarce kruszonką. Piec około godziny. Gdyby kruszonka 
zarumieniła się wcześniej ,przykryć wierzch ciasta pergaminem 
lub folią aluminiową. Po upieczeniu można kruszonkę polukro-
wać. Daj się skusić na makowe ciasta, ponieważ ludowe przy-
słowie głosi:
„Ziarenka maku przynoszą urodzaj i dostatek oraz są także sym-
bolem płodności”                           

Elżbieta Kliś
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RADNY POWIATU DBA O NASZE DROGI
„W Gminie dzieje się dużo, będzie się działo jeszcze więcej” – 

obiecuje Pan Jan Witkowski Radny Powiatowy, Członek Zarządu 
Powiatu obecnej kadencji. Walczy od dawna o lepsze warunki na 
drogach powiatowych, przebiegających przez Gminą Radziecho-
wy-Wieprz. 

Jakie najważniejsze prace były wykonywane na terenie gminy?
Jan Witkowski: Przede wszystkim powstały cztery kilometry na-

kładek we wszystkich sołectwach. W Wieprzu powstało 500 metrów 
nakładek, podobnie 500 metrów wykonano w Bystrej i 700 metrów 
w Radziechowach. Z kolei w Juszczynie łączna ilość prac to aż dwa ki-
lometry. Ważnym zadaniem była także naprawa drogi do Trzebini. To 
prawie 700 metrów drogi bardzo zniszczonej, na której kierowcy traci-
li nieraz miski olejowe i systematycznie niszczyli swoje pojazdy. Droga  
ta nie była zgłoszona do szkód powodziowych, dopiero ja ją zgłosi-
łem, będąc w 2011 roku przewodniczącym komisji do spraw szkód 
powodzi i udało się ją zrobić w zeszłym, 2012 roku. To jeden z sukce-
sów, które cieszą mnie najbardziej.

Dlaczego w Juszczynie powstało więcej nakładek niż w innych 
sołectwach gminy?

J. W.: Takie było zapotrzebowanie. Najwięcej inwestycji w Jusz-
czynie wynikało z tego, że była ona najbardziej zaniedbana. Do tej 
pory nie była dofinansowana. Oprócz nakładek asfaltowych powsta-
ło także odwodnienie drogi do Trzebini. Jest też mur oporowy, właści-
wie dwa mury oporowe przy drodze powiatowej w Juszczynie, któ-
rych wartość to około 300 tysięcy. Za kolejne prawie 300 tysięcy zo-
stał przebudowany z drewnianego na żelbetonowy most w Juszczy-
nie, jeden z ostatnich na drodze powiatowej w tym miejscu, a także 
przyczółki mostu łączącego Wieprz z Juszczyną. Gotowy jest również 
projekt na płytę mostu. Ta inwestycja będzie kosztować około 500 ty-
sięcy  i też czekamy na pomoc w formie środków zewnętrznych. Jeże-
li się one pojawią, to moim priorytetem będzie skończyć most jeszcze  
w tej kadencji. Inwestycji nie koniec jednak. Na początku Juszczyny 
jest już gotowy projekt na nakładkę asfaltową, musimy, niestety, po-
czekać aż znajdą się środki finansowe na te prace. 

Co z innymi sołectwami? Jakie są najważniejsze inwestycje, 
które czekają Gminę Radziechowy-Wieprz?

J. W.: Jest gotowy projekt i uzyskano pozwolenie na budowę 700 
metrów drogi w Bystrej Górnej wraz z mostem. Ten projekt był współ-
finansowany z Urzędem Gminy, gdzie Wójt Grzegorz Figura także 
mocno się starał, aby tę drogę  wybudować i z pozimowego utrzyma-
nia dołożył pieniądze na jej projekt. Droga ta będzie wykonywana w 
przyszłości, ponieważ w tej chwili powiat nie jest w stanie samodziel-
nie pokryć kosztów tej inwestycji, które wyniosą 2  200  000 złotych. 
To są duże, poważne inwestycje i powiat nie jest w stanie zagwaran-
tować ich z własnych środków, tylko musi szukać środków zewnętrz-
nych. Musi współpracować także z Gminą Radziechowy-Wieprz, któ-
ra będzie także partycypowała w tych kosztach. I wtedy obiecuję, że 
skończymy te inwestycje.

Kolejną ważną kwestią jest projekt lewoskrętu do Wieprza, które-
go I etap jest w tej chwili finalizowany. W finansowaniu tego etapu in-
westycji weźmie udział także Gmina Radziechowy-Wieprz. Dołożone 
na wniosek Wójta przez Radę Gminy 150 tysięcy złotych oraz zaosz-
czędzone z pozimowego utrzymania dróg 102 tysiące, to wielka za-
sługa. Reszta, 49 tysięcy potrzebnych do realizacji tej inwestycji, wy-
płynie ze środków Starostwa Powiatowego. To jest moja zasługa, bo 
na zarządzie uparcie tą sprawę podnosiłem, gdyż ten lewoskręt jest 
bardzo potrzebny. Ta infrastruktura musi być zrobiona, aby samocho-
dy mogły bezkolizyjnie poruszać się po tej drodze. Wyjdzie to z korzy-
ścią dla Węgierskiej Górki i Milówki oraz oczywiście dla Gminy Radzie-
chowy-Wieprz. Przy okazji budowy lewoskrętu miała zostać rozwią-
zana także kwestia zatoczki autobusowej przy przystanku PKP oraz 
oczekiwanego długo przez mieszkańców chodnika. 

Od jak dawna prowadzone były działania związane z budową 
nowego chodnika przy przystanku?

J.W.: Konkretne rozmowy rozpoczęły się w marcu tego roku. Wte-
dy zostały obiecane mi pieniądze na prace w tym miejscu. Pierwszy 
projekt, wykonany przez naszego pracownika pana Kotajnego, wy-
magał zbyt dużo nakładu finansowego, bo aż 45 tysięcy złotych. Zo-
staliśmy zmuszeni do szukania możliwości obniżenia kosztów tego 
projektu. Zacząłem zatem szukać innych wykonawców. Wtedy to po-
jawił się inwestor zewnętrzny Pan Mikołaj Tyc – budujący w tym miej-
scu sklep sieci „Biedronka”- który po negocjacjach wyłożył swoje pie-
niądze. Dzięki temu pozyskaliśmy dodatkowe środki. Była to suma 
13 800 złotych, a do tego jeszcze ofiarował krawężniki i kostkę. Kosz-
ty inwestora zewnętrznego szacuje się na sumę 20 tysięcy złotych. 
Właśnie za tą kwotę robimy odwodnienie przystanku i chodnik. Bar-
dzo jestem dumny, że właśnie mnie, radnemu powiatu żywieckiego 
udało się przeprowadzić tak korzystne negocjacje, ponieważ chodzi-
łem cały rok i starłem się oto, aby te środki znaleźć. To niemały sukces, 
zwłaszcza że radny powiatowy poprzedniej kadencji notabene z Wie-
prza, który miał możliwości, nie zdążył skutecznie zadziałać w tej spra-
wie. Zaznaczmy jeszcze, że jeśli chodzi o lewoskręt i drogę w Bystrej, 
to środki na projekty wyłożone na wniosek Wójta przez Radę Gminy. 
Dzięki dobrej współpracy udało nam się postawić pierwszy solidny 
krok w stronę nowego, ładnego i schludnego przystanku, który bę-
dzie służył  wszystkim. 

Dlaczego tak długo zwlekano przed rozpoczęciem prac? Czy 
Rada Powiatu czekała na możliwość zdobycia środków zewnętrz-
nych?

J.W.: Środki w budżecie powiatu były zagwarantowane, ale sko-
ro pojawiły się środki zewnętrzne, to należało z nich skorzystać. Po-
jawił się także inwestor zewnętrzny, dzięki czemu oszczędzone pie-
niądze Starostwa Powiatowego było można włożyć w inną inwestycję 
w Gminie Radziechowy-Wieprz. Pan Tyc zobowiązał się również wy-
czyścić rów odwadniający przystanek i drogę powiatową – to też jest 
efekt skutecznych negocjacji z inwestorem.  

Na co zostaną przeznaczone przewidziane środki, które miały 
posłużyć na budowę nowego przystanku?

J.W.: To, że pojawiły się środki zewnętrzne uważam za plus, ponie-
waż zaoszczędziliśmy pieniądze, które zostały wykorzystane na inne 
cele w naszej gminie, np. na odwodnienie i zabezpieczenie pobocza 
w Bystrej (wydano na te prace 5 tysięcy złotych), przepust pod drogą 
w Bystrej Górnej (wydano także 5 tysięcy złotych), przepust pod dro-
gą w Juszczynie za kościołem (wydano 4 tysiące złotych). Te środki już 
zostały wykorzystane także na łatanie dziur i prace z tym powiązane. 
Nie zostały zmarnowane czy cofnięte, tylko przeniesione. 

Wspomniał Pan, że prace przy przystanku przy dworcu PKP to 
kolejny krok do finalizacji budowy lewoskrętu w Wieprzu. Dlacze-
go prace te są ze sobą powiązane?

J.W.: Prace nad lewoskrętem to inwestycja rozłożona na 2 etapy. 
Pierwszy etap rozpoczął się przetargiem na 300 tysięcy złotych. Wy-
grała go firma SATBUD Roberta Satławy, oferując realizację tego eta-
pu za 225 tysięcy złotych. Uregulowanie zatoczki autobusowej oraz 
stworzenie chodnika w tym miejscu było w planach właśnie tego eta-
pu. Drugi etap będzie wykonywany w przyszłym roku. Ponieważ to 
jest dość kosztowna inwestycja, to będziemy szukać ponownie środ-
ków zewnętrznych, w tym pomocy z Unii Europejskiej. Koszt inwe-
storski lewoskrętu to 1 200 000 złotych. 

Jak będą wyglądały kolejne fazy budowy lewoskrętu w Wie-
przu?

J.W.: Pierwszy etap obejmuje zarurowanie, odwodnienie, zasypa-
nie, zagęszczenie i zabezpieczenie oraz roboty porządkowe. Etap dru-
gi to zrobienie wysepki, zaasfaltowanie i zakończenie budowy trzecie-
go pasa.  Dodatkowy pas będzie do Wieprza, gdzie samochody będą 
mogły spokojnie stać jeżeli tory kolejowe będą zamknięte i nie bę-
dzie kolizji. To szczególnie ważne, zwłaszcza że także w październiku 
miał tu miejsce poważny wypadek. Samochody objeżdżają z prawa,  



Nasza GmiNa

23

z lewa, robi się zatłoczenie, które tworzy niebezpieczeństwo kolizji. 
Dlatego ten lewoskręt jest bardzo potrzebny. W efekcie budowy po-
wstanie dodatkowy pas. Auta jeżdżące do Węgierskiej Górki i do Ra-
dziechów, będą mogły jechać trzecim pasem. Natomiast na środko-
wym pasie będą stały samochody jadące do Wieprza. 

Dlaczego prace nie mogą być ukończone wcześniej? 
J. W.: Wszystkie omawiane w tej rozmowie przez nas in-

westycje odbywają się na drogach powiatowych. Nieste-
ty, powiat nie dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi  
na przyśpieszenie tych prac.  Bardzo ważnym czynnikiem jest 
więc udział w kosztach samej gminy. Wkład do budowy lewo-
skrętu  to 150 tysięcy złotych – jest to wysoka suma jak na re-
alia naszej gminy i duża zasługa Wójta Grzegorza Figury oraz Rad-
nych. Owszem, istnieje wiele gmin, które partycypują w kosztach 
na przykład w proporcji 50 na 50, jednak są to gminy bogatsze  
od Gminy Radziechowy-Wieprz. W naszej gminie o niskich przycho-
dach i jednej z najtańszych administracji w kraju nie ma takiej możli-
wości, gdyż ma ona inne problemy z finansowaniem własnych zadań. 
Dlatego ważna jest tutaj rola radnego powiatowego, który ciężko pra-
cuje, aby zdobyć jakieś środki, aby coś się działo w naszej gminie. 

Jakie są największe już skończone inwestycje dzięki Pana sta-
raniom?

J. W.: Podejrzewam, że jedne z większych inwestycji to są te na-
kładki asfaltowe za około 1 700 000 tysięcy złotych, dwa mury opo-
rowe w Juszczynie za około 300 tysięcy, jest most w Juszczynie drew-
niany zamieniony na żelbetonowy (inwestycja na kwotę 350 tysięcy) 
no i droga w górę z Juszczyny do Trzebini. A także to, że w końcu ru-
szyły prace nad lewoskrętem w Wieprzu oraz powstały plany budo-
wy drogi w Bystrej. Ważną pracą był także most w Trzebini, o który 
zabiegałem, ale jest to już zasługa całego Zarządu. Oczywiście moja 
praca nie ogranicza się tylko do działań na rzecz Gminy Radziechowy - 
Wieprz. Działam w obszarze całego powiatu i przyznać trzeba, że dzie-
je się dużo, a będzie się działo jeszcze więcej. To była owocna kaden-
cja, chociażby w trakcie jej trwania powstała Sala Koncertowa przy 
Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia za 8 milionów złotych oraz 
przeniesiono  Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu – z Pałacu  
w parku na ulicę Grunwaldzką. Budynek ma dobudowane 4 sale, salę 
gimnastyczną i laboratoria. Przedsięwzięcie to kosztowało 4 miliony 
złotych. Powstały także trzy mosty: w Trzebini, Przyborowie oraz Wę-
gierskiej-Górce, na drogach powiatowych, warte prawie 20 milionów. 
W samej tylko Gminie Radziechowy-Wieprz są zrobione prawie 4 kilo-
metry wspomnianych wcześniej nakładek asfaltowych. Kolejne inwe-
stycje przed nami. Nie można pozwolić sobie na spoczywanie na lau-
rach, jeśli chce się, aby coś po nas zostało. 

(M. Husar)

Remonty dróg – dlaczego teraz?
Ze strony mieszkańców docierają do nas py-

tania, dlaczego remonty niektórych dróg są prze-
prowadzane dopiero teraz  lub będą przeprowa-
dzane jeszcze w tym roku. Wydaje się, że aura nie 
sprzyja już wykonywaniu takich prac.  Remonty 
zwykle wykonywane są wiosną, latem lub wcze-
sną jesienią, a tymczasem jesteśmy u progu zimy.

Zawsze staramy się maksymalnie wykorzystać 
dostępne nam środki. Bardzo ważne jest również 
wsłuchanie się w uwagi mieszkańców i wychwy-
cenie miejsc, gdzie sytuacja na drodze jest zła lub 
znacząco zagraża bezpieczeństwu. W przypad-
ku remontów, które planujemy wykonać jeszcze  
w roku bieżącym, chodzi o drogi o nawierzchni as-
faltowej. Na tych drogach będą łatane dziury.

W wyniku drobnych oszczędności udało się 
przesunąć w budżecie środki między rozdziałami, 
dzięki czemu można było wygospodarować sumę 
na wykonanie remontów w miejscach, gdzie jest 
to konieczne.  Samo wyłonienie wykonawcy re-
montu musi być poprzedzone najpierw procedu-

rą przetargową, a następnie podpisaniem umowy 
z wykonawcą. Muszą zostać zachowane terminy 
przewidziane prawem, dlatego procedura prze-
targowa trwa pewien czas – nie można jej „zała-
twić” w ciągu dnia lub kilku. 

Warto wiedzieć, że aby móc przeprowadzać 
prace polegające na remoncie nawierzchni, tem-
peratura powietrza powinna wynosić przynaj-
mniej 5 stopni Celsjusza. Jeśli aura sprzyja, moż-
na takie prace wykonywać nawet w środku zimy  
i sam fakt, że jest to czas kojarzący się ze śniegiem 
i mrozem, nie jest tu żadnym przeciwwskazaniem. 
Oczywiście jeśli aura się popsuje, remont będzie 
musiał być przesunięty w czasie, aż do poprawy 
warunków atmosferycznych.

Mamy nadzieję, że remonty dróg zostaną 
przeprowadzone możliwie szybko i bez prze-
szkód. Liczymy na to, dzięki remontom ułatwimy 
korzystanie z dróg osobom mieszkającym w miej-
scach, gdzie dojechać jest już bardzo trudno.

Kilka dobrych rad przed akcją zimowego utrzymania dróg
Przed nami zima. Coraz bliżej do pierwszych mrozów i śnieżnych 

dni. Z pierwszym śniegiem wyruszą w teren pługi, aby umożliwić Pań-
stwu dojazd zarówno do, jak i z posesji. Aby cała akcja zimowego 
utrzymania dróg przebiegała sprawnie, zwracamy się z gorącą proś-
bą o zastosowanie się do poniższych rad.
1. Po pierwsze i przede wszystkim nie parkujmy samochodów na po-

boczu drogi. Drogi gminne zwykle są wąskie, ich szerokość często 
nie przekracza 3m. Wjazd pługa na drogę zastawioną samochodem 
nie będzie więc możliwy. Kierujący pługami będą zgłaszać przypad-
ki, przy których posesjach droga notorycznie jest zastawiona samo-
chodem.

2. Usuńmy gałęzie, które z drzew i krzewów rosnących w naszych 
ogrodach wystają na drogę. Gałęzie takie nie tylko ograniczają wi-
doczność prowadzącemu pług, ale także stwarzają niebezpieczeń-
stwo uszkodzenia sprzętu odśnieżającego.

3. Zamykajmy bramy – czasem zdarza się, że skrzydła bramy otwarte 
w stronę drogi również blokują przejazd pługa.

4. Uprzątnijmy z pobocza drogi lub przesuńmy w inne miejsce wszel-

kie sprzęty, które również mogą utrudnić przejazd pługiem. Doty-
czy to w szczególności maszyn rolniczych, wozów, czasem zosta-
wianych przy krawędzi drogi. 

5. Pilnujmy swoich zwierząt. Wypuszczanie psa, kur, kaczek na drogę 
również może utrudnić przejazd pługa. Żaden kierujący nie chce 
zrobić krzywdy zwierzęciu.  Zatrzymywanie pługa (czy choćby sa-
mochodu osobowego) w połowie drogi - ze strachu przed potrą-
ceniem zwierzęcia, szczególnie jadąc pod górę, może skończyć się 
problemem z wyjazdem. 

6. Odsuwajmy się z drogi, idąc pieszo i widząc nadjeżdżający pług. Po-
zwólmy odśnieżyć drogę na całej możliwej szerokości.

Choć większość z wymienionych rad może wydawać się „oczywi-
stymi oczywistościami”, niektórzy nie zdają sobie sprawy z ich powagi. 
Rady zostały sformułowane na podstawie zgłoszeń zarówno odśnie-
żających jak i mieszkańców mających problem z przejazdem w czasie 
szczególnie trudnych warunków na drogach. Weźmy je sobie do ser-
ca, dbając o własne bezpieczeństwo i wygodę.

Wiele osób zwraca się do nas  
z problemem przeprowadzenia 
sprawy spadkowej, gdyż często nie-
poinformowani myślą, iż na ten cel 
potrzebne są ogromne środki finan-
sowe, a sprawa ciągnie się latami.  

Fałsz: 
Jak wynika z informacji Sadu 

Powiatowego w Żywcu wydział cy-
wilny,  koszty całości postępowania 
spadkowego są niewielkie, wyno-
szą 50 zł. 

By  przeprowadzić spadek po 
osobie zmarłej koniecznym jest zło-
żenie wniosku do Sadu Rejonowe-
go w Żywcu dołączając akt zgonu 
osoby zmarłej. Długość  postępo-
wania uzależniona jest od zawiłości 
postępowania. 

W SPRAWIE NABYCIA 
SPADKU
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Brzegi Juszczynki i potoku Wieśnik zostaną zabezpieczone.
Pomoc, o którą wystąpiła 23 lipca Gmina zostanie udzielona przed zimą!

Udało się podpisać porozumienia dotyczące zabezpieczenia 
brzegów potoku Juszczynka oraz remontu ubezpieczenia prawe-
go brzegu potoku Wieśnik. Wszystko dzięki wspaniałej współpra-
cy Pana Tomasza Sadąga, zastępcy Dyrektora RZGW oraz Grzego-
rza Figury Wójta Gminy. Suma kosztów realizacji obu przedsię-
wzięć przekroczy 110 000,00 złotych.

Gwałtowne opady deszczu, jakie w dniach 12-13 lipca przeszły 
przez teren naszej Gminy, podmyły zabezpieczenia brzegów – beto-
nowe płyty – potoku Wiśnik. Gmina niezwłocznie zwróciła się o po-
moc do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Także tym razem 
udzielona została Gminie pomoc. W dniu 15 października 2013 roku 
podpisane zostało w Krakowie porozumienie pomiędzy Regionalnym 
Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Radziechowy-
Wieprz. Zgodnie z postanowieniami porozumienia jeszcze w tym roku 
strony zobowiązały się do wspólnej realizacji zadania pn. „Zabezpie-
czenie brzegu pot. Juszczynka w km 5+100 – 5+150 w m. Juszczy-
na, gm. Radziechowy – Wieprz, pow. Żywiecki, woj. śląskie – zwią-
zane z zabezpieczeniem gminnego boiska sportowego”. Koszt za-
dania to około 63  000,00 złotych. Prace w tym zakresie wg ustaleń 
zawartych porozumieniu powinny zakończyć się do dnia 10 grudnia 
2013 roku. Także koniec miesiąca września okazał się owocny w kwe-
stii współpracy między naszą Gminą a RZGW. W dniu 27 września pod-
pisane zostało porozumienie pn. „Remont ubezpieczenia prawego 
brzegu pot. Wieśnik w km 2+850-2+880 w m. Radziechowy, gm. 
Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki, woj. śląskie”. Choć zadanie to 
pochłonąć ma mniejszą kwotę - 50 000,00 złotych - to termin jego re-
alizacji jest krótszy i mija z ostatnim dniem listopada. 

Podpisanie porozumień i podjęcie prac nad tymi ważnymi frag-

mentami potoków było ważne nie tylko niezmiernie dla naszej Gminy, 
ale także dla RZGW. Dzięki udostępnionym nam rezerwom środków fi-
nansowych RZGW istnieje teraz realna szansa na zabezpieczenia brze-
gów jeszcze przez nadejściem zimy. 

Jednocześnie władze gminy informują, że podejmowane są obec-
nie starania o udrożnienie koryta Soły na odcinku przebiegającym koło 
kolektora sanitarnego. Rozpoczęte zostały także prace nad zabezpie-
czeniem prawego brzegu Soły na odcinku poniżej mostu w Wieprzu.

Przypomnijmy, że już wcześniej potok Wieśnik został wprowadzo-
ny do programu „Górnej Wisły”. W roku 2014 RZGW wykona dokumen-
tację nieuregulowanej części „Wieśnika”. Całość zadania zostanie wy-
konana do końca 2017 roku. Koszt tego zadania to 17 mln złotych. 
Trwają pracę zabezpieczenia prawego brzegu Soły (poniżej mostu) za 
300 tysięcy zł finansowane z funduszu RZGW. Wystąpiliśmy dodatko-
wo o 100 tysięcy złotych na dalsze prace w tym miejscu.

W tym roku zostały wykonywane remonty na potoku Wieśnik (m 
5700 – 5900) za 80 tys. zł oraz na potoku Juszczynka (m 5750 – 5785) 
za 35 tys. zł. Ponadto przygotowywany jest program inwestycyjny 
ochrony przeciwpowodziowej dla Soły, potoku w Brzuśniku i w Jusz-
czynie. Roboty w tym zakresie ruszą za 2 lata. Objęły one zabezpiecze-
nie przed powodzią dna i brzegów potoków. Zrobiona została także 
opaska zabezpieczenia brzegu z narzutu kamiennego „Pod Czerwień-
cem”, koszt remontu wyniósł 85 tysięcy złotych. 

Mamy nadzieję, że pogoda będzie łaskawa dla wykonawców re-
montów i wszystkie te ważne dla nas zadania zostaną wykonane ter-
minowo. Strach pomyśleć jakie dodatkowe szkody może wykonać  
w tych miejscach zima i mróz, a także wiosenne roztopy.

(M. Husar)

Trwa projekt „pLAcem po mapie Juszczyny” realizowany 
przez grupę nieformalną ODEON w Juszczynie przy współpracy 
z Gminnym Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy - 
Wieprz. Projekt ten sfinansowano ze środków Programu „Działaj 
Lokalnie VIII”.

Mamy już za sobą grę terenową. Podczas realizacji poszczegól-
nych zadań dopisała nie tylko pogoda, ale przede wszystkim sami 
uczestnicy. Utrwalając, bądź na nowo zdobywając wiedzę o swojej 
miejscowości, docierali oni do najważniejszych miejsc we wsi. Ich za-
angażowanie i duch rywalizacji nie miały sobie równych. Pośród za-
gadek, tajemnic i skarbów między uczestnikami zacieśniały się wię-
zi, a wzajemna pomoc i współpraca przybliżały ich do wyznaczonego 
celu. Zanim jednak każda z grup dotarła do mety, przemierzyła licz-
ne zakątki swojej miejscowości, udając się z punktu do punktu, gdzie 
czekały nie lada wyzwania. Zanim wyłonili się zwycięzcy, uczestnicy 
cofnęli się w czasie do lat patrona szkoły – Franciszka Polaka, jego ży-
cia i pracy dla mieszkańców wsi. Śledzili najważniejsze kapliczki i miej-
sca sakralne, które rozpościerają się na całej długości Juszczyny. Każ-
da grupa miała także za zadanie nie tylko samodzielnie „ubrać” góra-
la i góralkę, ale także, używając fachowego słownictwa, nazwać po-
szczególne elementy ludowego stroju góralskiego. Uczestnicy wcieli-
li się również w rolę lekarzy, mających do dyspozycji miejscowe zioła. 
Należało najpierw rozpoznać każdą z roślin zielarskich, po czym wska-
zać jej zastosowanie i przyporządkować do przykładowych dolegli-
wości. Zmysł wzroku i węchu zapewne nie wystarczyłyby, gdyby nie 
wspomnienia babcinych naparów z rumianku czy dziurawca. Spraw-
dziliśmy także znajomość starych ludowych przysłów pisanych gwa-
rą. Jakże aktualne stało się wówczas powiedzenie: KTO NI MO W GŁO-
WIE, TYN MUSI MIEĆ W NOGAK ;-) Nie można także narzekać na zdol-
ności plastyczne naszych uczestników. Jakże znane w tym regionie bi-
bułkarstwo nie bez przyczyny jest znakiem rozpoznawczym tych tere-
nów. Można się było o tym przekonać wówczas, gdy dzieci i młodzież 
wykonywały na czas i na wzór niezwykłe kwiaty z bibuły. Nie sposób 

pominąć ciekawostek związanych z położeniem terenu, w którym 
żyją mieszkańcy wsi. Dlatego w jednym z zadań każda z grup biorą-
cych udział w grze musiała wskazać na jakie szczyty można się wybrać 
z Juszczyny i zaznaczyć na mapie, jakie szlaki na nie prowadzą. Nie za-
brakło również obcowania z literaturą, a konkretniej poezją. Uczestni-
cy poza tym, że zapoznali się z poezją regionalną swojej miejscowości, 
sami mieli okazję wczuć się w rolę twórcy, wymyślając kolejne zwrot-
ki jednego z wierszy tutejszego poety.

Gra terenowa przyciągnęła wielu uczestników projektu, którzy od 
tego momentu licznie uczęszczają na kolejne „świetlicowe” spotkania. 
Każde z tych spotkań jest inne, niektóre wymagają dużego zaangażo-
wania ze strony nie tylko prowadzących, ale i uczestników. Jednak o 
to właśnie chodziło, aby rozbudzić wśród dzieci i młodzieży pragnie-
nie zdobywania wiedzy o własnej miejscowości i dzielenia się tą wie-
dzą. Osoby biorące udział w projekcie zdobyły już wiedzę na temat 
metod i form gromadzenia informacji. Odbyło się to na zajęciach z hi-
storykiem-archiwistą, który wprowadził je w świat kronik, wywiadów i 
fotografii. Od tego momentu cały czas trwa zbieranie wiadomości od 
rodziny, sąsiadów, najstarszych mieszkańców Juszczyny. Inspiracją do 
zgłębiania historii wsi była także „noc opowieści ludowych”, na której 
nie zabrakło miejscowego gawędziarza, od którego uczestnicy usły-
szeli wiele ciekawych historii i legend dotyczących wsi, dowiedzieli się 
też m.in., że dary przyrody można wykorzystać także jako instrumen-
ty muzyczne. Mogli zadawać wiele pytań i wspólnie zgłębiać niezwy-
kłe tajniki ludowych podań przekazywanych drogą ustną, związanych 
z jakimś konkretnym miejscem w terenie.

Przed nami kolejne ciekawe spotkania, wspólna praca, ale i mnó-
stwo przyjemności płynącej z rezultatów wzajemnych dociekań i po-
szukiwań. Do finałowego spotkania pozostało jeszcze trochę cza-
su, jednak nie zwalniamy tempa, ponieważ powstanie informacyj-
no-edukacyjnej tablicy już niebawem. Z niecierpliwością oczekujemy 
również na warsztaty nadruku na torbach i koszulkach oraz na kon-
kurs na znajomość własnego regionu.

(Aneta Bartkowiak)

Projekt Odeon
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Zakładasz firmę - a może już prowadzisz działalność gospodarczą?

ZAŁÓŻ  KONTO  MOJA  FIRMA  I  KORZYSTAJ…

0,00 złotych za przelewy do ZUS i US
0,00 złotych za obsługę karty Visa Business Debetowa

0,00 złotych za Internet Banking
0,00 złotych za telefoniczną usługę na hasło

… MOŻESZ RÓWNIEŻ SKORZYSTAĆ Z KREDYTU

0% PROCENT PROWIZJI!

Zapraszamy do naszych placówek
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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PAMIĘTAJ O PŁATNOŚCI  
ZA WYWÓZ ODPADÓW
Przypominamy o zbliżającym się 

terminie płatności raty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, 

którą należy uiścić do dnia 15 listo-
pada 2013r. Można to zrobić w do-
wolnym banku, na poczcie, przele-
wem internetowym, jak również w 
kasie Urzędu Gminy. Należy jednak 
pamiętać, iż wpłaty dokonujemy na 

indywidualne konto bankowe. 

 UWAGA!  IV RATA PODATKU
Informujemy, że z dniem 18 listopada 2013 r. upływa termin płatności IV raty podatku od nierucho-

mości, rolnego i leśnego.
Po upływie w/w terminu wszczęta zostanie egzekucja administracyjna: do dnia 30 listopada - będą 

wystawiane upomnienia za zaległości podatkowe, do których doliczone zostaną koszty upomnienia  
w wysokości 8,80 zł.

W przypadku nieuregulowania podatku, po otrzymanym upomnieniu, na zaległości będą wystawio-
ne tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Wpłat podatku można dokonywać u sołtysów poszczególnych sołectw, w kasie Urzędu Gminy lub 
na konto Urzędu Gminy nr 80 8140 0009 0000 0127 2000 0150 Bank Spółdzielczy Radziechowy -Wieprz.

Aby uniknąć dodatkowych kosztów, prosimy o terminowe wpłacanie podatku.

A jednak się sprawdził…
Pod koniec przyszłego miesiąca minie rok, odkąd naszym Cmentarzem Komunalnym 

w Wieprzu przy ul. Kościelnej zaopiekował się Pan Marek Kozubek. Dawno nie było na nim 
tak czysto i schludnie.

Nikt już nie obawia się, jak będzie wyglądać cmentarz pod nowym zarządem, to miejsce 
mówi samo za siebie – wszystko zmienia się na lepsze. Zadbana jest zieleń cmentarna, nie ma 
stert śmieci, ciągle widać pracę nad konserwacjami. Cmentarz wyraźnie wygląda lepiej. Najlep-
szym tego dowodem było doskonałe utrzymanie porządku w czasie Święta Wszystkich Świętych 
oraz  w okresie Zaduszek. 

Dziękujemy w imieniu całej społeczności Gminy, Panu Markowi Kozubkowi za poświęcenie 
w pracy, inicjatywę i chęci do zmiany na lepsze Cmentarza Komunalnego w Wieprzu. 

(M.H)

PODZIĘKOWANIA
dla Banku Spółdzielczego Radziechowy – Wieprz

W imieniu wszystkich korzystających z parkingu wokół  Banku Spółdzielczego  
i Urzędu Gminy  na ręce Pana Przemysława Kubaszka składam serdeczne podziękowania 

za przeprowadzony remont nawierzchni.

Dzięki uprzejmości  zarządu oraz środkom finansowym Banku zostały załatane wszystkie 
dziury  na parkingu, które tak bardzo psuły wizerunek tego miejsca. 

Teraz wygodniej i bezpieczniej mogą korzystać z parkingu wszyscy, którzy przyjeżdżają do 
Banku i Urzędu załatwiać swoje sprawy.  Korzystanie z parkingu jest również znacznie ła-
twiejsze dla pracowników Urzędu Gminy. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować  
z instytucją,  która potrafi tyle dobrego robić bezinteresownie dla mieszkańców Gminy.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Z wyrazami szacunku:

Grzegorz Figura
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

oraz Marian Motyka 
Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

Ojcze! Nie odchodź...
Ojcze!
Odchodzisz w ciszę,
już jesteś głogiem i różą
na bursztynowym polu.

W twych dłoniach,
spalonych na cegłę,
splotłeś różaniec
dni sprawdzonych.

I oto w śpiewie
góralskim, niskim,
stajesz się myślą, rosą
westchnieniem.

Ty najpóźniej spać chodziłeś,
jeszcze słyszę twój glos
przy stole,
kartek odwracanych mowę
i do późna w noc szelest kroków,
gdy sprawdzałeś zamknięte drzwi.

Ojcze!
Chylę się, osłaniam dłońmi
ślady twych stóp,
ażeby wiatr słoneczny
ich nie zasypał.

Ojcze!
Nie odchodź jeszcze!
Stój! Zaczekaj!
Wyzwól się śmierci
i zostań, zostań
najpiękniejszym na moich ustach.

Andrzej Murański 
Wiersz otrzymał wyróżnienie 

na tegorocznym konkursie w Lubli-
nie
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 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  

Koncert Pieśni Patriotycznej 
w Radziechowach

Już dawno w Radziechowach nie świętowano Narodowego 
Święta Niepodległości tak hucznie. 11 listopada o godzinie 13.00 
w wypełnionym po brzegi Domu Ludowym w Radziechowach roz-
brzmiały dumnie słowa jednej z najpiękniejszych pieśni patrio-
tycznych – „Roty” w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Grojco-
wianie”. Po nich wystąpiły reprezentacje szkół z Przybędzy, Ra-
dziechów oraz Wieprza, a także laureaci konkursu literackiego 
„Bohater w mojej gminie”. 

Dla wszystkich tych, którzy chcieli szczególnie uczcić dzień 11 li-
stopada, Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-
Wieprz przygotowało coś specjalnego:  Koncert Pieśni Patriotycznej za-
dedykowany wszystkim, często bezimiennym bohaterom, którzy wal-
czyli o wolną i niepodległą Polskę. Podczas koncertu wystąpił Zespół 
Regionalny „Grojcowianie” z Wieprza, a także reprezentacje szkół: Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy, Zespołu Szkół im. Ks. Prał. Stanisława Gaw-
lika w Radziechowach oraz Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Wieprzu.

Pomiędzy występami poszczególnych grup odczytywane były także prace nagro-
dzone w konkursie literackim „Bohater w mojej gminie”. 

Przypominamy Państwu wyniki konkursu:  
NAGRODA SPECJALNA ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ W KONKURSIE:
Laura Piznal (Gimnazjum w Wieprzu, opiekun: Teresa Biela)

KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA
MIEJSCE I: Aleksandra Śleziak (SP w Wieprzu, 
opiekun: Jolanta Brandys)
MIEJSCE II: Martyna Żur (SP w Wieprzu, opiekun: 
Jolanta Brandys)
MIEJSCE III: Julia Kozubek (ZS w Radziechowach, 
opiekun: Jadwiga Sapeta)
KATEGORIA: GIMNAZJUM
MIEJSCE I: Magdalena Brandys(Gimnazjum 
w Wieprzu, opiekun: Teresa Biela)
MIEJSCE II: Joanna Jakubiec (Gimnazjum 
w Wieprzu, opiekun: Teresa Biela)
MIEJSCE IIIl: Patrycja Krzus (Gimnazjum w Wie-
przu, opiekun: Natalia Rachwalik)

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom wspaniałych wy-
ników, talentu literackiego oraz odwagi podczas prezentacji swoich dzieł na deskach 
sceny Domu Ludowego w Radziechowach. Patronat nad konkursem literackim „Bohater  
w mojej gminie” objęła Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Pępek, któ-
ra ufundowała dla laureatów I miejsca nagrodę specjalna – wizytę w Sejmie Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 



Koncert odbył się po Mszy Świętej Odpustowej, która miała tego 
dnia miejsce w Kościele Świętego Marcina w Radziechowach. Uro-
czysta Suma sprawowana była w trzech intencjach: w intencji 620-le-
cia Parafii, w intencji Ojczyzny z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości 11 listopada oraz ku czci Patrona Partii Św. Marcina.

Uroczystość uświetniła obecność księży, wikariuszy i księży eme-
rytów z terenu całej Parafii Radziechowy i nie tylko. Piękne kazanie 
tego dnia wygłosił także ks. prof. dr hab Władysław Zuziak rektor Uni-
wersytetu Jana Pawła II w Krakowie, w którym podkreślał wartość ro-
dziny jako filaru podtrzymującego wiarę w naszym kraju w czasach 
obecnych – czasach próby dla religii chrześcijańskiej. 

Salę Domu Ludowego w Radziechowach w dniu koncertu zdobi-
ła ekspozycja prac nadesłanych na konkurs Biżuterii Patriotycznej or-
ganizowany przez Stowarzyszenie Dzieci Serc. 

Dziękujemy za tak liczne włącznie się w obchody Narodowego 
Święta Niepodległości, w szczególności za liczną reprezentację ze 
strony władz samorządowych: Wójta Grzegorza Figury, Przewodni-
czącego Rady Gminy Mariana Motyki oraz radnych, a także Sołtysów: 
Pani Irenie Rodak, Pani Marii Górej oraz Pani Janinie Tlałce. Dzięku-
jemy także za udział Panu Janowi Witkowskiemu Radnemu Powia-
tu Żywieckiego. 

Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy do Pani Bogu-
sławy Pawlus oraz Pani Małgorza-
ty Bidelskiej za pomoc w dekora-
cji sali oraz organizacji całego wy-
darzenia. 

Dziękujemy wszystkim za 
udział w koncercie, szanowni Pań-
stwo Wasza obecność 11 listopada 
w Domu Ludowym w Radziecho-
wach świadczyła wybitnie o tym, 
że słowa takie jak „Bóg, Honor, Oj-
czyzna”, o tym że idee i wartości ta-
kie jak wolność, miłość i patriotyzm 
nie zostały zapomniane. To właśnie 
w dniach takich jak ten, poprzez 
Państwa postawę spersonalizowały 
się dumne słowa Hymnu Polskiego 
„Jeszcze Polska nie zgineła (…)”.

(M. Husar)


