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HEJ KOLĘDA, KOLĘDA ... 
czyli wielkie świętowanie w niedzielę 12 stycznia!

Szanowni Państwo!
Szanowni Państwo, życzę aby nowy 2014 rok był czasem pełnym radości i zdro-

wia dla wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz. Zapraszam Państwa 
jednocześnie do udziału we wszystkich akcjach promują-
cych zdrowy i aktywny tryb życia, jakie nasza Gmina wraz 
ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, 
przygotowała na nadchodzące miesiące.

 Jednocześnie z radością informuję, że dzięki współpra-
cy z Nadleśnictwem Węgierska Górka nasza Gmina otrzy-
mała wyróżnienie w postaci życzeń od Pary Prezydenckiej!

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
Grzegorz Figura

Niedziela 12 stycznia 2014 r. obfitowała 
w  szeroki wachlarz spotkań na terenie całej 
Gminy,  mających na celu noworoczne po-
dzielenie się opłatkiem, spotkania seniorów, 
integrację mieszkańców, wspólne kolędowa-
nie i spędzenie czasu z najbliższymi w gronie 
innych zaprzyjaźnionych osób. 

Z samego rana na wspaniałej Mszy Świętej 
w nowej Parafii pw. Matki Bożej Częstochow-
skiej w  Przybędzy mielismy okazję, oprócz 
coniedzielnego spotkania z  Panem Bogiem 
w  Kościele, oglądać pięknie przygotowane 
przez przedszkolaków z ZS-P w Przybędzy - Jasełka „bez słów”! 

Proboszcz ks. Janusz Dudek bardzo trafnie zapowiedział występ małych aktorów, sugeru-
jąc, aby wierni przygotowali chusteczki do otarcia łez wzruszenia... rzeczywiście występ chwy-
cił za serca w szczególności w kuliminacyjnym momencie wzniesienia małego Jezusa w stronę 
wszystkich przybyłych na Mszę Świętą. cd. na str. 2
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cd. ze str. 2
Następnie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Przybędzy na czele z Panią Ireną Ga-

łuszką i Panią Sołtys Marią Górną, zaprosiły seniorów oraz gości na Spotkanie Opłatko-
we do Domu Ludowego. Na miejscu prezentacji artystycznej dokonały dzieci i młodzież 
z ZS-P w Przybędzy przygotowane przez Panie: Barbarę Kupczak, Elżbietę Gancarczyk, 
Katarzynę Ozimińską – zaprezentowano gościom góralskie tańce, powinszowania, pa-
storałki i kolędy. Na koniec tradycyjne „obśpiewki” w formie Szopki Noworocznej pełnej 
humoru i życzeń przedstawiły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. 

Po Przybędzy, przyszedł czas na „Rodzinne Kolędowanie” w Szko-
le Podstawowej im. Jana Klicha w  Wieprzu. Już podjeżdżając samo-
chodem pod salę gimnastyczną i szukając skrawka wolnego miejsca, 
mogliśmy sądzić, iż sala pękać będzie w  szwach. O  godz. 14.00 sala 
wypełniła się dziećmi, rodzicami, babciami, dziadkami, nauczycielami 
oraz gośćmi zaproszonymi. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Grzegorz 
Ciurla oraz prowadząca spotkanie Pani Anna Micherda. Na przybyłych 
gości czekał szereg atrakcji: losy z nagrodami, licytacja własnoręcznie 
upieczonego tortu przez Dyrektora szkoły, licytacja prac plastycznych, 
poczęstunek przygotowany przez rodziców i pracowników szkoły, ale 
przede wszystkim prezentacja wszystkich klas szkoły podstawowej 
oraz oddziału przedszkolego. Prezentacje rozpoczął Zespół Regional-
ny „Grojcowianie”, jak zwykle pokazując wspaniałe kolędy i pastorałki, 
przygotowane przez Panią Jadwigę Jurasz i Brygidę Murańską. Następ-
nie, mimo problemów z nagłośnieniem, wystąpiły dzieci przygotowa-
ne przez swoich wychowawców i nauczycieli, przedstawiając kolędy, 
pastorałki, tradycyjne Jasełka oraz powinszowania góralskie. Najwięk-
szym zaskoczeniem tego spotkania była niespodzianka przygotowa-
na przez Radę Rodziców, jaką był występ przebranych tradycyjnych 
kolędników, który wciągnął wszystkich gości do wspólnego śpiewu 
i zabawy. 
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Kolejne spotkanie czekało o  godz 16.00, tym razem, na mieszkańców 
Radziechów w  Zespole Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika, gdzie odbył 
się tradycyjny już, „Wieczór Kolęd” w wykonaniu dzieci i młodzieży przygo-
towanej przez nauczycieli tej szkoły. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor 
Jadwiga Śleziak. Wśród atmosfery stworzonej przez półmrok, rozświetlany 
jedynie przez świece na stołach, nie zabrakło występów wyciskających łzy 
z oczu, ale i występów pełnych humoru i dobrej zabawy. Dopełnieniem pre-
zentacji uczniów był oczywiście Pan Bolesław Słomiński, który fantastycznie 
prowadził uroczystość, rozbawiając przybyłych gości. Dzieci i młodzież dała 
się poznać jako wyjątkowo uzdolniona artystycznie, gdyż kolędy i pastorał-
ki wykonane zostały w towarzyszeniu instrumentów takich jak: wioloncze-
la, skrzypce, akordeon, gitara, dzwonki i  trójkąty. Obok występów muzycz-
nych, piękny wiersz o tematyce świątecznej, recytowała laureatka konkursu 
literackiego „Boże Narodzenie w  Beskidach” Występy z  zachwytem oglądał 
proboszcz radziechowskiej parafii ks. Ryszard Kubasiak, Wójt Grzegorz Figura 
z małżonką, Radni oraz Pani Sołtys Janina Tlałka. 

Na koniec tej wyjątkowej niedzieli, odbył się występ Zespołu 
Regionalnego „Mali Grojcowianie” podczas koncertu finałowego 
„Pastorałki Żywieckiej 2014” w Miejskim Centrum Kultury w Żyw-
cu. ZR „Mali Grojcowianie” zdobyli I miejsce, czyli „Złotą Gwiazdę 

Betlejemską” w  kategorii ze-
społy folklorystyczne. Gratulu-
jemy serdecznie i życzymy dal-
szych sukcesów!

Wszystkim nauczycielom, 
księżom, dyrektorom, rodzi-
com, paniom z  Kół Gospodyń 
Wiejskich, a  przede wszystkim 
dzieciom i  młodzieży, któ-
rzy włączyli się w  organiza-
cję przedstawionych spotkań 
i  występowali przed zgroma-
dzonymi gośćmi, serdecznie 
gratulujemy i  dziękujemy za 
wspaniałe wykonania i  działa-
nia prowadzące do integracji 

naszej lokalnej społeczności, podtrzymywania tradycji regional-
nych, rozwijania wśród dzieci i młodzieży zdolności artystycznych, 
kształtowania poczucia szacunku dla osób starszych oraz pielę-
gnowania tradycji świątecznych. Jeszcze raz gratulujemy i życzy-
my wszystkiego co najlepsze w roku 2014!

Dyrektor GCKPT 
Magdalena Więzik  
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Coroczną tradycją w Zespole Szkol-
no – Przedszkolnym im Jana Pawła II 
w Bystrej  jest przygotowywanie przez 
dzieci Jasełek. Już od kilku dni nauczy-
ciele wspólnie z przedszkolakami przy-
gotowywali różnorodne stroje i dekora-
cje. Dzieci uczyły się wyznaczonych ról 
oraz tradycyjnych kolęd. Na jasełkowe 
spotkania zaproszono najbliższych 
członków rodzin naszych dzieci. Piękne 
scenografie i kolorowe stroje sprawiły, 
że rodzice, dziadkowie i zaproszeni go-
ście z zainteresowaniem słuchali ma-
łych aktorów. Jasełkowa szopka miała 
tradycyjną obsadę. Była: Maryja, św. 
Józef, malutkie dzieciątko Jezus, anio-
łowie, trzej królowie, zwierzątka i pa-
stuszkowie. Szopka prezentowała się 
zdumiewająco, a występy przedszko-
laków wywołały wzruszenie na twa-
rzach zaproszonych gości. Zgodnie  
z tradycją, na koniec występów dzie-
ci podzieliły się z najbliższymi białym 
opłatkiem. Wystawione Jasełka, wpra-
wiły wszystkich w wyjątkowy świą-
teczny nastrój, o którym przez cały 
następny rok, będą nam przypomina-
ły pamiątkowo wykonane zdjęcia. Po 
występie przedszkolaków wystąpiły 
dzieci szkolne z repertuarem pt. „Hej 
kolęda, kolęda” – był to mini koncert 
kolęd w wykonaniu uczniów klas IV-
VI pod opieką pani Lucyny Hankus. 
Wśród nich zaprezentowano te naj-
popularniejsze, ale mniej znane np. „ 
Znowu minął rok”, „Gwiazdy tańczyły 
w noc, gdy przyszedł Pan”, „W gwiazd-
kową noc”. Na zakończenie wysłucha-
liśmy życzeń góralskich w wykonaniu 
Kacpra Murańskiego z klasy III. 

Po wspólnym odśpiewaniu kolęd 
przez widzów i aktorów pani Dyrektor 
mgr Marta Pastor zebranym dzieciom, 

rodzicom i pracownikom złożyła świą-
teczne życzenia, zaprosiła wszystkich 
przybyłych gości do zakupienia sto-
ików świątecznych, pierników oraz szo-
pek, przygotowanych przez rodziców, 
dzieci oraz pracowników naszej szko-
ły.  Serdecznie dziękujemy za pomoc 
wszystkim zaangażowanym w  przy-
gotowanie tego kiermaszu. 

Wśród wypieków z piernika były 
chatki – szopki z choinką, trzema kró-
lami, pastuszkami. Jedną z takich cha-
tek wraz z życzeniami świątecznymi 
przesłaliśmy Parze Prezydenckiej. Miłą 
dla nas niespodzianką była odpowiedź 
od pana Prezydenta i Jego małżonki. 
Otrzymaliśmy piękne życzenia i po-
dziękowania. Tym bardziej czujemy się 
wyróżnieni, że Pan Prezydent miał czas, 
aby napisać do nas i pochylił się nad na-
sza szkołą. 

Ewelina Witkowska

AUKCJA BOŻONARODZENIOWA W ZESPOLE SZKOLNO – 
PRZEDSZKOLNYM IM JANA PAWŁA II W BYSTREJ

ŻYCZENIA DO PARY PREZYDENCKIEJ DLA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
Szanowni Państwo, niewiele jest miejsc w Polsce, które szczycić się mogą  

otrzymaniem w tym roku życzeń od Prezydenckiej Pary Bronisława i Anny Komorowskich, 
jak nasza Gmina Radziechowy-Wieprz. Z największą radością publikujemy dla Państwa 

treść życzeń wraz z umieszczonymi w nich podziękowaniami:
Pokoju, radości, nadziei w sercu Płynących ze Świąt Bożego Narodzenia

Oraz samych dobrych dni w Nowym 2014 Roku
Życzą

Bronisław i Anna Komorowscy
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PIĘKNY KONCERT NOWOROCZNY ZPiT „JODEŁKI”
W dniu 6 stycznia 2014 r. o godz. 15.00 odbył się Koncert Nowo-

roczny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Jodełki” w Domu Lu-
dowym w Radziechowach. Na koncercie sala została wypełniona 

po same brzegi. Zespół zaprezentował oprócz tradycyjnych kolęd 
i pastorałek w wykonaniu najmłodszej grupy, cały program, jaki 
prezentuje zespół na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej - 

część łowicką, opoczyńską 
oraz tradycyjną góralską. 
Historię zespołu oraz kulisy 
prób, wyjazdów przybliżała 
obszernie w przerwach kie-
rownik zespołu Pani Gabrie-
la Kania. Zespół w trakcie 
koncertu wspomagała ka-
pela w pełnym składzie pod 
kierownictwem Pana Marka 
Jeziorskiego i Pana Toma-
sza Suchanka. Gratulujemy 
wspaniałego koncertu!

(M.Więzik)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach 
– Wieprzu informuje mieszkańców gminy o rozpoczęciu prze-
widzianej na lata 2014/2015 realizacji   Projektu Systemowego 
„Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” 
w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Dzia-
łania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Pod-
działania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej   Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W związku z powyższym ogłasza się nabór uczestników do niniej-
szego projektu.

Założenia i cele projektu na lata 2014/2015 sformułowa-
ne zostały w oparciu o dane i doświadczenia zebrane przez 
ośrodek w trakcie realizacji projektu w latach ubiegłych.  
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu i zawodowemu kobiet i mężczyzn, klientów pomocy spo-
łecznej naszej gminy.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby korzystające 

ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, będące w wieku ak-
tywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym. 
W projekcie mogą wziąć więc udział zarówno osoby bezrobot-
ne (w tym długotrwale bezrobotne), nieaktywne zawodowo, tzn. 
niepozostające w stosunku zatrudnienia, a niezarejestrowane 
jako bezrobotne w PUP. Osoby zatrudnione mogą również brać 
udział w projekcie, o ile spełnią pozostałe przesłanki uczestnictwa.       
Przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej rozumie 
się osoby otrzymujące zarówno świadczenia pieniężne jak i niepie-
niężne (np. praca socjalna). Okres korzystania ze świadczeń nie jest 
określony. Może to być zatem trwałe korzystanie ze świadczeń po-
mocy społecznej jak również korzystanie na okoliczność projektu. 
Projekt zakłada uczestnictwo 20 osób (18 kobiet i 2 mężczyzn), re-
alizowany będzie zaś w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 
2015 r.

Nabór uczestników projektu systemowego prowadzony będzie 
do dnia 28 lutego 2014 r.   

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA 
W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ”

informacja o naborze uczestników projektu
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FOTORELACJA Z JASEŁEK W BRZUŚNIKU
19 GRUDNIA 2013 R.

Organizatorem jasełek oraz spotkania opłatkowego
była Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku

Każdy z uczestników w ramach projektu zostanie objęty indywi-
dualnie dobranym wsparciem w postaci instrumentów aktywizacji 
zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej, a także wspar-
ciem finansowym w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydat-
ków związanych z uczestnictwem w projekcie, jak i realizacją jego 
założeń.

Od osób deklarujących swój udział w projekcie wymagane 
jest szczególne zaangażowanie, sumienność i odpowiedzialność. 
Uczestnictwo w projekcie choć dobrowolne, ale wiąże się z określo-
nymi obowiązkami w całym okresie jego trwania. Stąd oświadcze-
nie uczestnika o przystąpieniu do projektu winno być przemyślaną 

decyzją osoby, zdeterminowanej do współdziałania z pracownikiem 
socjalnym ośrodka pomocy społecznej, celem zmiany swej sytuacji 
osobistej, rodzinnej, zawodowej. Osiągnięcie zakładanych rezul-
tatów możliwe będzie bowiem jedynie w ramach odpowiedzialnej 
współpracy uczestników z instytucją realizującą projekt systemowy.    
Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w projekcie proszone są 
o zgłaszanie się w siedzibie GOPS Radziechowy-Wieprz w pokoju 
nr 18 w godzinach urzędowania tj. 7.00-15.00, celem wypełnienia 
ankiety kwalifikacyjnej. Ostatecznego wyboru grupy uczestników 
projektu dokona powołana przez Kierownika GOPS komisja rekru-
tacyjna.
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Sesja XL Rady Gminy Radziechowy-Wieprz, która odbyła się 17 
grudnia, była przedostatnią w roku 2013. To właśnie na niej Gmi-
na doczekała się finalnego uchwalenia budżetu na rok 2014 oraz 
przyjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

W  projekcie budżetu zaplanowane zostały pieniądze na bu-
dowę przedszkola w Wieprzu oraz wymianę 
okien w  szkole podstawowej w  tej samej 
miejscowości. Wymianie poddane zostać 
mają okna w  całym pierwszym segmen-
cie budynku. Zebranych zaskoczył fakt, że 
trzech radnych akurat z  Wieprza – z  wy-
jątkiem przewodniczącego – nie poparło 
budżetu tak korzystnego dla ich sołectwa, 
wstrzymując się od głosu. Również dwóch  
radnych z  Brzuśnika głosowało przeciw-
ko. Na szczęście przewagą głosów radnych 
z Radziechów, z Przybędzy, Bystrej oraz Jusz-
czyny udało się zadbać o  dzieci z  Wieprza 
i przewidziane prace, ujęte już w oficjalnym 
budżecie, dojdą wreszcie do skutku. 

Podczas sesji poddanych zostało drob-
nym korektom także kilka wcześniej już dłu-
go omawianych uchwał. Przykładowo, przy-
jęta w dniu 28 listopada uchwała określająca 
wysokość stawki podatku, którym obciążeni 
zostają właściciele psów (tj. 15 złotych rocz-
nie), zostaje wzbogacona o  wpis, że opłaty 
te powinny zostać uregulowane do 30 dnia 
od momentu zakupu psa. 

Jak co roku, ustalony został także pro-
gram na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
narkomanii. Uchwala w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii w 2014 roku” składać się będzie z dwóch części: 
pierwsza z nich to zadania z zakresu profilaktyki, druga z zakresu 
leczenia. 

Z inicjatywy Wójta została przedstawiona informacja  o wyni-
kach tegorocznego udziału gminy w Programie Unijnym dotyczą-
cym pomocy żywnościowej. W ciągu 2013 roku wydanych zostało 
ponad 56 ton żywności pochodzącej z Caritas Polska, dzięki której 
pomoc uzyskało 1110 osób. 

Podczas sesji przekazana została także rozległa informacja do-
tycząca wykorzystania w roku 2013 środków UE i innych środków 
pomocniczych, które zostały wykorzystane na:

 • remont nawierzchni drogi w Wieprzu, ul. Leśna- 116tys.zł - w ca-
łości pozyskane, 

 • remont podmytego korpusu drogi ul. Leśna w  Przybędzy - 
52tys.zł – w całości pozyskane,

 • remont muru oporowego podmytego korpusu drogi w Ra-
dziechowach 92 tys.zł, 

 • remont mostów w Radziechowach - 91tys.zł – w całości po-
zyskane, 

 • stworzenie siłowni obok szatni GKS-u  43tys.zł – pozyskane 
24 tys.zł, 

 • rozliczenie projektu in-course - 29 tys.zł – w całości pozyskane, 
 • Podbeskidzka Wyspa Jakości - 52tys.zł – w całości pozyskane, 
 • zabezpieczenie lewego potoku brzegu Juszczynki - 45 tys.zł 
– w całości pozyskane,

 • remont ubezpieczenia prawego brzegu potoku Wieśnik 
RZGW 59 tys.zł,

 • udrożnienie koryta rzeki Soły - 42 767zł – w całości pozyskane, 
 • modernizacja ul. Leśnej w Przybędzy 65 tys.zł – pozyskano 
32 tys.zł, 

 • oraz budowę sieci kanalizacyjnej w  Gminie Radziechowy – 

Wieprz Fundusz Europejski dwa robione projekty: I na 20 mln, 
z tego dofinansowanie 17mln 300 tyś. zł, II 18mln 700 tyś. zł – 
dofinansowanie 16 mln.   

Niecałe dwa tygodnie później, 30 grudnia odbyła się ostatnia 
już w  roku 2013 sesja Rady Gminy. Miała ona miejsce w  Domu 

Ludowym w  Wieprzu. Nie była to jednak zwykła sesja. Obrady 
radnych poprzedziło  uroczyste wręczenie medali „za zasługi dla 
Obrony Kraju” wręczane przez przedstawiciela Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień. Przed zebranymi wystąpiła także grupa młodzieży 
z Wieprza przedstawiając tradycyjne jasełka przygotowane przez 
Panią Franciszkę Hajdus, Natalię Rachwalik oraz Teresę Bielę. Po-
przedzając obrady, wystąpiła również grupa kolędnicza z  Przy-
będzy. Świąteczny klimat powrócił także po zakończeniu obrad. 
Wszyscy zebrani mieli okazję podzielić się wówczas - już wpraw-
dzie po- świątecznym - opłatkiem oraz zobaczyć występ Zespołu 
Pieśni i Tańca „Jodełki” z Radziechów oraz posłuchać pięknych tra-
dycyjnych kolęd w ich wykonaniu w nowych aranżach. 

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

(M. Husar)

WIEŚCI Z SESJI



8

Nasza GmiNa

Było to niedzielne popołudnie, dnia, kiedy przyjęłam I komu-
nię św. Ubrana w piękną białą sukienkę, wspólnie z tatą czeka-
łam na przystanku autobusowym, by pojechać na majówkę do 
kościoła. Ależ ta sukienka była piękna, niemal do samej ziemi. 

Nagle przed nami zatrzymuje się samochód i słyszę głos ks. 
Gawlika. Wsiadajcie, podwiozę was. Tata szybciutko zajął miej-
sce obok kierowcy, a ja delikatnie usiadłam na tylnym siedzeniu, 
ależ się wtedy bałam, że Dydek – pies ks. Proboszcza, zniszczy 
mi sukienkę. Na szczęście czworonóg nie zwracał na mnie uwa-
gi, cały czas oparty łapkami         o zagłówek swego Pana, przy-
słuchiwał się toczącej rozmowie i miałam wrażenie, że rozumie, 
o czym dyskutują.

                                                         Kasia 

Zapowiedzi przedślubne.
 
Wspólnie z przyszłym mężem i dwoma świadkami udaliśmy 

się do kancelarii parafialnej, by tam dokonać stosownych zapi-
sów związanych z naszym ślubem.                  Ks. Proboszcz był jed-
nak zajęty, wokół kościoła trwały prace mające na celu osuszenie 
ścian kościoła, więc zostaliśmy zatrudnieni na innym froncie ro-
bót do wykonania wykopu ścieżki pod przyszły chodnik, nawet 
ks. Proboszcz śmiejąc się, wytyczył nam metraż do wykopania. 
A że pogoda była piękna, a my mieliśmy pełno zapału, wiec w 
krótkim czasie wykonaliśmy zadanie. Widząc to, nasz mocodaw-
ca doszedł do wniosku, że skoro tak nam dobrze idzie, to może 
jeszcze trochę popracujemy? I granica wykopu została przesu-
nięta o kilka metrów.  W tym szczególnym dniu pewno byśmy 
ten chodnik sami wykopali, ale ks. Proboszcz, nie ukrywając za-
dowolenia, zwolnił nas z pracy i przystąpił do zapisów związa-
nych z zapowiedziami przedślubnymi.     

 A my z mężem jesteśmy dumni, że mamy swój wkład pracy 
przy kościele. 

                                                                                              Małżonkowie 

Remont kościoła widziany oczami dziecka

Nie wiem, ile miałam lat, w którym to było roku, ale wiem na 
pewno, że były to pierwsze prace przy zmianie stropu w prezbi-
terium. Ks. Gawlik jeszcze był wikarym, ale już przystąpił do rato-
wania kościoła. Z rozmów starszych zapamiętałam, że to dziw, iż 
jeszcze prezbiterium się nie zawaliło. A co pozwolono robić dzie-
ciom na budowie? Trzeba wiedzieć, że to były inne czasy. Wybu-

Zbliża się X rocznica śmierci ks. prałata Stanisława Gawlika, 
proboszcza parafii pw. św. Marcina w Radziechowach. Z tej okazji 
parafianie, ci którzy mieli to szczęście poznać, pracować, lub być 
uczniem ks. Stanisława Gawlika, mają szansę napisać swoje wspo-
mnienia 

i dołączyć je do powstającej książki. Możemy bowiem w ten 
sposób zapisać 40 lat historii naszego regionu  w oparciu o wyjąt-
kowy życiorys, wyjątkowego człowieka – kapłana. Tak wiele mu 
zawdzięczamy, a nie zawsze zdążyliśmy powiedzieć słowa: dzię-

dowano szeroką na około 5 m. loprykę – to taka drewniana dro-
ga, po której można było wchodzić z zewnątrz kościoła na strych, 
a nawet i jeździć taczkami, była ona oparta o kaplicę Matki Bo-
żej Różańcowej tak, że mogliśmy wynosić na strych po kilka ce-
gieł. Cegły musieliśmy ustawiać zaraz przy wejściu, bo dalej nie 
wolno nam było wchodzić. Mężczyźni natomiast wywozili beton. 

Teraz, kiedy stoję przed kościołem, jeszcze widzę ten drew-
niany podjazd sięgający od ziemi do szczytu kaplicy i widzę rze-
sze uwijających się z zapałem pogodnych ludzi. A wśród nich na-
szego przyszłego Proboszcza. Warto mieć takie wspomnienia. 

Parafianka 

Zalewanie deki w kaplicy w Ostrem – Twardorzeczce 

Prace przy budowie kaplicy w Ostrem postępowały bardzo 
szybko, ks. Proboszcz chciał wykonać jak najwięcej robót przed 
zimą, a z ambony mówił, że trzeba uciec z pracami przed mroza-
mi.  Przygotowano już całe zbrojenie pod dekę i wylewanie be-
tonu zaplanowano na dzień przed Świętem Zmarłych. Mąż dołą-
czył do całej gromady mężczyzn uzbrojonych w różnego typu ło-
paty, wiaderka i poszli do Ostrego. Dla dzisiejszych młodych lu-
dzi trzeba wyjaśnić, że beton robiono wówczas w betoniarkach i 
wywożono lub wyciągano na górę linami. Była to bardzo ciężka i 
odpowiedzialna praca, którą trzeba było wykonać w jeden dzień, 
tak, by beton dobrze się związał.  

Czekałam na męża, nie martwiąc się, bo przecież pracy mie-
li dużo, ale kiedy o 24 jeszcze go nie było, zaczęłam się niepo-
koić. Telefonów komórkowych nie było, przynajmniej u nas, 
więc uklękłam do modlitwy. Około 1:30 usłyszałam warkot sil-
nika, strach paraliżował mi nogi. Kiedy jednak doszłam do okna, 
oczom zamajaczyła sylwetka znanego samochodu – Poloneza. 
Co się stało? Przecież w święto nie mogli pracować! Kiedyś prze-
strzegało się zasady: ,, Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Ale na 
szczęście z samochodu wysiadł małżonek, radośnie wymachując 
łopatą, a ks. Proboszcz, na pożegnanie kilkanaście razy zatrąbił 
klaksonem i odjechał. 

Wyjaśniło się całe zamieszanie. Pracowali do 24:00, a potem 
ks. Proboszcz odprawił dla nich Mszę św., wiedział, bowiem, że 
nie będą mieli sił iść do kościoła. A potem jeszcze ich poodwoził 
do domów, a sam rano punktualnie o 7:00 stanął przy Ołtarzu 
Pańskim.

Ale wiadomo, KTO dawał mu siły. 

Żona    

X rocznica śmierci ks. prałata Stanisława Gawlika 
kuję lub przepraszam. Prace mogą być podpisane lub opatrzo-
ne pseudonimem. Czekamy również na zdjęcia. A może młodzież 
dołączy i wykona rysunki, które będą ilustracjami naszych wspo-
mnień. 

Jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy przy pisaniu wspo-
mnień, prosimy o kontakt. Gotowe prace prosimy nadsyłać na ad-
res: Stowarzyszenie Dzieci Serc ul. Abramska 2          34 – 381 Ra-
dziechowy lub na adres mailowy: dzieciserc@o2.pl 

Tel. kontaktowy 501 355 794

Moje pierwsze spotkanie
z ks. Stanisławem Gawlikiem

Oto kilka nadesłanych prac. Ich autorzy chcą pozostać anonimowi.
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Spotkanie Opłatkowe w Juszczynie
W dniu 11 stycznia odbyło się Spotkanie Opłatkowe w Juszczynie. Spotkanie rozpoczął pięk-

ny występ członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Juszczynie, które zaprezentowały Tradycyjne Ja-
sełka. Po występie głos zabrali: Przewodnicząca KGW Rozalia Polak, Proboszcz ks. Kazimierz Buba, 
ks. Józef Pasternak oraz Wójt Grzegorz Figura. Gratulujemy paniom z KGW w Juszczynie wspania-
łej uroczystości, pełnej sali oraz dobrej organizacji.

„Grojcowianie’’ zachwycili  
mieszkańców Wieprza!

W Święto Trzech Króli - 6 stycznia 2014 r. po południu o 16.00 - 
„ Grojcowiane” i „Mali Grojcowianie” kolędowali w Wieprzu w Domu 
Ludowym.

„Narodzone Boze Dziecie 
Śpi spokojnie w złobie 
Na ty pomyśl se cłowiece 
Cy zrodziło sie tes w tobie?”
Na przybyłych gości czekał piękny spektakl przygotowany przez 

Panią Walerię Prochownik -  Jasełka Góralskie „Boże Narodzenie w Be-
skidach”. Przy pełnej sali Domu Ludowego można było obejrzeć na-
wet diabła i anioły tańczące wspólnie rock and rolla. „Grojcowianie” 
przedstawili jasełka dostosowane do obecnych czasów.   Tematyka 
nawiązywała do współczesnych problemów dzieci, młodzieży i do-
rosłych.  Artyści poruszyli  problemy, przed jakimi staje się każdego 
dnia i zwrócili uwagę na pokusy, które oddalają nas od Boga . Było 
dużo humoru, ale i czas na refleksję. Na spore wyróżnienie zasługuje 
najmłodszy Grojcowianin - Kacper Murański, który w piękny sposób 
odgrywał Jezusa. Naturalność, wdzięk i świetna pamięć... Zdecydo-
wanie rośnie nam aktorski talent! „Grojcowianie” oprócz przedstawie-
nia, uświetnili swoją prezentację licznymi kolędami i pastorałkami. 

(M.Więzik)

Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, cza-
sem w błocie utyka.
Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy.
Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów 
nie daje, prowadzi nieurodzaje.
Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje.
Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony.
Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje.
Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany.
Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy.
Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima.
Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa.
Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały.
Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa plon przydusi.
Styczeń bywa łagodny, gdy październik śnieżny i chłodny.
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IMPREZA ORGANIZATOR MIEJSCE
1. 6.01.2014 Koncert Noworoczny godz. 15.00 ZPiT „Jodełki” DL w Radziechowach 
2. 9.01.2014 Akcja „Zdrowa Gmina” UG  Radziechowy-Wieprz Gmina Radziechowy-Wieprz
3.

10.01.2014 Ogłoszenie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Historyczne-
go na Apel Poległych

Stowarzyszenie 
Dzieci Serc

10.01.2014 Spotkanie Opłatkowe KGW w Juszczynie DL w Juszczynie
12.01.2014 Spotkanie Opłatkowe - jasełka KGW w Przybędzy DL w Przybędzy
12.01.2014 Rodzinne Kolędowanie SP w Wieprzu Sala gimnastyczna SP w Wieprzu

4. 12.01.2014 Wieczór Kolęd – impreza środowiskowa ZS w Radziechowach ZS w Radziechowach
5. Termin do 

17.01.2014
Konkurs plastyczny  „Moi super bohaterowie - babcia i 
dziadek!”   finał 21.01.2014 GCKPT finał  

DL w Przybędzy
6. 15.01.2014 Dzień Seniora ZSP w Bystrej ZSP w Bystrej
7.

16.01.2014
Gminny i Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek 
oraz małych form kolędniczych - „Gwiazda Betlejem-
ska 2014”

SP Brzuśnik, GCKPT, KGW Brzuśnik Sala w Brzuśniku

8. 18.01.2014 Babskie Pogaduchy ZSP w Bystrej ZSP w Bystrej
9. 19.01.2014 Jasełka połączone z kolędowaniem ZSP w Przybędzy Dom Ludowy w Przybędzy

10. 21.01.2104 Dzień Seniora SP w Juszczynie SP w Juszczynie
   25.01.2014 Spotkanie Opłatkowe dla wszystkich mieszkańców KGW w Brzuśniku DL w Brzusniku
11.

Ferie zimowe
„Bajkowe spotkania śladami Walta Disneya” 
+ warsztaty artystyczne
+ wyjazd dla laureatów konkursu plastycznego

GCKPT

DL w Juszczynie,
DL w Radziechowach 

DL w Przybędzy, 
DL w Wieprzu, 

Świetlica w Brzuśniku, 
DL w Bystrej 

Ferie zimowe

Konkurs plastyczny dla uczestników zajęć  
organizowanych przez GCKPT
„Moja rodzina w świecie bajek”
+ nagroda – wyjazd w dniu  3.02.2014

GCKPT

1.
1.02.2014 POWIATOWY KARNAWAŁ – prezentacja gminy, udział 

w Koncercie Finałowym.
Starostwo Powiatowe Wydział TKSiPP 

oraz MCK Żywiec MCK w Żywcu

2.
Luty Zabawa ostatkowa dla wszystkich członkiń KGW wraz z 

seniorkami KGW w Bystrej DL w Bystrej

3.
15.02.2014 „Bal karnawałowy” dla dzieci w wieku przedszkolnym z 

Wieprza i okolic
Publiczne Przedszkole 

w Wieprzu
Domu Ludowym

w Wieprzu.
4.

16.02.2014 Bal karnawałowy dla dzieci z terenu gminy Publiczne Przedszkole w 
Radziechowach

Dom Ludowy  
w Radziechowach 

5.
25.02.2014 Halowy turniej piłki nożnej Żaków rocznika 2005 i 

młodszych  GKS  Radziechowy - Wieprz Hala sportowa  w Wieprzu

22.02.2014 „Ostatki po wieprzańsku”

Rada Rodziców Gimnazjum 
Międzynarodowego Partnerstwa 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w 

Wieprzu

Dom Ludowy  
w Wieprzu

6.
4.02.2014 Finał Powiatowego Konkursu Informatyczno –

Językowego” IKAR” godzina 14.00
Stowarzyszenie Wolontariatu 

BESKIDY
Gimnazjum  

w Wieprzu, sala ICT

1. 1.03.2014 Zabawa Ostatkowa ZSP w Przybędzy Dom Ludowy w Przybędzy

1.03.2014 XXII Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 
Gminy 

Gimnazjum Międzynarodowego 
Partnerstwa z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Wieprzu

Sala sportowa 
 przy Gimnazjum 

 w Wieprzu
2. marzec Dzień Poezji Regionalnej SP w Juszczynie Dom Ludowy w Juszczynie

15.03.2014 III Gminny Turniej Trójek Siatkarskich o Puchar Dyrektora 
Gimnazjum

Gimnazjum Międzynarodowego 
Partnerstwa z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Wieprzu

Sala sportowa  
przy Gimnazjum  

w Wieprzu
3.

marzec Wiosenne warsztaty folklorystyczne – „Wielkanoc w 
Tradycji naszych przodków” 

Starostwo Powiatowe Wydział 
TKSiPP oraz GCKPT

4. marzec Warsztaty „Nasze Korzenie” GCKPT
 

KALENDARZ IMPREZ 2014
GMINA RADZIECHOWY – WIEPRZ 

(STYCZEŃ-MARZEC)
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Nie chcesz się nudzić w ferie?
Zajrzyj do Domu Ludowego w swojej miejscowości, gdzie czeka-
ją na Ciebie warsztaty bibułkarskie oraz projekcja filmów dla naj-
młodszych, przejdź się na zajęcia organizowane w szkole lub po 
prostu z całą rodziną pójdź na spacer!
Aktywny wypoczynek, to najzdrowszy wypoczynek!
Tegoroczne ferie zimowe obfitują w szeroką ofertę dla mieszkań-
ców naszej gminy! W wielu placówkach oświatowych prowadzo-
ne będą zajęcia sportowe, rekreacyjne, muzyczne oraz wycieczki i 
wyjazdy na basen.

Pamiętaj o bezpieczeństwie w trakcie ferii zimowych!
GMINNE CENTRUM KULTURY, PROMOCJI, TURYSTYKI  

RADZIECHOWY-WIEPRZ ZAPRASZA NA:
„Bajkowe Spotkania śladami Walta Disneya”  oraz  

Warsztaty bibułkarskie prowadzone będą przez Panią Marię 
Grzegorek z Juszczyny.

PLAN ZAJĘĆ
9.00 – Przywitanie uczestników oraz przedstawienie historii Walta 
Disneya
9.15 – Prezentacja Bajki „Hercules” / „101 dalmatyńczyków” / „Król 
Lew” / „Piotruś Pan”
10.30 – Warsztaty bibułkarskie  oraz ogłoszenie konkursu pla-
stycznego „Moja rodzina w świecie bajek”.
13.00 – Zakończenie warsztatów.
Wtorek 21.01 - Dom Ludowy w Przybędzy
Środa 22.01 – Dom Ludowy w Radziechowach
Czwartek 23.01 – Dom Ludowy w Wieprz
Piątek 24.01 - Dom Ludowy w Bystrej
Poniedziałek 27.01 – Świetlica Budynku Kulturalno – Oświatowe-
go w Brzuśniku
Wtorek 28.01 – Dom Ludowy w Juszczynie
Środa 29.01 – Dom Ludowy w Juszczynie
Czwartek 30.01 – termin oddawania prac na konkurs plastyczny
Piątek 31.01 – ogłoszenie wyników
Nagrodą główną dla 20 laureatów jest bezpłatny wyjazd do 
Teatru Lalek Banialuka w Bielsku – Białej na spektakl „Kozio-
łek Matołek”. Wyjazd dla laureatów konkursu plastycznego 
„Moja rodzina w świecie bajek” odbędzie się 3 lutego 2014  
o godzinie 9.00.

FERIE  W ZSP IM. JANA PAWŁA II W BYSTREJ

Dzień 
tygodnia Rodzaj zajęć Godzina Prowadzący 

zajęcia

Pon.

Wyjazd na basen
Zajęcia kulinarne 

„Zima jak w bajce” – zajęcia 
plastyczno – manualne 

8:00 – 10:00
Po powrocie 

z basenu
9:00 – 13:00

Monika Biegun
Maria  Biegun 

- Lizak
Leokadia Gołek

Wtorek

Tworzenie historycznych gier 
planszowych 

Zajęcia sportowe – turniej teni-
sa stołowego.

9:00 – 13:00
Jarosław Dusik

Jacek  
Szymański

Środa
Spotkanie z  bohaterami Wolta 

Disneya .
Gra w tenisa stołowego.

9:00 – 13:00 Beata Motyka

Czw.
Turniej warcabowy.

W zależności od pogody  
lepienie śnieżnych budowli.

9:00 – 13:00
Wiesława Duraj

Danuta  
Stokłosa

Piątek
„Dzień z grą planszową”.

Zimowe spotkanie z baśnią. 9:00 – 13:00 Barbara Greń
Ewa Rybarska

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI  
W JUSZCZYNIE
22 stycznia 2014 

od godziny 13.00 do 15.00
W DOMU LUDOWYM W JUSZCZYNIE 

zabawę dla najmłodszych dzieci i rodziców  
prowadzić będzie z wodzirej 

GIMNAZJUM MIĘDZYNARODOWEGO
PARTNERSTWA  

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  
W WIEPRZU

ZAPRASZA NA
FERIE z POMYSLEM 2013

20.01.2014 – 31.01.2014 r.

PONIEDZIAŁEK  20.01. 2014r
9.00 – 11.00 Porządkowanie zbiorów multimedialnych
Opieka: mgr A. Jakubiec
9.15 – 11.00 Przygotowanie do egzaminu  kl. III 
Opieka: dr P. Dyrlaga.
9.00 - 11.00 Porządkowanie klasopracowni  biol-chem.
Opieka: mgr M. Krzuś.
9.00-12.00 Kangur matematyczny 
Opieka: mgr J. Kuś
9.00-12.00 Ćwiczenia przed egzaminem gimnazjalnym z j. polskie-
go. Opieka: mgr T. Biela.
9.00-12.00 Zajęcia z doradztwa zawodowego.  Opieka: mgr M. Za-
wada.
9.00-12.00 Zajęcia matematyka-fizyka egzamin gimnazjalny. 
Opieka: mgr B. Piątek-Matlas.
10:00-11:30 Zajęcia sportowe
Opieka mgr Magdalena Szczotka 

WTOREK 21.01.2014r.
9.00-12.00 Ćwiczenia przed egzaminem gimnazjalnym z j. polskie-
go. Opieka: mgr N. Rachwalik.
9.00-12.00 Ćwiczenia przed egzaminem z j. angielskiego. 
Opieka: mgr A. Piątek-Tyc.
9.00-12.00 Ameryka w serialach. Opieka: mgr M. Kapala.
10:00-11:30 Zajęcia sportowe
Opieka mgr Grzegorz Śleziak

ŚRODA 22.01.2014
9:00 -12:00 zajęcia o tematyce krajoznawczej Opiekun  mgr T. Ju-
raszek

Czwartek 23.01.2014r
9.00-12.00 Zajęcia z doradztwa zawodowego. Opieka: mgr M. Zawada.

−	 w INTERAKTYWNYM KALENDARZU IMPREZ,
−	 na stronie internetowej Gminy Radziechowy – Wieprz,
−	 w siedzibie GCKPT (tel. 33 860 15 79, 669 14 02 86), 

−	 na plakatach rozwieszanych przed organizowaną imprezą, 
−	 u organizatorów wydarzeń.

Opracowano dnia, 14 listopada 2013 roku.  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych imprez (data, godzina, wstęp, adresaci imprez itd.) znajdować się będą: 
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PIĄTEK 24.01.2014r
8.15 – 9.45 Testy z biologii  do egzaminu kl. III.  Opieka: mgr M. Krzuś.
9.55 – 10.40 Testy z chemii do egzaminu kl. III   Opieka: mgr M. Krzuś
12:00 -13:30 Zajęcia taneczne
Opieka mgr Franciszka Burczak

FERIE W BRZUŚNIKU
W Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzu-

śniku  w czasie ferii zimowych 2014 zajęcia odbywać się będą  
w dniach od 20 do 24 stycznia w godzinach od 9.00 do 13.00.

Będą to zajęcia :  Kółko techniczne, robótki  ręczne- szydeł-
kowanie, zajęcia świetlicowe, zajęcia plastyczne, gry i zabawy 
planszowe, zajęcia matematyczne, zajęcia komputerowe.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły : www. 
spbrzusnik.pl

 FERIE W PRZYBĘDZY
Plan zajęć dla uczniów w czasie ferii zimowych , 

tj. od 20 stycznia do 31 stycznia 2014r.
GODZ. 9.00- 12.00

Data dzień ty-
godnia Rodzaj zajęć Nauczyciel 

prowadzący
20 stycznia

poniedziałek
Prace plastyczne na konkursy D. Szczotka

21 stycznia 
wtorek  Zajęcia regionalne K.Ozimińska

22 stycznia 
środa Origami E. Garncar-

czyk

23 stycznia 
czwartek

„Mikołajek”
(projekcja filmu , czytania książki, 

prace plastyczne 
I. Kłusak

24 stycznia 
piątek Prace plastyczne – druk wklęsły E. Krzak

27 stycznia 
poniedziałek Zabawy integracyjne M.Kos

28 stycznia 
wtorek Zabawy z językiem angielskim E. O. Pyrgies

29 stycznia 
środa Spotkanie  biblijne ks. J. Dudek

31  stycznia 
piątek Gry i zabawy matematyczne K.Stanek 

Lp. Data Tematyka Opiekun

1.

20.01.

Wyjazd do Figloraju Świniańska D., M. 
Włoch

2. Wyjazd do Aqua parku w 
Leśnej

Janosz A., Dudek I.

3.

21.01.

Wyjazd do Figloraju Brandys J., Stolar-
czyk U.

4. Zajęcia z origami Janota M.

5. Gry planszowe Wawrowska M

6.
22.01.

Zajęcia plastyczne Słowik M.

7. Matematyczne łamigłówki Jurzak D.

8.
23.01.

Papierowe składanki Figura E.

9. Zwiedzanie zabytków Żywca Mrowiec A.

10.
24.01.

W krainie baśni Lesniak J.

11. Opowieści biblijne Duraj M., Lizak-Bie-
gun M

12. 27.01. Origami na wesoło Micherda A.

13. 28.01. Gry i zabawy planszowe Jakubowska A. 

14.
29.01

Gry i zabawy matematyczne Owsionka M.

15. Turniej tenisa stołowego Ciurla G.

16. 30.01. Gry i zabawy matematyczne Ostrowska E.

17. 31.01. Maraton filmowy Dudek I., Brandys J.

 Zajęcia na terenie szkoły odbywać się będą 
w godzinach od 9:00 do 12:00

ZAJĘCIA NA FERIE W  SZKOŁE PODSTAWOWEJ
 im. JANA KLICHA W WIEPRZU

Niestety, wielokrotne apele dot. numeracji porządkowej nieru-
chomości nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, a przecież chcemy 
być społecznością obywatelską i uczciwie płacić podatki, które do-
celowo służą wszystkim mieszkańcom, z nich bowiem remontowa-
ne są obiekty i drogi, prowadzone są różne inwestycje mające na 
celu usprawnienie i ulepszenie życia codziennego.

Przypominamy więc o obowiązku posiadania numeru porząd-
kowego dla KAŻDEJ nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 
47 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie jasno wskazane 
jest, iż Wójt ustala numery porządkowe nieruchomości na wniosek 
właściciela lub też z urzędu.

Z informacji jakie posiadamy, pomimo w/w przepisów na terenie 
naszej Gminy znajduje się wiele budynków bez przyporządkowanego 
numeru. Ponieważ stan taki nie jest zgodny z prawem – wzywamy 
właścicieli do uregulowania tej kwestii. 

Ważną kwestią pozostaje również umieszczenie tabliczki z nu-

merem nieruchomości w miejscu widocznym.  Art. 64 Kodeksu Wy-
kroczeń jasno precyzuje, iż każdy, kto będąc właścicielem lub admi-
nistratorem nieruchomości niedopełnia obowiązku: umieszczenia w 
odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki 
z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą ulicy lub miej-
scowości podlega karze grzywny do 250 zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, iż w I połowie roku prze-
prowadzone zostaną na terenie naszej Gminy wyrywkowe kontro-
le związane z wypełnieniem przez właściciela budynku obowiązku 
posiadania oraz umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości. 

Jednocześnie przypominamy, że prawidłowe oznaczenie budyn-
ków ułatwia dojazd służb ratowniczych i porządkowych, a co za tym 
idzie może uratować zdrowie i życie Państwa bliskich. Zadbajmy o 
nie zanim będzie za późno!

 MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY !
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W twoim interesie II
Informujemy mieszkańców Gminy Radziechowy-

Wieprz, że obecnie w  naszej Gminie jest ponownie wy-
łożony do publicznego wglądu projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz w obszarach: Radziechowy, Przybędza, 
Wieprz-1, Wieprz-2, Wieprz-3, Brzuśnik, Bystra, Juszczyna 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Projekt ten jest wystawiony w dniach od 13.01.2014 r. 
do 03.02.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Radziechowy-
Wieprz, Wieprz 700, pokój nr 1 w dni robocze w godz. od 
8.00 do 15.00, jak również na stronach Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Radziechowy-Wieprz pod adresem 
http://bip.radziechowy-wieprz.pl/ zakładka „ogłoszenia”.

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

28.01.2014 r. w Domu Ludowym w Wieprzu, o godz. 
16.00 (dotyczy sołectw Wieprz, Brzuśnik, Bystra i Juszczy-
na),

29.01.2014 r. w Domu Ludowym w Radziechowach, 
o  godz.16.00 (dyskusja dotycząca sołectw Radziechowy 
i Przybędza oraz dyskusja podsumowująca).

Uwagi można składać na piśmie do Wójta Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz, z  podaniem imienia i  nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia 
nieruchomości, której dotyczy, w  nieprzekraczalnym ter-
minie do dani 18.02.2014 r.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie osoby, 
które posiadają nieruchomości w naszej Gminie do zapo-
znania się z w/w dokumentami.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych dla mieszkańców  

gminy Radziechowy-Wieprz
Na podstawie uchwały nr 

XXXV/228/13 Rady Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz z  dnia 26 
września 2013 r. w  sprawie: 
szczegółowego sposobu i  zakre-
su świadczenia usług w  zakresie 
odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości  
i  zagospodarowania tych odpadów 
w  zamian za uiszczaną przez właści-
cieli opłatę informujemy, że od 1 paź-
dziernika 2013 r. w Cięcinie przy ul. 
Granicznej 1 będzie funkcjonował 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych, zwany w skrócie 
PSZOK. Do PSZOK właściciele nieru-
chomości mogą dostarczać odpady 
w  przypadku, gdy konieczne jest 
oddanie ich poza harmonogramem 
odbioru.

Mieszkańcy Gminy Radziecho-
wy-Wieprz po okazaniu dokumentu 
tożsamości potwierdzającego za-
meldowanie na terenie Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz mogą oddawać 
nieodpłatnie do  PSZOK w  Cięcinie 
przy ul. Granicznej 1 następujące od-
pady komunalne: odpady organicz-

ne (zielone), odpady wielkogabary-
towe, popiół, opony, opakowania 
szklane, opakowania z  papieru tek-
tury, opakowania z tworzyw sztucz-
nych, opakowania z  metali, 
opakowania zmieszane (3 w 1), tek-
stylia, zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne (AGD, TV itp.), baterie 
i  akumulatory, odpady komunalne 
zmieszane, papa odpadowa. Odpa-
dy remontowo-budowlane przyj-
mowane są odpłatnie własnym 
transportem.
Odpady przyjmowane będą do 
PSZOK w godzinach jego otwarcia tj.:
- w poniedziałek od godz. 10.00 do 

godz. 18.00,
- od wtorku do piątku od godz. 9. 00 

do godz. 14.00,
- w  sobotę od godz. 900  do godz. 

13.00.
Wszystkie odpady oddawane przez 
mieszkańców Gminy do  PSZOK 
będą ważone w  chwili przyjęcia, 
a  oddający odpady otrzyma po-
twierdzenie przyjęcia odpadów 
zawierające rodzaj przyjętych od-
padów komunalnych oraz ich wagę. 

Starosta Żywiecki
Burmistrz Miasta Żywiec

Wójtowie Gmin Żywieckich
 serdecznie zapraszają na

,,Beskidzki Karnawał” 
1 lutego 2014 r. Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

W ramach imprezy przewiduje się:
godz. 12.00 
Koncert Finałowy „Żywieckich Godów 2014”

godz. 13.00 – 17.00:
•	 Kiermasz sztuki ludowej
•	 Degustacja  potraw regionalnych 

przygotowanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z gmin powiatu żywieckiego

•	 Prezentacje artystyczne gmin powiatu 
żywieckiego i Frýdka Mistka /Republika 
Czeska/

godz. 18.00 
•	 Koncert Jana Karpiela Bułecki  

z zespołem „ZAKOPIANY”

Impreza towarzysząca: 
Dzień Plenerowy „Żywieckich Godów 2014”  
w Żywcu,  w tym od godziny 9.00: 
- korowód przebierańców ulicami miasta, 
- prezentacje dziadów noworocznych oraz  
konkurs trzaskania z bata na Żywieckim Rynku

Gminę Radziechowy - Wieprz reprezentować będzie Koło Gospodyń Wiejskich z Radziechów  
oraz Zespół Regionalny „Mali Grojcowianie”  z Wieprza!



14

Nasza GmiNa

Zdecydowana, ciepła, stanowcza, silna, uparta, niezależ-
na – to tylko niektóre z cech opisujących Annę Ficoń, twór-
czynię ludową od lat zamieszkującą Wieprz. Charakter sa-
mej autorki odzwierciedlają jej rzeźby. Wszyscy, którzy nie 
poznali wcześniej tej wyjątkowej kobiety mieli do tego oka-
zję 20 grudnia podczas promocji filmu oraz książki opisu-
jących dzieje i twórczość artystki. Spotkanie to rozpoczęło 

się o godzinie 14.00 w salach wystaw czasowych w Starym 
Zamku w Żywcu. 

Przekraczanie granic. Rzeźbiarka Anna Ficoń – stanowią ty-
tuł książki oraz projektu wydawniczego dzięki, któremu powstał 
także film opowiadający o Pani Annie Ficoń. Projekt ten realizo-
wany był – przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego (Program Dziedzictwo kulturowe, 

Twórczyni ludowa z Wieprza bohaterką książki 
„Przekraczanie granic. Rzeźbiarka Anna Ficoń.”

TERMINY I MIEJSCA ZEBRAŃ 
WIEJSKICH NA TERENIE GMINY 
Radziechowy – Wieprz w 2014r.

1. 5 marca 2014r. (środa) – godzina 17.00 –     Radziecho-
wy- Dom Ludowy 

5 marca 2014r. (środa)- Przybędza- Dom Ludowy 
6 marca 2014r. (czwartek) – godzina 17.00 – Brzuśnik bu-

dynek wielofunkcyjny 
9 marca 2014r. (niedziela) – godzina 9.15 – Juszczyna 

Dom Ludowy 
11 marca 2014r. (wtorek) – godzina 17.00 – Bystra - Dom 

Ludowy 
13 marca 2014r. (czwartek) – godzina 17.00 – Wieprz 

Dom Ludowy 

Tematem szkolenia będzie:
Poprawa bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej, 

poprzez poprawę jakości produktów, ich walorów zdrowotnych.
Ubój z konieczności w gospodarstwie rolnym – przepisy.
Wybrane zagadnienia z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014 – 2020.
Doradca rolny
Zofia Piecuch

Powiatowy Zespół Doradztwa Rol-
niczego w Żywcu zaprasza rolników 

na szkolenie, które odbędzie się 
w dniu 29.01.2014 r. (środa) o godzi-

nie 10.00 w sali Domu Ludowego 
w Radziechowach.
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priorytet Kultura ludowa ) – w roku bieżącym przez Muzeum 
Miejskie w Żywcu. Promocji książki towarzyszyła wystawa prac 
„Twórczość Anna Ficoń”. Przybyli mogli obejrzeć na niej zdjęcia 
pochodzące z prywatnych albumów rodziny Ficoniów, szopki, 
płaskorzeźby oraz nawet najstarsze prace artystki pochodzące z 
lat 60 - tych ubiegłego wieku, wykonywane jeszcze w tajemnicy 
przez mężem. Wyświetlony został także film opowiadający o na-
szej twórczyni ludowej. – „Ten film ukazał panią Annę dokładnie 
taką jaka jest” – komentuje pani Barbara Rosiek, etnograf z ży-
wieckiego Muzeum Miejskiego –  „Przez swój talent rzeźbiarski – 
odkryty jakby przypadkiem, a także nieakceptowaną początkowo 
przez najbliższych pasję, do typowej raczej dla mężczyzn dziedziny 
twórczości – pokazała, że można realizować swoje pasje, 
przekraczając powszechnie przyjęte schematy”.

Z okazji spotkania promocyjnego sale wystaw czaso-
wych Starego Zamku wypełniły się znamienitymi gośćmi 
wśród, których znalazł się Burmistrz Miasta Antoni Szla-
gor oraz oczywiście Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 
Grzegorz Figura. Szczególnym prezentem dla bohaterki 
wydarzenia było odśpiewanie przez członkinie Koła Go-
spodyń Wiejskich w Wieprzu piosenki, napisanej o niej 
przed laty.

Do ostatnich minut prezentowanego podczas spotkania 
filmu utrzymana została w tajemnicy przed zebranymi wiado-
mość o przyznaniu Pani Annie Ficoń nagrody specjalnej 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorującej do-
robek artystyczny i osiągnięcia najlepszych polskich twórców 
ludowych, a także naukowców i badaczy. Wnioskodawcą nagro-
dy była Pani Magdalena Więzik - Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury, Promocji, Turystki Radziechowy-Wieprz.

W imieniu GCKPT serdecznie raz jeszcze gratulujemy Pani An-
nie otrzymanej nagrody i życzmy dalszych sukcesów uwieńczo-
nych uznaniem i szacunkiem ze strony społeczeństwa.

(M. Husar)
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SPÓŁKA  
WODNO  

ŚCIEKOWA 
WIEPRZ
Prezes  

Jerzy Kania

Stawka 1 
m 3 wody 

dla członka 
Spółki

Stawka za 1 
m 3  wody dla 
pozostałych 

mieszkańców

Stawka za 1 m 3 
wody dla zakła-
dów i przedsię-

biorców

2,80 zł 3,90 zł 3,30 zł 

SPÓŁKA  
WODNO  

ŚCIEKOWA  
RADZIECHOWY 

Prezes  
Edward Dudek 

Stawka 1 
m 3 wody 

dla członka 
Spółki

Stawka za 1 
m 3  wody dla 
pozostałych 

mieszkańców

Stawka za 1 m 3 
wody dla zakła-
dów i przedsię-

biorców

2,80 3,80 -

SPÓŁKA  
WODNO  

ŚCIEKOWA  
PRZYBĘDZA  

Prezes  
Jan Kosiec  

Stawka 1 
m 3 wody 

dla członka 
Spółki

Stawka za 1 
m 3  wody dla 
pozostałych 

mieszkańców

Stawka za 1 m 3 
wody dla zakła-
dów i przedsię-

biorców

1,80 3,50 -

W sprawie opłat za kanalizację…
Stawka opłaty  za 1m³  ścieków, którą mieszkaniec musi za-

płacić w  roku 2014  wynosi 5,99 złotych brutto. 
W ubiegłym roku mieszkaniec za 1m³ ścieków płacił 6,53 

złotych. W praktyce oznacza to, że w tym roku ścieki są tańsze 
i mieszkaniec zapłaci za nie o 54 grosze mniej niż w roku ubie-
głym.

Ogólna  wartość  1m³  ścieków dla Gminy Radziechowy – 
Wieprz  wynikająca z kalkulacji  wszystkich kosztów wpływają-

cych  na  wartość  ścieków  w 2014 roku  wynosi 11,64 złotych 
brutto na jednego mieszkańca gminy. Mając na względzie do-
bro mieszkańców  Gmina  dopłaca 5,65 złotych brutto do 1m³ 
ścieków, pokrywając  koszty  podatku od  budowli  uchwalone  
poziomie 2%.

 Ceny i stawki opłat ustalane są przez MPWiK spółka z 
o. o. (Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) na 
podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu z 7 czerwca 2001 
roku. 

W sprawie opłat za śmieci…
W wyniku dopiero trzeciego przetargu nieograniczonego 

(poprzednie dwa unieważniono z uwagi na wysoką cenę za-
proponowaną przez wykonawców) przeprowadzonego w dniu 
17 grudnia 2013 roku rozstrzygnięte zostało, iż firmą odpowie-
dzialną za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z nieruchomości położonych we wszystkich sołectwach Gmi-
ny Radziechowy-Wieprz: tj. Radziechowy, Wieprz, Przybędza, 
Brzuśnik, Bystra, Juszczyna oraz ich transport do instalacji re-
gionalnej lub instalacji zastępczej do obsługi regionu będzie 
nadal firma Sanit-trans z Międzyrzecza Górnego, która za-
warła Konsorcjum ze spółką Beskid Żywiec z Żywca. Oferta 
złożona przez to Konsorcjum  firm okazała się najkorzystniejsza 
wynosi ona : 880 000 zł za cały okres wykonywania zamówienia, 
tj. od dnia podpisania umowy (08.01.2014r.) do 31.12.2014r. Do 
podanej kwoty trzeba jednak doliczyć koszty utrzymania Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkań-
ców gminy Radziechowy-Wieprz oraz koszty administracyjne 
ujęte w planie tj. koszty osobowe oraz koszty egzekucji w sto-
sunku do osób, które nie złożyły deklaracji albo nie płacą za 
śmieci. Wszystkie te koszy funkcjonowania systemu są zgodne 
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 
13 września 1996 roku.  

 W oparciu o przedstawione powyżej kwoty oraz łączną 
kwotę 1040 000 zł potrzebną do pokrycia kosztów funkcjono-
wania systemy gospodarowania odpadami komunalnymi Rada 
Gminy  Radziechowy-Wieprz uchwaliła obowiązujące obecnie 
stawki tj. 8 złotych za odpady segregowane oraz 15 złotych na 
odpady niesegregowane. 

Plotki spod grojca kontra fakty
W sprawie wody… 
Stawki za wodę ustala spółka wodno-ściekowa. Dla mieszkań-

ców naszej Gminy na dzień 15 stycznia 2014 roku wynoszą one 
zgodnie z zachowaniem na poszczególne spółki wodno-ściekowe 
odpowiednio:

Żyjemy dłużej, ale czy jesteśmy zdrowi?
W  ciągu ostatnich dwudziestu lat wydłużyła się średnia dłu-

gość życia mężczyzn w  Polsce o  ponad 6 lat, dzięki czemu żyją 
przeciętnie do 72 roku życia. Kobiety także żyją dłużej o  ponad 
pięć lat, dzięki czemu często osiągają wiek 81 lat. Jednak czy dłuż-
sze życia oznacza także zdrowie? Życie w zdrowiu to przedział cza-
su w jakim człowiek, nie cierpi on z powodu schorzeń utrudniają-
cych funkcjonowanie. Innymi słowy, to życie wolne od ograniczeń 
jakie spowodować mogą problemy zdrowotne. 

Niestety, w Polsce – jak wynika z badań GUS i Eurostatu – męż-
czyźni żyją w zdrowiu przeciętnie około 59 lat, kobiety zachowują 
zdrowie do około 63 roku życia. Z danych tych wynika, że Panie 
obecnie przechodzące na emeryturę w wieku 60 lat, kończąc ak-
tywność zawodową, nie mają jeszcze problemów ze zdrowiem. 
Gorzej w tym aspekcie prezentuje się sytuacja mężczyzn, których 
wiek emerytalny obecnie to 65 lat i  4 miesiące. Oznacza to, że 
mężczyznom w ostatnich latach pracy towarzyszy gorsza kondy-

cja fizyczna. 
Stan zdrowia Polaków jest gorszy niż mieszkańców wielu 

państw europejskich. Irlandczycy, Hiszpanie i  Brytyjczycy cie-
szą się zdrowiem średnio do 65 roku życia. Grecy żyją w zdrowiu 
przeciętnie 66,4 lata, Maltańczycy nawet 70,7 lat, a Szwedzi żyją 
w zdrowiu aż do przeciętnie 71 roku życia. Jest także spora różnica 
w  zachowaniu zdrowia po przekroczeniu 65 roku życia. Najdłu-
żej życie w zdrowiu zachowują mieszkańcy Norwegii: przeciętna 
Norweżka cieszy się nim jeszcze prawie 16 lat, Norweg natomiast 
14,7. Bardzo dobre wyniki w tych statystykach osiąga także Szwe-
cja. Niestety, w Polsce długość życia w zdrowiu po 65 roku życia 
to wg statystyk zaledwie połowa w stosunku do wyników norwe-
skich. Przeciętna kobieta w naszym kraju żyje jeszcze w zdrowiu 
8,3 lata, zaś mężczyzna 7,6 roku.  

Powodem gorszego stanu zdrowia jest stan opieki zdrowotnej 
w Polsce w tym kiepska profilaktyka, a także złe nawyki konsump-
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 Ogromny sukces odniosła Monika Wojtas,  zawodniczka z 
Klubu Arawashi trenująca w Wieprzu, która  wywalczyła brązo-
wy medal w konkurencji walk kumite na Mistrzostwach Świata 
w karate – Fudokan w Wałczu. Sukces ten jest ukoronowaniem 
wieloletnich treningów i startów w zawodach karate, w których 
w ostatnich latach eliminacje Monika przechodzi niczym orkan. 
Przygodę z karate Monika mieszkająca w Brzuśniku rozpoczęła 
ponad 12 lat temu, czyli  pasję swoją realizuje  już ponad połowę 

swojego  życia! 
- Na początku musiałam stoczyć dużą batalię, żeby w końcu 

rodzice pozwolili mi wziąć udział w treningach. Było to związane 
ze stereotypem ninja, który gołymi pięściami bije w ściany bądź 
głową rozwala deski. Mit ten jednak szybko został rozwiany po 
spotkaniu rodziców z trenerem Bogusławem Hutmanem - Wilcz-
kiem. Zaczęłam, więc treningi karate w klubie Arawashi  w Wie-
przu, jednocześnie kończyłam SP w Bystrej koło Brzuśnika, póź-
niej Gimnazjum nr 2, I LO im. M.Kopernika oraz Szkołę Muzyczną 
I stopnia ( wszystkie w Żywcu). Aktualnie studiuję psychologię na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, co od zawsze było moim 
marzeniem -  podkreśla Monika.

- Odkąd tylko pamiętam brałam udział w różnych klubowych 
zawodach, ale przez pierwsze kilka lat nie udało mi się zdobyć 

żadnego medalu, gdyż 
na drodze stawała mi 
w większości Karoli-
na Klimczak, obecnie 
studiująca w USA. 
Nie poddawałam się 
jednak dzięki wspar-
ciu rodziców i trene-
ra. Z czasem zaczę-
łam zdobywać więcej 
miejsc medalowych, a 
zawody, na które się 
wybieraliśmy były co-
raz wyższej rangi. 

- Pierwsze „duże” 
zwycięstwo w moim 
życiu zaliczyłam na 
Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Mło-
dzików w 2007 roku. 
Potem były różnego 

rodzaju zawody, na które jeździłam z innymi zawodnikami z klu-
bu. Gdy usłyszałam, że zostałam zakwalifikowana do Mistrzostw 
Świata (a stało się tak dlatego, że zdobyłam brązowy medal na 
Mistrzostwach Polski w kwietniu 2013 r.w Warszawie), nie wierzy-
łam, że będę zdolna wziąć w nich udział. Jednak znowu wsparcie 

najbliższych i trenera zmotywowało mnie do działania. MŚ trwały 
trzy dni, od 29.11. do 1.12.2013r. Były to zarazem dni oczekiwa-
nia oraz napięcia. Wzięło w nich udział ponad 840 zawodników z 
22 reprezentacji narodowych. Wbrew najśmielszym oczekiwaniom 
udało mi się zdobyć brąz.- podkreśla Wojtasówna.

- Start w zawodach to nieodłączny element treningu sztuk wal-
ki. Udział w rywalizacji sportowej daje możliwość praktycznego 
zastosowania i sprawdzenia zdobytych umiejętności w rywalizacji 
na macie, a to nie to samo, co trenowanie w klubie, jak również na-
leżycie kształtuje cechy wolicjonalne do uczciwej postawy w życiu 
dorosłym – mówi  szkoleniowiec Moniki, Bogusław Hutman - 
Wilczek. 

- Udział w rywalizacji sportowej wymusza na trenujących po-
trzebę ciągłego doskonalenia się i utrzymywanie ciała w doskona-
łej formie fizycznej oraz doskonałej kondycji psychicznej - dorzuca 
prezes „Arawashi” Ryszard Stoecker. To niezwykle motywujące dla 
młodych zawodników.

Poniżej jest link do strony światowej federacji karate, gdzie 
jest ujęta Monika.

http://wtfskf.org/results-cajys-walcz.php 

ZAWODNICZKA  „ ARAWASHI”  TRZECIA NA ŚWIECIE!

cyjne i niezdrowy tryb życia. Należy także pamiętać, że wskaźniki 
badań służące statystykom opierają się na subiektywnych odczu-
ciach ankietowanych. Nasze zdrowie może być zatem nieco lepsze 
niż faktyczne wyniki badań. 

W 2020 roku jednak wiek emerytalny dla obu płci w naszym 
kraju będzie już wynosił 67 lat. Czy w tedy także będziemy zdrowi? 
Naukowcy przewidują, że skutki słabego zdrowia przed emeryturą 
odczuje cała gospodarka. - Potrzebne będą dodatkowe środki z bu-
dżetu na opiekę zdrowotną, aby utrzymać pracowników w  dobrej 
kondycji – prognozuje prof. Henryk Domański, socjolog PAN. Jed-

nocześnie pojawiają się także opinie naukowców, mówiące że bę-
dziemy żyć jeszcze dłużej. Czy jednak dłuższe życie w naszym kraju 
będzie także oznaczać zdrowie i sprawność fizyczną? Dziś trudno 
orzec. Z pewnością pomoże nam w tym zmiana siedzącego trybu 
życia na aktywny i wyzbycie się złych nawyków konsumpcyjnych. 
Postarajmy się spędzać mniej czasu przez telewizorem, a więcej na 
świeżym powietrzu, staranniej dobierajmy produkty spożywcze, 
rezygnując z dużej ilości pieczywa, cukru oraz dań o dużej zawar-
tości tłuszczu. Już od tej chwili możemy zadbać o spokojną starość 
w dobrym zdrowiu.               M. H.
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Dziękujemy za 1%, to dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy reali-
zować nasze statutowe zadania, dając dobro potrzebującym. Od dziś 
można na naszej stronie skorzystać z darmowego

dostępu do rozliczenia rocznego – zapraszamy www.dzieciserc.
org KRS 0000121276

W ciągu roku Stowarzyszenie kontynuowało trzynastoletnią dzia-
łalność:

Prowadząc zajęcia dla dzieci sprawnych inaczej i nie tylko od po-
niedziałku do piątku w godz. 16.00 – 18.00 z wyłączeniem miesiąca 
lipca w Domu na Abramskiej tzw. SDS.

Prowadząc świetlicę terapeutyczną w Ciścu we wtorki w godz. od 
17;00- 19;00 tylko do marca. 

Byliśmy  na dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Mrze-
żynie ORW FAMA – STA – 63 uczestników 31 ON.

Byliśmy na 4 dniowej żywieckiej pieszej pielgrzymce do Często-
chowy – 50 osób + autokarem dojechało 49 członków SDS. 

Bawiliśmy się na wspólnych andrzejkach (120 uczestników). 
Tradycyjnie w Końskiej Doli odwiedził nas Mikołaj.
A że byliśmy ponoć bardzo grzeczni J to odwiedził nas również 

Św. Mikołaj, który przyjechał w asyście zespołu muzycznego i uczniów 
z Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach im. Ks. Józefa Tischnera.

Udostępniliśmy nasze konto bankowe: a) Wspólnocie Wiara i 
Światło z Żywca, dzięki czemu mogli pozyskać pieniądze na turnus 
rehabilitacyjny b) osobie po wypadku umożliwiające zabiegi rehabili-
tacyjne w domu i zakup sprzętu rehabilitacyjnego c) dwóm osobom 
po wylewie umożliwiając rehabilitacje, w tym turnus d) dwójce dzieci 
: jednemu opłatę operacji za granicą, drugiemu rehabilitację.  

Redagujemy stronę www.dzieciserc.org i  www.golgota-beski-
dow.pl

Współpracujemy z mediami – prowadzimy kronikę z art. prasowymi
Zorganizowaliśmy dla dzieci i osób niepełnosprawnych imprezy 

integracyjne: 

XIV Paraolimpiadę 
XII Rajd Razem Raźniej na Matyskę ,,Ze Św. Franciszkiem Rakietą 

do Nieba”
X Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych i Osób z dys-

funkcją narządu ruchu 
IX Zaduszki Narodowe na Matysce, podczas których wystawiliśmy 

sztukę plenerową poświęconą 150. rocznicy Powstania Styczniowe-
go – oraz przeprowadziliśmy VII Ogólnopolski Konkurs Historyczny na 
Apel Poległych

V Pieszą pielgrzymkę z Bielska – Białej do Radziechów dla około 
300 uczestników ,,Ogień Lolek” trasa liczy 33 km 

IX raz uczestniczyliśmy w ,,Płomieniu Pamięci” w rocznicę śmierci 
JP II

V raz Pieszo z Radziechów, przez Matyske dotarliśmy do kościoła 
Przemienienia Pańskiego w Cięcinie na Sumę Odpustową

Pieszo pielgrzymowaliśmy w Łękawicy – szliśmy śladami naszego 
Patrona 

      O. Michała Tomaszka z Jego rodzinnego domu do kościoła.
Braliśmy czynny udział we wszystkich spotkaniach organizowa-

nych dla osób sprawnych inaczej na terenie powiatu żywieckiego. 
Podczas pielgrzymowania zawsze pamiętamy w modlitwie o na-

szych Darczyńcach, by Nasz Pan za ich dobro obdarzał ich swymi ła-
skami, a Matka Najświętsza, Niepokalana Dziewica  zawsze tuliła do 
serca. Przeciwnikom również dziękujemy, bowiem stanowią naszą siłę 
napędową do dalszego działania. W naszym stowarzyszeniu czterna-
sty rok nikt nie ma etatu. Wszystkie prace wykonujemy wolontariato-
wo. Wszystkie dane można sprawdzić na www.dzieciserc.org i www.
golgota-beskidow.pl   

Jadwiga Klimonda – prezes

Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzyszenia 
Dzieci Serc za rok 2013

Lato 1998 r. piękny sobotni dzień. Pracuję w ogrodzie – stok 
pod Kopą, wiz a wiz Matyski i cóż widzę? Na Matyskę jedzie sa-
mochód. Nic by w tym nie było dziwnego, ale jedzie drogą polną 
i to tak stromą i z takimi wybojami, że tyko wozy  ciągnięte przez 
konie tam jeździły (droga Bojcera i Kowalów – łącząca się z ul. Pod 
Matyską). 

Przerwa w pracy, a i zainteresowanie duże, każdy chciał wie-
dzieć, co się dzieje. A samochód? Dobrze wszystkim znany Polo-
nez pnie się coraz wyżej, dojechał niemal do ½ wysokości góry 

i skręcił w prawo, w stronę lasu. Niestety, dalej już sam nie mógł 
jechać. Na pomoc pośpieszyły, konie, traktory. Jak potem wieść 
obiegła parafię, to nasz ks. Proboszcz sprawdzał, którędy najlepiej 
będzie dojechać na Matyskę, tak by można było przystąpić do bu-
dowy drogi, a potem Krzyża Jubileuszowego. Pierwsza opcja upa-
dła, drogę wybudowano przedłużając ul. Zieloną. 

I tak nasz ks. Proboszcz, do licznych swoich profesji dodał za-
wód rajdowca górskiego, ponieważ już nikt inny samochodem 
osobowym nie przejechał tej trasy.                      Parafianin 

Matyska – budowa Krzyża Jubileuszowego 
W poszukiwaniu dojazdu na Matyskę

Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 
r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (DZ. U. Nr 124 poz. 1152)  Wójt Gminy ma 
obowiązek przeprowadzenia kontroli o spełnieniu obowiązku 
zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych.

W związku z tym proszę o dokonanie tej czynności, a do-
kument świadczący o ubezpieczeniu zachować do kontroli 
zgodnie z art. 86 cytowanej wyżej ustawy.

Wójt Gminy
Radziechowy - 

Wieprz

ROLNIKU!!!
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Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.
gbp.radziechowy-wieprz.pl i dołączania do naszych znajonych na 
Naszej Klasie i Facebook’u. Tu znajdziecie najświeższe informa-
cje na temat naszej działalności  i zaproszenia do realizowanych 
przez nas działań. 

SOBOTY w Bibliotece w Radziechowach:
W każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca zapraszamy do 

biblioteki w Radziechowach w godzinach od 9:00 do 14:00. Za-
praszamy dzieci i młodzież na projekcje filmów oraz różnorodne 
warsztaty. Dodatkowo uruchamiamy „Wymienialnię” czyli miej-
scowy bazarek wymiany i sprzedaży. Każdy mieszkaniec może w 
pierwszą i trzecią sobotę miesiąca przynieść do biblioteki  rze-
czy które chciałby sprzedać lub wymienić na inne – mogą to być 

książki, płyty, ubrania, drobny sprzęt domowy.  Zapraszamy także 
do dawania ogłoszeń kupno, sprzedaż, wymiana, poszukuję na 
bibliotecznych tablicach informacyjnych. Zarówno tablice jak i 
„Wymienialnia” są bezpłatne.

FERIE W BIBLIOTECE
Zapraszamy serdecznie do naszych placówek. W każdej z bi-

bliotek na terenie gminy będzie się dużo działo.
W Wieprzu zapraszamy na warsztaty tworzenia karnawało-

wych masek gipsowych oraz warsztaty plastyczne.
W Juszczynie w drugim tygodniu ferii do biblioteki dotrze 

konsola XBOX Kinect – zapraszamy do udziału w turnieju gier ru-
chowych.

Nowy Rok w Bibliotece

PROSTE SAŁATKI 
Jarzyny w jabłku 
Składniki:
- 4 duże jabłka, 
- 2 marchewki,
- ½ bulwy selera,
- 2 konserwowe ogórki,
- pół puszki zielonego groszku lub kukurydzy
- sos majonezowy lub jogurtowy
- sól, pieprz,
- 2 jajka.
Wykonanie:
Marchewkę, seler, jajko ugotować i  drobno 
pokroić. Połączyć z  groszkiem/kukurydzą 
i pokrojonymi ogórkami. Jabłka przekroić na 
pół, wydrążyć gniazda nasienne. Miąższ połą-
czyć do smaku z sałatką, doprawić, napełnić 
połówki jabłek, ułożyć na liściach sałaty, po-
lać sosem. 

Sałatka ryżowa z szynką
Składniki:
1 woreczek ryżu,
20 dkg szynki konserwowej,
1 duży ogórek szklarniowy,
puszka kukurydzy,
1 papryka czerwona, 
1 papryka zielona,
1 mała cebula,
4 łyżki majonezu kieleckiego,
sól, pieprz.
Wykonanie:
 ryż ugotować w  osolonej wodzie (żeby nie 
był zbyt miękki) i  odstawić do ostygnięcia. 
Papryki, cebulę pokroić w  małą kostkę, do-
dać do ryżu. Szynkę pokroić w większą kost-
kę dodać do ryżu z  warzywami, kukurydzę 
odsączyć i  dodać do warzyw. Całość połącz 
z majonezem, doprawić do smaku solą oraz 
pieprzem. 

Kolorowa sałatka z fasoli
Składniki:
Puszka groszku w zalewie, puszka czerwonej 

fasoli, puszka fasolki szparagowej, łyżka su-
szonych ziół (cząber, bazylia, tymianek); 6-8 
łyżek sosu winegret. 
Wykonanie:
Groszek oraz fasolę odsączyć połączyć razem 
posypać ziołami. Doprawić sosem winegret, 
można dodać ząbek czosnku.

Zakąski z sera camemberta
Składniki: 
6 okrągłych serków typu camembert (po 12 
dkg)
40 dkg twarożku, 
2 cebule,
2 łyżki pasty paprykowej,
½ łyżeczki suszonych ziół prowansalskich
ząbek czosnku
4 dkg wyłuskanych orzechów włoskich
sól, biały pieprz
Do dekoracji: świeże zioła, połówki orzechów 
włoskich, papryczki chili
Wykonanie: 
Cebule obrać, drobno posiekać wymieszać 
z twarogiem, przyprawić solą oraz pieprzem. 
Masę podzielić na 3 części. Czosnek obrać 
i przecisnąć przez praskę. Orzechy drobno po-
siekać. Jedną część masy serowej wymieszać 
z pastą paprykową i mieloną papryką, do dru-
giej dodać zioła prowansalskie oraz czosnek, 
trzecią część wymieszać z posiekanymi orze-
chami. Każdy serek camembert przekroić na 
dwa krążki. Dwa serki przełożyć pastą papry-
kową, dwa ziołową, dwa orzechową. Dać na 
liściach sałaty, przybrać ziołami, papryczkami, 
orzechami. 

Coś słodkiego
Pączki
Składniki: 
1 kg mąki – pół na pół z krupczatką
½ litra mleka
20 dkg cukru 
6 żółtek
2 całe jajka
sól do smaku
10 dkg drożdży

Do pieczenia: 1kg smalcu – po połowie oleju 
lub 1 kg planty (dawny ceres)
15 dkg cukru pudru wymieszanego z cukrem 
waniliowym do posypania
Wykonanie:
Drożdże wymieszać z 2 łyżkami mleka, łyżką 
cukru oraz 2 łyżkami mąki, odstawić do wyro-
śnięcia. Jajka oraz żółtka z cukrem ubić w mi-
sce ustawionej na garnku z  wrzącą woda. 
Dodać do przesianej mąki wyrośnięty roz-
czyn, ubite jajka, wymieszać ciasto i podczas 
mieszania dolewać ciepłe mleko, wyrobić. 
Pod koniec wyrabiania dać stopiony tłuszcz, 
odstawić do wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto 
wyłożyć na stolnicę, wykrawać lub odrywać 
kawałki ciasta jednakowej wielkości, nadziać 
dżemem lub marmoladą, dać powtórnie do 
wyrośnięcia. Po wyrośnięciu kłaść pączki do 
rozgrzanego tłuszczu, smażyć przykryte, po 
zarumienieniu spodu naczynie odkryć, pącz-
ki odwrócić i jeszcze chwilę smażyć. Osączo-
ne z  tłuszczu posypać cukrem pudrem wy-
mieszanym z waniliowym. 

 Przybiegł do nasz 14 raz w tym wieku
 młodziuteńki cały tajemniczy
 nie ma dla nas żadnego czeku
 więc niech każdy na siebie liczy

Świento Jagnieszka wypusco skowronka 
z miejska.
Mrozny styczeń, dużo sniegu, dobry roczek 
bydzie w biegu.
Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy roczek naj-
płodniejszy.
Po swientej Dorocie skrzom chusty na płocie.

W  związku z  rozpoczynającym się Nowym 
Rokiem 
dla naszej Pani sołtys Marii Górej
życzę dużo zdrowia oraz siły do borykania się 
z problemami naszej wsi

Elżbieta Kliś

W kuchni z Panią Elą…
„GDY ZIMOWY WICHER DMIE, TRZEBA WIEDZIEĆ, CO SIĘ JE!”
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- Węgiel kostka                                        
- Węgiel orzech                                       
- Muł węglowy KWK RYDUŁTOWY
- Drewno opałowe  
- Flot                                                                     

SKŁAD  OPAŁU
P.P.H.U. WŁOCH JÓZEF

Tel: 601-654-252

- Piasek
- Kruszywa budowlane
- Cement, Wapno

Zapraszamy również do sklepu ogólnobudowlanego
Wieprz ul. Żywiecka (koło mostu)

Tel: 601-654-252
Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 16:00  

Sobota od 8:00 do 13:00
* Transport gratis powyżej dwóch ton

Do 10
 km transport gratis*

Już 30 stycznia w czwartek w bibliotece w Radziechowach 
zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na atrakcyjne spotkania:

9:00 warsztaty czerpania papieru dla dzieci i młodzieży,
11:00 projekcja  filmów dla najmłodszych (w czasie ferii za-

praszamy w każdy wtorek i czwartek),
13:00 zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty projek-

towania i przygotowania lalek,
16:00 grupa nieformalna Patyczaki zaprasza na spotkanie 

podsumowujące projekt „Zza kurtyny wspomnień – rodzin-
ny teatr lalek”. Zapraszamy na spektakl teatralny pt. „Czerwony 
Kapturek po góralsku”, do którego scenariusz, lalki oraz dekora-
cje przygotowali uczestnicy projektu. Dofinansowanie działań 
uzyskaliśmy ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko 
- Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywiecką Fundację Roz-

woju. Na terenie Żywiecczyzny projekt dofinansowany przez fir-
mę Żywiec Zdrój S.A.

19:00 Spotkanie filmowe dla młodzieży i dorosłych – od 16 
lat. Zapraszamy na projekcję filmu Funny Games, reż. Michael 
Haneke. Spotkanie poprowadzi filmoznawca Tomasz Gruszczyk 
z bielskiego stowarzyszenia „Montaż”. Zapraszamy na projekcję 
oraz dyskusję po filmie.  

21:00 Noc w bibliotece! Kolejna tematyczna noc w bibliote-
ce. Zapraszamy młodzież w wieku 15-20 lat. Niepełnoletni muszą 
uzyskać pisemną zgodę rodziców. Tym razem temat wiodący to: 
wizje przyszłości, czyli jak świat będzie wyglądał za x lat. Obej-
rzymy filmy, porozmawiamy o książkach, wykreujemy własną wi-
zję przyszłości.

Zapraszamy!  W tym roku w bibliotece czeka nas wiele cieka-
wych działań.
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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  

MITECH CHCE ZAINWESTOWAĆ W NOWOCZESNY 
KOMPLEKS SPORTOWY W WIEPRZU

Choć fantastyczny obiekt infra-
struktury okołoturystycznej w  Wie-
przu już stoi, to o  tym, co w  jego są-
siedztwie może powstać, zapewne 
niewielu marzyło. Klub sportowy Mi-
tech zaproponował gminie, że w  za-
mian za wieloletnią dzierżawę odnowi  
i  zmodernizuje obiekt okrąglaka wraz 
z  przyległym do niego terenem, dopro-
wadzając w efekcie do stworzenia nowo-
czesnego kompleksu sportowego. 

TS Mitech Żywiec - klub sportowy pił-
ki nożnej dla kobiet z Zabłocia, trenujący 
na terenie naszej Gminy od jesieni, wy-
stąpił do Wójta i Rady Gminy z projektem 
odnowy obiektu „Okrąglaka” w  Wieprzu. 
Okrąglak miałby wraz z  boiskiem zostać 
wyremontowany i odnowiony po przeka-
zaniu w dzierżawę Klubowi Sportowemu 
dzięki wkładowi własnemu oraz pozyska-
nym z  projektu środkom z  Unii Europej-
skiej. Przedstawiony plan obiektu, jaki może powstać w Wieprzu, 
jest okazały i  niezwykle imponujący, nie tylko w  porównaniu 
z lichą budowlą, która obecnie zajmuje to miejsce, ale także ze 
względu na zawarte w nim rozwiązania zgodne z europejskimi 
wysokimi standardami. 

Koncepcja stworzenia kompleksu sportowego z  dwoma 
boiskami i zagospodarowania terenu wraz z budową parkingu 
i  ogrodzenia oraz odnowienia mocno już zniszczonej budow-
li jest z pewnością trudnym wyzwaniem. Gdyby jednak zamiar 
założony w  projekcie się powiódł, Gmina Radziechowy-Wieprz 
zyskałaby nie tylko kolejną wizualną ozdobę. Kompleks wpłynie 
zapewne także na zwiększenie rangi Gminy w świecie sportu, co 
dałoby możliwość rozwoju także innym klubom i stowarzysze-
niom sportowym w naszej Gminie. Zapewne pojawiłyby się tak-
że i nowe miejsca pracy. TS Mitech Żywiec do dziś jest jedynym 
klubem piłki nożnej kobiet w powiecie. Ma on też niemałe wy-
niki, bo od 5 lat w ekstralidze zajmuje uparcie 4-5 miejsca, a ro-
kowania na rozpoczęty rok są jeszcze lepsze i Prezes klubu liczy, 
że piłkarki sięgną po wyższy wynik. Także w tym klubie trenują 

reprezentantki Polski: Agata Droździk, Katarzyna Rozmus czy 
bramkarka Kinga Szemik. W 2014 roku klub ma spore szanse stać 
się najlepszym klubem w województwie. Gmina miałaby zatem 
na swoim terenie już drugi silny klub obok GKS Radziechowy-
Wieprz, tym razem pozwalający paniom na rozwój talentu spor-
towego. Tego chce także Prezes TS Mitech Żywiec Jan Szupina: 
„Chcemy przestać być klubem bezdomnym. Skoro tu trenujemy, 
chcemy tu zainwestować”- komentuje prezes klubu w  jednej 
z wypowiedzi. 

Czy projekt dojdzie do skutku? Zobaczymy. Użytkowanie 
obiektu w  Wieprzu miałoby zostać od chwili wydzierżawienia 
udostępnione tylko sportowcom – bo tego wymagać będzie 
Unia Europejska – co budzi niemałe emocje wśród dotychcza-
sowych najemców tego budynku.  Obecnie trwają rozmowy 
mające na celu porozumienie pomiędzy dotychczasowymi na-
jemcami, a  mającym przejąć obiekt w  dzierżawę klubem Mi-
tech. Strony starają się znaleźć sposób na pogodzenie interesu 
wszystkich. Z  obiektu „Okrąglaka” korzystało dotąd Stowarzy-
szenie „Wieprzanki”, Koło Gospodyń Wiejskich z  Wieprza oraz 
Stowarzyszenie Hodowców Gołębi. Boisko wykorzystywane 
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Stowarzyszenie Stowarzyszenie 

Społeczno-KulturalneSpołeczno-Kulturalne

„„Grojcowianie” w WieprzuGrojcowianie” w Wieprzu

Organizacja Pożytku PublicznegoOrganizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000105241KRS 0000105241
Przekaż nam swójPrzekaż nam swój

www.grojcowianie.orgwww.grojcowianie.org

było dotąd także do imprez strażackich czy też zabaw dożyn-
kowych. Po powstaniu kompleksu sportowego trzeba będzie 
się podzielić dostępem do obiektu.

Osobną kwestą jest także rozwiązanie dotychczasowego 
użytkowania boiska przez szkoły w Wieprzu pozostające z nim 
w najbliższym sąsiedztwie. W tej jednak kwestii nastroje, a co 
za tym idzie,  rokowania współpracy, są bardzo dobre. „Za na-
wet 100 lat tego tutaj nie postawimy, jeśli teraz nam ta okazja 
przepadnie” – przekonywał zebranych podczas dyskusji Pan 

Wiesław Jakubiec dyrektor Gimnazjum Międzynarodowego 
Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu. 

Rozmowy na temat możliwości w zakresie budowy obiek-
tu rozpoczęły się już teraz, bowiem tak podpowiada Prezesowi 
Mitechu doświadczenie. Dyskusja trwa, nie ma zatem i decyzji, 
która odpowiedziałaby na pytanie, czy obiekt powstanie, a tak-
że kiedy to będzie, czy też nie. Jeśli Wieprz nie zdecyduje się na 
ten krok, to możliwe, że ta szansę dostanie inna gmina. 

(M. Husar)
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