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To już po raz 5-ty w naszej Gminie odbył się 
przegląd Kolęd i  Pastorałek „GWIAZDA BETLE-
JEMSKA”. W tym roku przed widownią wystąpiło 
aż 214 uczestników… 

Tylu występujących na konkursie w Brzu-
śniku nie było jeszcze nigdy! Tegoroczny 
Gminny i Międzyszkolny Przegląd Kolęd 
i Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych 
„GWIAZDA BETLEJEMSKA” mający miejsce 
16 stycznia przyciągnął rekordową ilość 
uczestników. Przez jury i widownią wystąpi-
ło aż 241 wychowanków szkół i przedszkoli 
z  terenu Gminy Radziechowy-Wieprz. Trzy 
dni później w kościele pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Przybędzy laureaci konkursu 
profesjonalnie zadbali o szczególną  oprawę 
muzyczną liturgii Mszy Świętej.

REKORDOWA  
„Gwiazda Betlejemska” 
2014 już za nami…

cd. na str. 2

Z okazji święta Kobiet, jakie przypada na dzień 8 marca, składamy 
wszystkim naszym drogim Paniom najserdeczniejsze życzenia: dobrego 

zdrowia, czasu na realizację własnych marzeń i wypoczy-
nek, a także dużo radości i zadowolenia z każdego kolej-
nego dnia, niech będą one wypełnione samymi szczęśli-
wymi chwilami!

Z wyrazami szacunku:
Grzegorz Figura

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz,
oraz Marian Motyka 

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

Konkurs Teatralny 
dla wszystkich 
mieszkańców!
str.  5

Wspomnienia o ks. 
prał. S. Gawliku
str.  14

Dział sportowy
str.  15

„Zza kurtyny wspo-
mnień - rodzinny teatr 
lalek”
str. 12

Czym jest 
pełnomocnictwo?
str.  23

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet!

Stowarzyszenie  
Dzieci Serc dziękuje  

i prosi o 1 % podatku!
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Choć radosne dźwięki dziecięcego 
kolędowania jeszcze grają w  naszej 
pamięci, to niestety, długo wyczekiwa-
ny V Gminny i Międzyszkolny Przegląd 
Kolęd i  Pastorałek oraz Małych Form 
Kolędniczych „GWIAZDA BETLEJEM-
SKA” 2014 już za nami. Przesłuchania 
uczestników odbyły się w czwartek, 16 
stycznia 2014 roku w sali Budynku Kul-
turalno-Oświatowego w  Brzuśniku. 
Przed przybyłymi zaśpiewało, zagrało, 
a nieraz i zatańczyło 241 uczestników 
– w  tym 23 solistów i  30 zespołów 
dziecięcych i młodzieżowych. 

Decyzją komisji oceniającej w 
tym roku nagrody powędrowały do: 

  
WYNIKI KONKURSU:
KATEGORIA GRUPY PRZED-

SZKOLNE
I miejsce:
- Przedszkole Publiczne w Radzie-
chowach grupa śpiewająca „Bosy Pa-
stuszek” (50 zł)
- Przedszkole Publiczne w Radzie-
chowach grupa Mali kolędnicy z 
szopką (50 zł)
II miejsce:
- Przedszkole Publiczne w Wieprzu 
grupa „Pajacyki” (50 zł)
Wyróżnienia
- Odział Przedszkolny w Brzuśniku 
grupa śpiewająca „ dlaczego dzisiaj” 
( 50 zł)
- Odział Przedszkolny w Brzuśniku 
grupa śpiewająca „Zostań Jezu mym 
braciszkiem” (50 zł)
- Przedszkole Publiczne w Wieprzu 
grupa „Misie” (50 zł)

KATEGORIA I - śpiew z podkła-
dem w wersji instrumentalnej 
- SOLIŚCI
ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEM-
SKA - Kinga Kręcichwost (150 
zł)
I miejsce: Julia Pieczarka (100 zł)
II miejsce: Magdalena Maciejko 
(70 zł) oraz Pytlarczyk Joanna 
(70 zł)
III miejsce: Dawid Kaletka oraz 
Zuzanna Kaletka

KATEGORIA I - śpiew z podkładem 
w wersji instrumentalnej – GRUPY
ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA: 
Duet – Renata Kocoń i Maria Kup-
czak (150 zł)
I miejsce:  Zespół ISKIERKI z Przybę-
dzy (100 zł)
II miejsce: Chór z Juszczyny (70 zł)
III miejsce: Zespół WIOLINKI z Brzu-
śnika

KATEGORIA II - śpiew z towarzy-
szeniem instrumentu lub zespołu 
(kapeli) - SOLIŚCI
ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA: 
Wioletta Setla (150 zł)
I miejsce – nie przyznano
II miejsce: Paweł Zawiła (70 zł)
III miejsce: Wiktoria Hankus oraz  Mo-
nika  Żurek

KATEGORIA II - śpiew z towarzy-
szeniem instrumentu lub zespołu 
(kapeli) - GRUPY
ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA: 
Grupa Świetlicowa z Juszczyny 
(150 zł)
I miejsce:  Trio wokalno-instrumen-
talne z Wieprza: Patrycja Krzus, Mo-
nika Bąk, Paweł Zawiła (100 zł)
II miejsce: Szkoła Podstawowa w 
Juszczynie grupa z klasy 3 z akompa-
niamentem dzwonków (70 zł)
III miejsce: Zespół wokalno-instru-
mentalny ZS im. Ks. Prał. S. Gawlika w 
Radziechowach
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KATEGORIA III - kolędy tradycyjne – 
wykonywane gwarą i w stroju regional-
nym - SOLIŚCI

ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA: Kac-
per Murański (150 zł)

I miejsce: Estera Pszczółka (100 zł) oraz Da-
wid Murański (100 zł)

II miejsce: Aleksandra Śleziak (70 zł)
III miejsce – nie przyznano

KATEGORIA III - kolędy tradycyjne – wy-
konywane gwarą i w stroju regionalnym – 
GRUPY

ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA: Kwar-
tet ze Szkoły Podstawowej w Juszczynie:

Maciej Skrzyp, Natalia Dendys, Patrycja Po-
rębska i Nina Grzegorek (150 zł)

I i II miejsce – nie przyznano
III miejsce: 
- Katarzyna i Natalia Rodak
- Trio ze Szkoły Podstawowej w Wieprzu: Konrad Drewniak, Klau-

diusz Piela i Maksymilian Gaciek

KATEGORIA IV - małe formy kolędnicze
ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA: Zespół wokalny ze szkoły podsta-

wowej w Juszczynie (150 zł)
Koncert Laureatów odbył się w niedzielę (19.01) o godzinie 10.00 

w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Przybędzy, gdzie pod-
czas Mszy Świętej zaprezentowali się wybrani soliści i grupy muzycz-
ne. Dzięki uprzejmości ks. Janusza Dudka, Proboszcza nowej Parafii w 
Przybędzy, dzieci zagrały także tego dnia zamiast kazania.  

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 
Grzegorz Figura oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojco-
wianie”.

Organizatorami przeglądu byli: Gminne Centrum Kultury, Promo-
cji, Turystyki Radziechowy-Wieprz, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Brzuśniku oraz Stowarzyszenie Koło Gospodyń 

Wiejskich „Brzuśnik” w Brzuśniku.  Serdecznie dzięku-
jemy w imieniu swoim i uczestników paniom z KGW 
w Brzuśniku za wspaniały poczęstunek przygotowa-
ny dla wszystkich przybyłych 16 stycznia do Sali Bu-
dynku Kulturalno-Oświatowego w Brzuśniku. 

Dziękujemy także naszemu sponsorowi - Banko-
wi Spółdzielczemu Radziechowy-Wieprz.   Wszystkim 
biorącym udział w tegorocznym przeglądzie życzy-
my kolejnych jeszcze większych sukcesów i dalszej 
wspólnej pracy na rzecz podtrzymywania wspania-
łych tradycji, jakimi obfituje nasz region. 

(M. Husar)

Mieszkańcy Radziechów pamiętają o działalności młodzieży 
zrzeszonej w Związku Młodzieży Patriotycznej   ,,Nowe Wyzwo-
lenie”

1 marca obchodzony będzie po raz IV Narodowy Dzień Pamię-
ci „Żołnierzy Wyklętych”.  To polskie święto państwowe poświę-
cone jest pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległo-
ściowego podziemia.

Mieszkańcy Radziechów pamiętają o  działalności młodzieży 
zrzeszonej w Związku Młodzieży Patriotycznej   ,,Nowe Wyzwole-
nie”, a aresztowanej przez UB w 1950 r. Ci osiemnastoletni wów-
czas chłopcy byli torturowani, a  następnie więzieni. W  Żywcu, 
Krakowie na ul. Montelupich, Wronki.  Czym zasłużyli sobie na taki 
los? Marzyła im się Polska, Ojczyzna wolna od jakichkolwiek wpły-
wów. Nie chcieli godzić się na kolejną tyranię – tym razem sowiec-
ką. Ich dowódca Łodziana Edward otrzymał wyrok 5 lat więzienia. 
Pozostali: Pieronek Mieczysław - 3 lata, Galica Józef - 2 lata, Hab-
das Stanisław - 3 lata, Pieronek Józef - 2 lata. Kto ich zdradził? Kto 
doniósł do UB o  ich planach? Te odpowiedzi zostawmy IPN, ale 

o  postawie młodych ludzi trzeba 
pamiętać. .

W 2000 r. na  radziechowskim 
kościele została wmurowana pa-
miątkowa tablica

w 50. rocznicę uwięzienia har-
cerzy, głównym inicjatorem tych 
uroczystości był  ówczesny  ks. 
Prałat Stanisław Gawlik wieloletni 
(40lat) Proboszcz Parafii Św. Marci-
na w Radziechowach. 

2 marca przy kościele parafial-
nym w Radziechowach, po każdej 
Mszy św. przy Krzyżu Misyjnym, członkowie Stowarzyszenia Dzie-
ci Serc  wystawią Honorową  Wartę, a przy Kurhanie Pamięci na 
Matysce o godz. 15 zostanie odmówiona w intencji Ojczyzny Ko-
ronka do Miłosierdzia Bożego.                                                                JK

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych na Żywiecczyźnie 1 marca 2014 r.
W sobotę 1.03.2014 r. w Żywcu, przy siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa, do niedawna miejsce Biblioteki Publicznej na ul. Dworcowej 

2 w godz. od 11:00 – 13:00 będzie można uczestniczyć w rekonstrukcji wydarzeń z lat 1945 – 1947. O godz. 12:00 członkowie NSZ od-
dział Żywiec odczytają Apel Poległych. Przyjdź i poznaj historię tamtych tragicznych losów naszej ojczyzny.

Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych
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KARNAWAŁ DLA DZIECI W RADZIECHOWACH

Bal karnawałowy, który miał miejsce 16 lutego 
2014r. w Domu Ludowym w Radziechowach okazał 
się kolejnym sukcesem Rady Rodziców i persone-
lu naszego przedszkola. Prowadzący bal animator, Pan Sebastian Chmiel, 
zadbał o dobrą zabawę i radość naszych przedszkolaków. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim rodzicom i pracownikom przedszkola zaangażowanym 
w organizację imprezy. Mamy naszych przedszkolaków upiekły pyszne cia-
sta, a pani Agata Lach przygotowała tort czekoladowy na aukcję. Państwo 
Barbara i Przemysław Adamczykowie, Anna i Jerzy Kręcichwostowie oraz 
Agnieszka i Wacław Ciurla ufundowali ogromne pluszaki. A Państwo Anna 
i Grzegorz Marek oraz Magdalena i Marek Skrzypkowie wsparli organizację 
balu finansowo. Wszystkim uczestnikom i darczyńcom dziękujemy za wspa-
niałomyślność, hojność i uśmiechy na twarzach. Wszystkie nasze przedszko-
laki, jak co roku pojadą do Teatru Polskiego w Bielsku -Białej, dostaną pa-
miątkowe książki na zakończenie roku, a   w przedszkolu na dole niebawem 
wypięknieje szatnia... Dziękujemy:-)

          Dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach
                                                                   mgr  Małgorzata Kasperek

Tegoroczne ferie wiele dzieci wspo-
minać będzie ciepło i kojarzyć z cyklem 
zajęć pt. „Bajkowe spotkania śladami 
Walta Disneya”. W czasie ferii domy lu-
dowe na terenie całej naszej Gminy na 
chwilę przeobraziły się w małe sale ki-
nowe. Odwiedziło je wtedy ponad 120 
młodych widzów.

Dla tych, którzy lubią ciekawe roz-
wiązania, na czas ferii Gminne Centrum 
Kultury, Promocji, Turystyki Radziecho-
wy-Wieprz przygotowało w tym roku coś 
specjalnego. Przez większość dni wolnych 
od nauki dzieci i młodzież z terenu naszej 
gminy mogły wziąć udział z zajęciach pt. 
„Bajkowe spotkania śladami Walta Di-
sneya”   oraz   warsztatach bibułkarskich 
prowadzonych przez znaną twórczynię 
ludową Panią Marię Grzegorek z Juszczyny. 
Była to doskonała okazja dla tych, którzy 
chcieli własnoręcznie przygotować upo-
minek dla Babć i Dziadków oraz wszystkich 
ciekawych i chętnych do nauki w zakresie 
bibułkarstwa.  

Spotkania te odbywały się od 21 do 29 
stycznia kolejno w każdym z domów ludo-
wych na terenie gminy wg przedstawione-
go szkołom wcześniej harmonogramu.

Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli 
ponadto prawo do wzięcia udziału w kon-
kursie plastycznym pt. „Moja rodzina w 
świecie bajek”. Przedstawiamy poniżej listę 
autorów nagrodzonych prac.

 WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNE-
GO „MOJA RODZINA W ŚWIECIE BAJEK”

 WYRÓŻNIENIA:
Paulina Semik
Emilia Wątor

Klaudia Caputa
Aleksandra Broda

Sylwia Caputa
Joanna Broda

Wanda Kaczorowska
Martyna Biegun
Paulina Biegun

Patryk Biegun
Oliwia Juraszek

Bartłomiej Kryczka
Mikołaj Hojdys

Julia Hojdys
Wojciech Kania
Antoni Juraszek

Mateusz Mrowiec
Filip Pawlus

Zuzanna Pawlus
  
Wszyscy wyróżnieni w konkursie pla-

stycznym pojechali 3 lutego 2014 roku w 
nagrodę do Teatru Lalek „Banialuka”  w 
Bielsku-Białej. Nagroda ufundowana zosta-
ła przez Gminne Centrum Kultury, Promo-
cji, Turystyki Radziechowy - Wieprz.

 
Serdecznie gratulujemy wszystkim wy-

różnionym!
(M. Husar)

FERIE Z BAJKAMI WALTA DISNEYA
„Bajkowe Spotkania śladami Walta Disneya” przyciągnęły do do-

mów ludowych 120 młodych widzów...
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 REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR:
Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki  
Radziechowy-Wieprz, 34-381 Radziechowy,  
Wieprz 700
tel. 33 860 15 79, 
e-mail: mwiezik@radziechowy-wieprz.pl, 
           gckptrw@gmail.com 

PATRONAT:
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy - 
Wieprz
 
TERMINARZ:
 Ogłoszenie konkursu – 10 lutego 2014 r.
Termin zgłoszeń – do 10 marca 2014 r.
Termin przesłuchań – 9 kwietnia 2014r. 
w Domu Ludowym w Wieprzu
 
KATEGORIE:
Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:
I kategoria - szkoła podstawowa,
II kategoria - gimnazjum,
III kategoria – grupy mieszane*
* w kategorii III udział wziąć mogą grupy składające się 
z osób w różnym wieku, zarówno osoby dorosłe, jak 
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, rodziny, grupy 
nieformalne, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia 
itp.
 
CELE KONKURSU:
1.  Promowanie wśród dzieci i młodzieży oraz osób doro-

słych zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo, 
współpracę, dobrą komunikację, tolerancję, pomoc 
i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów, współdziałania i zysków pły-
nących z budowania dobrego klimatu w swoim środo-
wisku.

3. Zmobilizowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 
do poszerzenia wiedzy o prawnych skutkach zachowań 
agresywnych i przemocy.

4. Kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od 
przemocy.

5. Inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakre-
sie profilaktyki narkomanii, agresji, przemocy poprzez 
formy aktywne, w tym formy teatralne.

 
Projekt ten o charakterze profilaktycznym, ma za zada-
nie po przez formę teatralną, musicalową dążyć do po-

znawania wartości niezbędnych w kształtowaniu psychiki 
i charakteru młodego człowieka, ma uwrażliwić młodych 
ludzi na problemy własne i swoich rówieśników, ponad-
to ta forma teatralna ma za zadanie przedstawić młodym 
ludziom sposoby radzenia sobie ze stresem, niepowo-
dzeniami i sytuacjami konfliktowymi. Tego typu konkurs 
i proces przygotowania do niego ma spełniać formę teatru 
terapeutycznego.
Ważnym celem jest dla nas to, aby po przez użycie środ-
ków artystycznych pozwolić dzieciom i młodzieży na wyra-
żenie własnej opinii i często głęboko skrywanych emocji. 
Pozwolić im przestrzegać i uczyć rówieśników o często 
dramatycznych skutkach uzależnień i przemocy z jakimi 
możliwe, że będą musieli się zmierzyć w życiu – poza sce-
ną i kurtyną teatralną.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, instruktorzy prze-

prowadzą edukację wśród dzieci i młodzieży w oparciu 
o materiały własne oraz zmotywują uczniów do opraco-
wania scenariusza sztuki teatralnej o tematyce zgodnej 
z założeniami konkursu.

2. Uczniowie przygotują autorskie scenariusze i ich insce-
nizacje teatralne o tematyce zgodnej z celami konkursu.

3. Dopuszcza się korzystanie z gotowych scenariuszy bądź 
ich adaptację, przy czym należy podać autora oraz tytuł 
gotowego/adaptowanego scenariusza.

4. Przygotowana inscenizacja powinna przede wszystkim 
promować pozytywne wartości,a nie skupiać się na po-
kazaniu złych zachowań.

5. Scenariusz powinien zawierać informacje o zagroże-
niach w zakresie zjawiska narkomanii, alkoholizmu 
bądź występowania agresji i przemocy oraz propozycje 
zapobiegania im.

6. Scenariusze form teatralnych powinny być tak opraco-
wane, aby podane w nich treści budowały optymizm 
i wiarę w możliwość funkcjonowania społecznego bez 
agresji i przemocy.

II Gminny Konkurs Teatralny
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału 

w konkursie teatralnym w dniu 9 kwietnia 2014 r. w Domu Ludowym w Wieprzu!

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z regulaminem tegorocznego  
II Gminnego Konkursu Teatralnego „Piosenka jest dobra na wszystko!”.

 
Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2014 r. w Domu Ludowym w Wieprzu

Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych sztuką teatralną:
dzieci, młodzież, rodziny, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne, koła teatralne itd. 

 
Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiuna „Straszny Dwór” Stanisława Mo-

niuszki w dniu 24 kwietnia 2014 r.
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 7. Placówki mogą zgłaszać maksymalnie dwie grupy te-

atralne.
 8. Czas trwania spektaklu - maksymalnie 35 minut.
 9. Czas przygotowania scenografii – maksymalnie 10 

minut.
10. Grupa teatralna - nie więcej niż 14 osób.
11. Grupy korzystające z podkładów muzycznych zobo-

wiązane są do przygotowania nagrań na płytach CD-R 
w formacie audio lub na pendrive; zaopatrzonych w do-
kładny opis. Możliwe jest również wystawienie przed-
stawienia z akompaniamentem na żywo.

12. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolne, przy-
gotowane we własnym zakresie.

13. Dopuszcza się spektakle z wykorzystaniem dowolnej 
formy teatralnej (musical, widowisko, kabaret, teatr lalek, 
teatr ruchu, teatr cieni, inscenizacja, pantomima itp.).

 
KRYTERIA OCENY:
Formę teatralną oceniać będzie trzyosobowe jury powoła-
ne przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Promocji, 
Turystyki Radziechowy – Wieprz.
Skład jury:
• Jadwiga Grygierczyk – aktorka
• Mirosława Słaboń – kierownik GOPS
• Magdalena Więzik – Dyrektor GCKPT
• Beata Leńczuk – Bachmińska – Dyrektor GBG
 
Oceny dokonywane będą według następujących kry-
teriów:
- zgodność treści z zakresem tematycznym regulaminu                                          

- walory profilaktyczne,                                                                                          
- sposób przekazania treści, forma, pomysłowość,                                                  
- walory artystyczne – teatralne,                                                                               
- pochodzenie scenariusza. 
  (własny – 3pkt. /zmodyfikowany – 2pkt./gotowy - 1pkt.)
 
NAGRODY W KONKURSIE:
1. Nagrodą główną za I miejsce jest wyjazd na spektakl 

Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór” w Operze 
Śląskiej w Bytomiu zorganizowany przez GCKPT 
Radziechowy-Wieprz.

2. Za II i III miejsca oraz ewentualne wyróżnienia przewi-
dziane są nagrody rzeczowe m.in. sprzęt biurowy, kom-
puterowy, fotograficzny itp.;

3. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziany jest 
słodki poczęstunek.

4. Jednocześnie zastrzegamy prawo jury do podjęcia de-
cyzji o innym podziale nagród.

  
USTALENIA KOŃCOWE
1. Formularz zgłoszeniowy proszę przesyłać na adres sie-

dziby GCKPT lub adres mailowy.
2. Organizator nie refunduje kosztów dojazdów na elimina-

cje konkursowe.
3. Wyniki prac jury są ostateczne.
4. Termin wyjazdu do Bytomia przypada na 24 kwietnia 

2014 r.
 Z poważaniem

Dyrektor GCKPT
mgr Magdalena Więzik

Jasełka w Przybędzy  2014
19 stycznia w  naszej miejscowości 

odbyły się „Jasełka i  wspólne kolędo-
wanie”. Już po raz drugi przedszkolaki 
i  uczniowie naszego Zespołu, pod kie-
runkiem swoich pań: Barbary Kupczak, 
Elżbiety Garncarczyk, Małgorzaty Moty-
ki, Grażyny Malinki i Katarzyny Ozimiń-
skiej przygotowali jasełkowe przedsta-
wienie, w  którym nie zabrakło tańca, 
ról aktorskich i  popisów wokalno – in-
strumentalnych. Mali aktorzy wystąpili 
w  pięknych strojach owieczek, gwaz-
dek, aniołków oraz wszystkich postaci 
biblijnych opowiadających o  narodze-
niu Chrytusa. Wspaniale swoje role ode-
grali weseli pastuszkowie, którzy głośno 
śpiewali i pięknie tańczyli przed szopką 
betlejemską. Na szczególną uwagę zasługuje publiczność, 
która odegrała ważną rolę, aktywnie uczestnicząc w przed-
stawieniu – śpiewając wspólnie tradycyjne kolędy. Tego 
popołudnia nowa sala Domu Ludowego w Przybędzy tęt-
niła śpiewem, tańcem i radością. Na zakończenie spotkania 
uczniowie zaśpiewali bardzo znaną piosenkę „Przekażcie 
sobie znak pokoju”. Uczestnicy jasełek przekazywali z rąk do 
rąk światełka, symbolizujące przyjaźń, która panuje między 
nami. Tak miłym akcentem zakończono II wspólne kolędo-
wanie w Przybędzy, a brawom nie było końca.

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim rodzi-
com, którzy pomagali w  zorganizowaniu tego przedsię-
wzięcia . Bez Waszej pomocy, kochani rodzice, byłoby ono 
niemożliwe!

Już dziś zapraszamy na następne jasełka za rok.
B. Kupczak
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Noc w Bibliotece
30 stycznia miała miejsce  w Radziechowach  ”Noc w Biblio-

tece”. Tym razem spotkaliśmy się między innymi po to,  aby obej-
rzeć film „Funny Games” w reż. Michaela Haneke i rozmawiać o 
przemocy w mediach i w życiu codziennym. Spotkanie poprowa-
dził filmoznawca Tomasz Gruszczyk z bielskiego Stowarzyszenia 
„Montaż”. Pozostała część „Nocy” upłynęła na rozmowach i emo-
cjonujących rozgrywkach. Graliśmy w gry fabularne i planszowe. 
Uczestnicy spotkania mieli również okazję sprawdzić się jako  ści-
śle współpracująca załoga statku kosmicznego dzięki użyciu sy-
mulacji komputerowej „Artemis”.

Tradycyjny Opłatek Związku Podhalan  
w Radziechowach!

26 stycznia 2014 r. Oddział Górali Żywieckich Związku Podha-
lan po raz kolejny zorganizował opłatek w Radziechowach.

Najpierw zbiórka przed kościołem parafialnym pocztów 
sztandarowych i wszystkich gości, skąd zebrani weszli z muzyką 
góralską do kościoła. Uroczystą Mszę Świętą odprawił ks. kapelan 
Władysław Zązel. Razem przy ołtarzu stanęli księża  z okolicznych 
parafii:, ks. Franciszek Warzecha – dziekan dekanatu Milówka i ku-
stosz Sanktuarium w Rajczy, ks. ks. Zdzisław Grochal – proboszcz 
z Rycerki, ks. z pobliskiego Rychwałdu, ks. Józef Nędza – były pro-
boszcz i dziekan z Milówki i ks. Ryszard Kubasiak – wicedziekan 
dekanatu radziechowskiego, proboszcz i gospodarz uroczystości, 
który na początku mszy świętej powitał zebranych.

Przepiękne Słowo Boże do zebranych wygłosił ks. Kapelan ZP 
Władysław Zązel, który mówił o rodzinie, o ojcu, matce, ich po-

tomstwu i w dzisiejszym świecie o zagrożeniu rodzin, małżeństw, 
dzieci. Po homilii uroczyste ślubowanie złożyli nowo wstępują-
cy członkowie OGŻ ZP, a po ślubowaniu ucałowali sztandar tym 
razem obecny na uroczystościach sztandar Zarządu Głównego 
Związku Podhalan w Polsce. Całe ślubowanie przeprowadził Pre-
zes Stanisław Lizak i ks. kapelan Władysław Zązel, a legitymacje 
i gratulacje nowym członkom składali Adam Banaś i Władysław 
Motyka jako przedstawiciele Prezydium Związku Podhalan.

Osoby które złożyły ślubowanie:
Dziergas Małgorzata - Rajcza
Greń Joanna– Cisiec
Kliś Elżbieta – Przybędza
Kosiec Małgorzata - Radziechowy
Kuglarz Jarosław – Koszarawa
Lizak Grzegorz - Radziechowy
Paciorek Tadeusz– Rycerka Dolna
Satława Małgorzata - Radziechowy
Szczotka Alina– Cisiec
Wróbel Lucyna - Radziechowy
Wróbel Tadeusz - Radziechowy
Zemczak Marian– Międzybrodzie Żywieckie
Zoń Jan - Zwardoń
 
ROTA PRZYSIĘGI ZWIĄZKU PODHALAN
Wpatrzony w krzyż i sztandar, uroczyście ślubuję być rzetelnym 

członkiem Związku Podhalan. Będę sumiennie wypełniał obowiąz-
ki statutowe, dbał o zachowanie tradycji i piękno rodnej ziemi, o jej 
szlachetny rozwój duchowy i materialny.Dołożę starań do umocnie-
nia godności człowieka, rodziny, ziemi ojców i niepodległości Polski. 
Tak mi dopomóż Bóg !
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Na zakończenie Eucharystii słowo i podziękowanie Ks. pro-

boszcza Ryszarda Kubasiak, Prezesa Stanisława Lizaka oraz krótkie 
podziękowanie i życzenia które skierował do zebranych wicepre-
zes Zarządu Głównego ZP Adam Banaś. Wymieniono też uczestni-
czące we Mszy Św. poczty sztandarowe:

Sztandar Zarządu Głównego Związku Podhalan
Sztandar Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego
Oddział Niedźwiedź ZP
Oddział Podszkle ZP
Oddział Nowy Targ ZP
Oddział Oświęcim ZP
Oddział Szczawnica ZP
Oddział Łącko ZP
Bractwo Pielgrzymkowe Mysłowice ZG
Koło Łowieckie „Głuszec” w Rajczy
Sztandar OSP Radziechowy
Sztandar Koła Górników „GWAREK” z Radziechów
Sztandar Oddziału Górali Żywieckich
Sztandar Oddziału Górali Żywieckich Sztandar Narodowych Sił 

Zbrojnych Koło Podbeskidzie – Oddział Bartka
Całą oprawę muzyczną w kościele zorganizował Zespół Regio-

nalny „Grojcowianie” z Wieprza pod kierownictwem Jadwigi Jurasz 
i Brygidy Murańskiej. Na tą uroczystość przybył zacny gość Józef 
Skrzek – znany muzyk i instrumentalista który podczas komunii 
zaśpiewał i zagrał pieśń na miejscowych organach kościelnych. 
Po wyjściu na zewnątrz najpierw wykonano wspólną fotografię a 
później uformował się korowód który tym razem przeszedł z ko-
ścioła do miejscowego domu ludowego w Radziechowach.

Teraz wszyscy zaproszeni goście przeszli do sali aby tutaj da-
lej świętować spotkanie przy opłatku. Najpierw powitania i ciepłe 

słowa do zebra-
nych wygłosił 
Gospodarz Pan 
Wójt Grzegorz 
Figura a po nim 
ks. proboszcz Ry-
szard Kubasiak. 
Całość prowadzi-
ła niezawodna 
Jadwiga Jurasz 
która poprosiła 
z kolei ks. kape-
lana Władysława 
Zązla o modlitwę 
przed jedzeniem 

oraz poświęcenie opłatków którymi łamali się wszyscy uczestnicy 
składając sobie wzajemne życzenia. Teraz coś dla ciała (obiad) a 
po nim wyszedł na scenę miejscowy Zespół Regionalny „Grojco-
wianie”. Występ piękny (jak zresztą zawsze „Grojcowianie”). Jednak 
doszła do nas przykra wiadomość, kilku członków zespołu „Groj-
cowianie” jadąc na nasz opłatek miało wypadek samochodowy a 
jego uczestnicy znaleźli się w szpitalu. Ból, lęk, strach towarzyszył 
nam do końca. Prosimy wszystkich członków OGŻ ZP o modlitwę 
w ich intencji. Również w tym dniu trafiła do nas wieczorem smut-
na wiadomość, że Prezes ZP Maciej Motor Grelok który miał być 
obecny na naszym opłatku miał zawał i wylądował w nowotarskim 
szpitalu. Polećmy ich wszystkich w naszej codzienne modlitwie o 
zdrowie i potrzebne łaski i opieką Bożą i Matki Najświętszej.

Trzeba tutaj przyznać, że na nasz opłatek przybyli zacni go-
ście między innymi: Poseł na Sejm RP Stanisław Pięta, Goście ze 
Słowacji z Petrem Horvatem Starostą Obce Oravska Polhora wraz 
z małżonką, Ivanem Matis również z Orawskiej Polhory Dyrek-
tor Ośrodka Kultury wraz małżonką, Prezes Zarządu Głównego 
Związku Górnośląskiego Andrzej Stania wraz ze swoimi pocztami 
sztandarowymi, burmistrz miasta Żywiec Antoni Szlagor, Józef 
Skrzek znany muzyk i instrumentalista, władze Związku Podhalan: 
Wiceprezes Alojzy Lichosyt, Sekretarz Kazimierz Bielak, chorąży 

Jan Bukowski, członek prezydium Krystyna Chowanie i Władysław 
Motyka i jeden z organizatorów opłatka wiceprezes Adam Banaś. 
Byli prezesi z Oddziałów Związku Podhalan: Andrzej Niedoba z 
Niedźwiedzia, Marek Ciesielka z Szczawnicy, Krystyna Wawrzuta 
z Oświęcimia, Wojciech Groń z Nowego Targu, Wojciech Bogucki 
z Łącka, ale także przedstawiciele innych Oddziałów z Podszkla, 
Bractwa Pielgrzymkowego Związku Górnośląskiego z Mysłowic, 
Władysław Sanetra z NSZ, Górnicy, Strażacy, Myśliwi z Prezesem 
Janem Ficoniem z Rajczy oraz przedstawiciele mediów. Bardzo 
licznie przybyli nasi członkowie OGŻ ZP.

Na zakończenie Prezes Stanisław Lizak i Adam Banaś wszyst-
kim uczestnikom złożyli serdeczne podziękowania i życzenia. 
Sponsorom i pocztom sztandarowym przybyłym na uroczystość 
wręczono odpowiednie podziękowania, kalendarze i choinkę wy-
konaną z drewna z życzeniami. Jeszcze kawa, herbata, ciasto i po 
raz ostatni serdeczne podziękowania gospodarzom i za wspaniałą 
ucztę w Radziechowach.

 
Bóg Wielki Zapłać i Scynść Wom Boze.
 
Lista ludzi które wsparły i pomogły w zorganizowaniu 

„Opłatka”
Grzegorz Figura - Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz
Ks. Ryszrda Kubasiak – Proboszcz Parafii Radziechowy
Magdalena Więzik - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pro-

mocji i Turystyki Radz. Wieprz
Helena i Benedykt Cech Magazyn Towarów Masowych
Urszula i Jerzy Juraszek AGROKENT -Kęty
Grzegorz Biegun – „DYWANIK”
Grzegorz Brodka – członek OGŻ ZP
Karol Juraszek– członek OGŻ ZP
Janina Tadeusz Tlałka
Jadwiga i Marek Jurasz
Zespół Regionalny „Grojcowianie”
Żywiec Zdrój
Marian Knapek – Nadleśniczy Nadleśnictwo Węgierska Górka
Małgorzata i Jerzy Bidelski

(Związek Podhalan)
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Rada Rodziców
        Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy 

serdecznie zaprasza na 
        OSTATKOWĄ ZABAWĘ TANECZNĄ

Zabawa odbędzie się 1 marca 2014r.   
                           o godz. 19.00 w nowej sali Domu Ludowego w Przybędzy

Zapewniamy:

„Mizerna cicha stajenka licha”
Już po raz szósty w niedzielę, 12 stycznia 2014r. w Zespole Szkół im. ks. prał. Stanisława Gaw-

lika w Radziechowach odbyła się uroczystość środowiskowa – „Wieczór Kolęd”, na który przybyli: 
proboszcz parafii, przedstawiciele władz gminy oraz wielu rodziców, dziadków i mieszkańców 
naszych Radziechów, aby w ten sposób przedłużyć świąteczną radość. 

Wszyscy zasiedli przy stolikach, na których przygotowane były ciastka, kawa lub herbata, 
a blask świec podkreślał rodzinna atmosferę.

Program artystyczny – piękne kolędy i pastorałki – został przygotowany przez uczniów szko-
ły podstawowej i gimnazjum.

Ciepły, świąteczny nastrój został dodatkowo podkreślony przez piękną dekorację.
Wspaniałe wrażenia muzyczne i wizualne sprawiły, że ten wieczór był wyjątkowy.
                                                                                                                                        Do zobaczenia za rok!

•• fanastyczną zabawę przy zespole 
WOKAL

•• 3 gorące posiłki

•• szwedzki stół
•• kawę, herbatę, deser

•• i inne  atrakcje m.in. loterię fantową

Gwarantujemy świetną zabawę w swojskim klimacie!!!
Bilety w cenie 170 zł od pary do nabycia w sekretariacie Szkoły
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Ziymo Żywiecka

Wyjdz kiedy na Romanke
Pocujes haw wielkom cise
W gęslikak z gorolskik nut
Prziciskom skoli klawise

Som ci tez wsęndy wąsate jedle
Jaferow corno – pełno po ziymi
No ji zrodełko co dołu płynie
Bez mek korzynie i bez kamiynie

Ji idzie dołu ćiurcy ji śpiywo
Bez krzoki goje co ik łobmywo
Casym przistanie do słonka błyśnie
By łucałować brzegi polany

Po tym pomały zwolnio w dziedzinie
Ka juz zielono ji kwitnom trześnie
Kalina tornie ji głogi setne
Ji poprzesie jakoz tu piyknie

Muchy i mytle gowiyc się ruso
Gronie jus dysom kwiotkom miodem 
Potym ci grapy łowies łozłoci
Na miyndzak siadną śrybne dziewięcsiły

Ziymio Zywiecko moja najdroksa
Dlo mnieś synkata ji twarda
Cy słysys moj głos
Kie leci dołu – groj łodpowiada

Nimos juhasów ni łowiec stada
Starego bacy jak łowce licy
Haw z góry widaj jak świat się krynci
Nie kozdy cłek ci jes bratem
Już nie łuswysys śpiywek pastyrzi
Jyno ci echo po lesie godo:
Jednok Ciek ochom Zimio Żywiecka
Jo Twojm Synem z Tobom łod dziecka.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moi superbohaterowie – babcia i dziadek!”

W tegorocznej edycji konkursu plastycznego, 
honorującego wkład babci i dziadka w wycho-
wanie najmłodszych dzieci, wzięło udział aż 150 
uczestników z całej gminy!

I. Organizator konkursu
Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Ra-
dziechowy – Wieprz, 
34-381 Radziechowy, Wieprz 700,  
tel. 33 860 15 79

II.Adresat konkursu
Uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkoli 
z gminy Radziechowy – Wieprz.

III. Liczba uczestników
Do konkursu zgłoszonych zostało 150 prac, na-
grodzono 50 uczestników. 

Przedszkola

I Miejsce
Katarzyna Chowaniec (PP Bystra)
Szymon Figura (Brzuśnik) 
II miejsce
Anna Zemczak (Bystra)
Amelia Dziergas (Radziechowy)
III miejsce
Emilia Adamczyk (Radziechowy)
Karolina Kręcichwost (Radziechowy)
Nikola Dłutka (Radziechowy)
Mikołaj Rodak (Radziechowy)
Kinga Ciurla (Radziechowy)
Dominik Lach (Radziechowy)
Wiktoria Mika (Radziechowy)
Emilia Wątroba (Wieprz)
Michał Kujawski (Wieprz)
Aleksandra Broda (Wieprz)

Klasy I-III
Miejsce I
Natalia Pytlarz (Bystra)
Adrianna Śliwecka (Brzuśnik)

Miejsce II
Michał Roczyna (Przybędza)
Katarzyna Noga (Juszczyna)
Julia Pieczarka (Bystra)
Stanisław Miodoński (Radziechowy)
Wiktoria Jekiełek (Radziechowy)
Kinga Radwaniak (Juszczyna)
Napoleon Figura (Brzuśnik)
Sebastian Caputa (Brzuśnik)
Miejsce III
Julia Kosiec (Brzuśnik)
Malwina Tracz (Przybędza)
Oliwia Talik (Przybędza)
Oliwer Adamczyk (Przybędza)
Oliwia Kosiec (Przybędza)
Paweł Włoch (Radziechowy)
Oliwia Biegun (Brzuśnik)
Szymon Adamek (Brzuśnik)
Karolina Rączka (Bystra)
Jakub Pytel (Juszczyna)
Aleksandra Kupczak (Brzuśnik)
Julia Wrzeszcz (Juszczyna)
Weronika Polak (Juszczyna)
Nikola Mucharska (Juszczyna)

Klasy IV-VI

Miejsce I
Weronika Okwat (Brzuśnik)
Wiktoria Chowaniec (Juszyczna)
Miejsce II
Monika Sowa (Radziechowy)
Aleksandra Juraszek (Juszczyna)
Wiktoria Głowacz (Juszczyna)
Martyna Błachut (Bystra)
Dawid Semik (Bystra)
Miejsce III
Klaudia Golasik (Radziechowy)
Patrycja Hatala (Brzuśnik)
Paulina Muszyńska (Bystra)
Urbaś Barbara (Bystra)
Ewelina Mendrak (Bystra)

Z poważaniem 
Dyrektor GCKPT  
Magdalena Więzik



Nasza GmiNa

11

Spotkanie Opłatkowe w Brzuśniku
25 stycznia 2014r., w Domu 

Kulturalno-Oświatowym w Brzu-
śniku odbyło się tradycyjne spo-
tkanie opłatkowe dla Seniorów. 
Inicjatorem i organizatorem im-
prezy środowiskowej było Sto-
warzyszenie KGW „Brzuśnik” we 
współpracy ze Szkołą Podstawo-
wą im. Ks. J. Twardowskiego w 
Brzuśniku. Przewodnicząca KGW 
Pani Czesława Kłusak przywitała 
wszystkich przybyłych gości oraz 
złożyła życzenia noworoczne. 
W imieniu Dyrekcji, nauczycieli 
i uczniów szkoły, zastępca dy-
rektora, Dorota Ryżka, składała 

wszystkim przybyłym Babciom i Dziadkom życzenia zdrowia, miłości, 
spełnienia marzeń i pociechy ze swoich wnuków. Podziękowała rów-
nież Seniorom za pielęgnowanie i przekazywanie wnukom pięknej, 
wartościowej tradycji i kultury naszego regionu. Następnie zaprosiła 

uczniów z klasy IV do przedstawienia szkolnych jasełek przygotowa-
nych przez Panie - Iwonę Szczotkę i Halinę Byrską-Rybarską, według 
scenariusza opracowanego przez Panią Agnieszkę Waliczek. Oprawę 
muzyczną i kolędy wykonał zespół wokalny „Wiolinki”, prowadzony 
przez Dorotę Ryżkę. Swój program artystyczny przedstawiła również 
grupa przedszkolna prowadzona przez Panią Barbarę Drewniak, oraz 
dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowane przez Panią Bogusła-
wę Włoch. Po pięknych występach dzieci, Wójt gminy, Pan Grzegorz 
Figura złożył życzenia wszystkim Seniorom i życzył miłej zabawy przy 
muzyce w wykonaniu Pan Mariana Wrzeszcza. Do wspólnego dziele-
nia się opłatkiem zaprosił Ks. Ireneusz Kurkowski. Panie z KGW przy-
gotowały pyszny poczęstunek dla wszystkich przybyłych mieszkań-
ców Brzuśnika. Na spotkanie opłatkowe zostali zaproszeni również Ks. 
Józef Leśny, Panowie: Marian Motyka – Przewodniczący Rady Gminy, 
radni- Piotr Piela, Stanisław Gołek, Sołtys-Stanisław Kupczak, oraz były 
radny – Leon Niewiadomy.

Paniom z KGW należą się wielkie słowa uznania za integrowanie 
społeczności lokalnej, za zaangażowanie i miłą atmosferę podczas or-
ganizowanych imprez i uroczystości środowiskowych. 

 Dorota Ryżka

Spotkanie z Ludźmi z ,,Sercem na Dłoni”
Okres świąt Bożego Narodzenia to szczególny czas, czas wzajem-

nego obdarowywania się i odmieniania życia.  A trzeba wiedzieć, że 
,,nie trzeba być bogatym, by ofiarować coś cennego drugiemu czło-
wiekowi: ,,można podarować mu odrobinę czasu i uwagi”, jak powie-
działa Doroty Greek. I tak Stowarzyszenie Dzieci Serc od grudnia do 
stycznia miało szansę być rozpieszczane. A  wszystko zaczęło się od 
spotkania ze św. Mikołajem w ,,Końskiej Doli” u Ewy i Jarosława Pie-
cuchów oraz ich przyjaciół A i K. Bąków, gdzie tradycyjnie już czter-
nasty raz mogliśmy się wspólnie bawić, śpiewać kolędy i rozmawiać 
z Wysłannikiem Nieba. I oczywiście otrzymać paczkę pełną słodyczy! 
Pani Ewa twierdziła, że podobno zasłużyliśmy sobie na te rarytasy, no 
miejmy taką nadzieję 

Chyba naprawdę byliśmy bardzo grzeczni, bo 11 grudnia znów 
odwiedził nas św. Mikołaj. Tym razem przyjechał do nas aż z Wadowic, 
z Zespołu Szkół nr 3  im. ks. prof. Józefa Tischnera, wraz z młodzieżą 
z  Technikum  Gastronomiczno – Hotelarskiego oraz panią Grażyną 
Goździewicz

Piękne pluszaki, paczki pełne łakoci sprawiły naszym dzieciom 
wielką radość, ale to, co najbardziej nasze dzieci uwielbiają, to możli-
wość wspólnej zabawy, a o to zadbała młodzież

z  Wadowic, no cóż, miasto z  tradycjami i  to nie tylko na skalę 
Ziemską. Długo trwały zabawy w pingwiny, krasnoludki, pociąg, po-
midora rysowanego czy zielony walczyk. Aż trudno uwierzyć, że klasa 
maturalna potrafiła wygospodarować tyle czasu. Życzymy młodzie-
ży pomyślnego zdania matury i zdobycia tylu punktów, byście mogli 
otrzymać indeksy wymarzonej uczelni. Ale co najważniejsze, by Wa-
sze życie miało sens. A Nauczycielom – by znów przyszli nowi ucznio-
wie o tak dobrych sercach. Czekamy na Was za rok. 

Jeszcze miała miejsce wizyta Pana Grzegorza Studenckiego 
i  wspólne kolędowanie przy akompaniamencie fortepianu. Wspa-

niały żywiecki muzyk wystąpił wraz z wnuczką– solistką Cóż dodać, 
wydawałoby się, że znamy wszystkie zwrotki popularnych kolęd – ale 
niestety, dobrze, że Pan Grzegorz zabrał rzutnik i  dopiero wówczas 
mogliśmy dołączyć się do śpiewu. Dziękujemy kolejnym cudownym 
Ludziom, dzięki którym tak niepowtarzalnie spędziliśmy czas, a Ma-
leńka Dziecina wraz ze swą Mamą  na pewno nam towarzyszyła.    JK
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We wrześniu 2013r 
rozpoczęliśmy w  bi-
bliotece publicznej 
w  Radziechowach re-
alizację projektu „Zza 
kurtyny wspomnień 
- rodzinny teatr lalek”. 
Projekt dofinansowa-
no ze środków progra-
mu „Działaj Lokalnie 
VIII” Polsko - Amery-
kańskiej Fundacji 
Wolności, realizowa-

nego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Żywiecką 
Fundację Rozwoju. Na 
terenie Żywiecczyzny 
projekt dofinansowa-
ny przez firmę Żywiec 
Zdrój.

W  ramach tego 
projektu dzieci biorące 
w nim udział stworzyły 
swój własny teatr lalko-
wy. Rozpoczęliśmy od 
podpatrzenia, jak wy-

gląda profesjonalny teatr i wybraliśmy się do bielskiej „Banialuki”, 
na przedstawienie „Piękna i Besta”. Przy okazji zobaczyliśmy pra-
cownie teatralne, w których powstają prawdziwe lalki i dekoracje 
oraz spotkaliśmy się aktorami.

Tak przygotowani zabraliśmy się do pracy! Dzieci zadecydo-
wały, iż przedstawieniem, które przygotują będzie „Czerwony kap-
turek” - tyle, że..... po góralsku.

Najpierw dzieci przystąpiły do szycia lalek, co jak się okazało, 
nie było wcale takie proste. Jednak po wielu godzinach spędzo-
nych z  igłą i nitką w rękach, udało się uszyć wspaniałe lalki! Na-
stępnie dzieci chwyciły za pędzle i farby i namalowały przepiękne 
dekoracje. Kolejnym etapem było nagranie ścieżki dźwiękowej. 
Tak przygotowani rozpoczęliśmy próby. Kiedy wszystko było już 

„Zza kurtyny wspomnień - rodzinny
teatr lalek” - podsumowanie projektu

Cele konkursu:
- propagowanie piękna regionalnej poezji ludowej,
- popularyzacja twórczości  poetów ludowych regionu żywieckie-
go,
- przypomnienie i odkrywanie bogactwa gwary, 
- włączanie młodego pokolenia w kulturę ludową regionu, 
- budzenie szacunku dla naszej „małej ojczyzny”, 
- integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół w/w idei.
Organizator:
Szkoła Podstawowa im. F. Polaka w Juszczynie
Współorganizator: Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 
Radziechowy- Wieprz Stowarzyszenie „Grojcowianie”
Zasady udziału:
W konkursie mogą uczestniczyć przedszkola, szkoły podstawowe 
i gimnazja z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz. 
Każda szkoła przeprowadza eliminacje we własnym zakresie i ty-
puje po 2 uczniów w każdej kategorii wiekowej.
 Recytatorzy będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych:
I - przedszkola,
II - klasy I - III 
III - klasy IV- VI 
IV - gimnazja 

Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór poetów z  regionu w 
gwarze góralskiej.
Zgłoszenia uczestników prosimy przesłać na karcie uczestnictwa 
do dnia 25 marca 2014r. na adres mailowy szkoły – podjusz@in-
teria.pl lub telefonicznie -  338675540.
Konkurs odbędzie się dnia 3 kwietnia 2014r.
w budynku Domu Ludowego w Juszczynie o godz. 9.00.
Recytacje uczniów oceniać będzie komisja konkursowa powołana 
przez organizatora. Po zakończeniu konkursu ogłoszone zostaną 
wyniki. Przewidujemy dyplomy dla wszystkich uczestników i na-
grody książkowe dla laureatów.
Kryteria oceny recytacji: dobór repertuaru dostosowany do wie-
ku i możliwości wykonawczych uczestnika, interpretacja utworu, 
autentyzm prezentowanej gwary, znajomość tekstu, ogólny wy-
raz artystyczny (recytacja nie wymaga rekwizytów ani ruchu sce-
nicznego). 
Organizatorzy zachęcają do występu w stroju ludowym odpo-
wiednim do tematyki tekstu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo fotografowania oraz reje-
stracji prezentacji.
Dodatkowych informacji udzielają osoby: J. Marszałek i E. Fijak – 
tel. 509 616 042 
Zapewniamy  poczęstunek dla uczniów i opiekunów grupy. 

Regulamin II Konkursu Recytatorskiego Poezji Ludowej 
Twórców Regionu Żywieckiego

dla  przedszkoli, szkół podstawowych  i gimnazjalnych Gminy Radziechowy - Wieprz
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Góralskie „PODNIESIENIE’’ dla Stecówki z ZR „Grojcowianie”!
W  dniu 1 lutego 2014 roku dzięki inicjatywie śląskiego mul-

tiinstrumentalisty Józefa Skrzeka i wsparciu o. Alana Ruska OFM. 
z Parafii św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach odbył 
się wspaniały koncert „SERCE GÓRALA I GROŃ” dla Stecówki.

Koncert w Panewnikach był zorganizowany, by wesprzeć od-
budowę zniszczonego pożarem kościoła Matki Bożej Fatimskiej na 
Stecówce w Beskidzie Śląskim.

To góralskie „PODNIESIENIE” pozwala wierzyć, że odbudowa 
Stecówki przebiega zarówno w sferze materialnej jak i duchowej 
po traumie grudniowego, przedświątecznego pożaru. Beskidzkie 
kolędy zabrzmiały u panewnickiego żłóbka i dały radość tak z Bo-
żego Narodzenia, jak i  rodzącej się nadziei na przezwyciężenie 
dramatu, z którego musi narodzić się DOBRO.

W  tym góralskim kolędowaniu obok Józefa Skrzeka wzięło 
udział kilkudziesięciu muzyków z Beskidu Śląskiego:
- Janek i Krystyna Kaczmarzyk,
- Zbyszek Wałach z Kapelą „Wałasi”,
- Monika Wałach z armią małych muzykantów z Kapeli „Jetelinka”,
- muzycy z Kapel – „Zwyrtn”,
- „Rajwach”,
- „Istebna”,
- „Beskidek”,
- grupa pod kierunkiem Józefa Brody.

Żywiecczyznę reprezentował Zespół Regionalny „Grojcowia-
nie” z Wieprza, a przy ołtarzu stanęły 2 sztandary Oddziału Góra-
li Żywieckich Związku Podhalan i  cała wspierająca grupa górali 
w swych regionalnych ubiorach.

Utwór „SERCE GÓRALA I GROŃ” z Tryptyku Beskidzkiego Józe-
fa Skrzeka i górali, który w 1997 r. zabrzmiał na Stecówce po raz 
pierwszy, dziś znów wybrzmiał w Panewnickiej Bazylice jako znak 
i  wskazanie do kolejnego spotkania górali i  Józefa Skrzeka, już 
przy nowej, odbudowanej świątyni. Bo „kiedy gronie w żałobnej 
szacie … a  serce wśród kamieni”, to jednak uparcie górale „swe 
serce kładą na dłoni” i dzielą się tym, co mają najlepsze „SERCEM 
GÓRALA i GRONIEM”.

I  serca górali połączyły się w  sposób szczególny z  sercami 
wszystkich obecnych w tym dniu w Bazylice Panewnickiej. Przed 
koncertem w trakcie Eucharystii w intencji nowej Świątyni na Ste-
cówce, słowem bożym podzielił się z zebranymi Ks. Biskup Tade-
usz Rakoczy – Senior Diecezji Bielsko-Żywieckiej, a po koncercie 
słowa podziękowania skierował do wszystkich Ks. Grzegorz Ko-
tarba – Proboszcz Stecówki, cytując tekst śpiewany niegdyś przez 
Czesława Niemena - „Dziwny jest ten świat.... lecz ludzi dobrej woli 
jest więcej”.

(M. Jurasz)

dopracowane, postanowiliśmy pokazać efekty naszej pracy in-
nym dzieciom. Jako pierwsze, przedstawienie obejrzały dzieciaki 
z  radziechowskiego przedszkola. Mimo tremy, nasi mali akto-
rzy świetnie się spisali, a  przedszkolakom bardzo się spodobało 
przygotowane przedstawienie. Postanowiliśmy więc zaprezento-
wać efekty naszej pracy szerszej publiczności. 30 stycznia w  sali 
Domu Ludowego w Radziechowach odbył się kolejny pokaz. Tym 
razem naszymi widzami były zarówno dzieci jak i dorośli, przyby-
ły również „Dzieci Serc”. Mieliśmy przyjemność gościć miedzy in-
nymi pana wójta Grzegorza Figurę, radną gminy - panią Lucynę 
Kądziołkę, a  także przedstawicieli Żywieckiej Fundacji Rozwoju, 
firmy Żywiec Zdrój S.A. oraz Radia ESKA Beskidy. Jak się okazało, 
odnieśliśmy kolejny sukces!

Po spektaklu, nasi widzowie mogli obejrzeć z bliska powstałe 
podczas projektu lalki. Ci młodsi skorzystali z okazji, aby pobawić 
się nimi, a także spróbować stworzyć swoja własną kukiełkę. Oka-
zuje się, że bawiąc się w teatr można się wiele nauczyć, czerpać 
z tego radość i dzielić się nią z innymi. Dziękujemy serdecznie za-
równo uczestnikom projektu jak i  wszystkim tym, którzy wspar-

li nas w  jego realizacji patronując, sponsorując promując nasze 
działania. Zachęcamy do oglądania relacji z projektu i filmiku ze 
spektaklu na profilu biblioteki w serwisie YouTube.com.

Zapraszamy do odwiedzania bibliotek na terenie gminy i zgła-
szania pomysłów na kolejne warsztaty.
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Sakrament Bierzmowania  
rok 1978

Tradycyjnie, jeśli mamy ja-
kieś wielkie wydarzenie w  ro-
dzinie, to nasz dom staramy się 
uprzątnąć, tak by oddać należ-
ny szacunek zaproszonym go-
ściom i  podkreślić wyjątkowy 
charakter uroczystości – podob-
nie jest i  w  naszych kościołach, 

przed wielkimi uroczystościami, w szczególny sposób staramy się 
uprzątnąć i przyozdobić Dom Boży.

Nie inaczej było w naszej parafii przed sakramentem bierzmo-
wania, z każdej rodziny bierzmowanego do pracy został oddele-
gowany jeden przedstawiciel. A, że w 1978 r. w naszym kościele 
nadal trwał remont, to i prac było pod dostatkiem. Ponieważ tego 
popołudnia nie było jeszcze ks. proboszcza, a nikt dokładnie nie 
wiedział, co należy robić, więc każdy znalazł sobie jakieś zajęcie. 
Jedni czyścili ławki, inni posadzki, ołtarze, ja postanowiłam wyczy-
ścić z tynku drzwi frontowe, trzeba wiedzieć, że wówczas trwało 
kładzenie elewacji zewnętrznej kościoła, a  że nie było  metod 
zabezpieczeń przed spadającymi resztkami zaprawy, wiec drzwi 
były mocno zbryzgane już zastygłą zaprawą, musiałam się trochę 
napocić, by przywrócić należyty wygląd już nowym drzwiom. 

Powoli robiło się ciemno, wszyscy kończyliśmy porządkowa-
nie, gdy przyjechał ks. proboszcz. Widząc liczną grupę, uradowa-
ny popatrzył, co zrobiliśmy, jego mina jednak zrobiła się smutna 
– stwierdził, że trzeba przewieźć jeszcze dwie hałdy gryzku, który 
służył do tynkowania kościoła, a był wysypany nieopodal wejścia 
do świątyni. No cóż, jak trzeba, to trzeba, wzięliśmy się do roboty. 
Jedni ładowali gryzek na taczki, inni przewozili go na wyznaczone 
miejsce, jeszcze inni usypywali nowe hałdy. I nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, że jednym z jeżdżących taczkami był ks. 
Gawlik - nasz proboszcz był niesamowity. Jakież było nasze zdzi-
wienie, gdy w niespełna godzinę prace zostały ukończone, a roz-
promieniona twarz ks. proboszcza, była najlepszym świadectwem 
dobrze wykonanej pracy. 

Wszyscy zmęczeni, ale jakże szczęśliwi, wrócili do domów. 
A  nazajutrz dopiero mogliśmy oceniać, a  zarazem podziwiać 
nasze nocne prace – ileż mieliśmy z  tego radości Ja też i  jestem 
wdzięczna Panu Bogu, że pozwolił mi żyć w  tych czasach w Ra-
dziechowach, bowiem dzisiaj, idąc do kościoła, podziwiam piękną 
elewację naszej świątyni, a gdy wchodzę do kościoła, to ze wzru-
szeniem otwieram drzwi, przypominając sobie tamte chwile.

Siostra bierzmowanego

Matka i syn

Wspomnienia o ks. prał. Stanisławie Gawliku

Ogród przed plebanią i warzywniak
 Pani Józefa, mama ks. Gawlika, skromnie ubrana, chudziutka kobieta – zazwyczaj w 

chustce na głowie, całe dnie spędzała na pracy w ogrodzie, pod jej ręką rosły dorodne 
jarzyny, czerwieniły się piękne truskawki. A ogród był bajeczny – różnobarwne kwiaty 
kwitły tam od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Wielu z nas po raz pierwszy mogło 
podziwiać czarne tulipany, kolorowe hortensje. Dodam tylko, że ogród zajmował obecny 
teren przed plebanią, więc było przy czym pracować, a Pani Józefa była już  sędziwego 
wieku. 

Rozmowy z Panią Gawlikową
Pani Józefa lubiła zawsze porozmawiać. Kiedy ktoś ją zagadnął podczas prac w ogrodzie, 

stawała wówczas oparta o kopaczkę lub chwytała się siatki ogrodzeniowej i z zainteresowa-
niem słuchała rozmówcy,  czasami skarżyła się że Stasiu – ks. proboszcz, nie dba o zdrowie  
i pracuje ponad siły, ale Pani Gawlikowa w tej kwestii też nie była lepsza. Pracowała od świ-
tu do nocy, chociaż tego wcale nikt od niej nie wymagał, a wprost przeciwnie, proszono 
ją, by się nie przemęczała. 

Kiedyś żaliła się, że Stasiu to nie jeździ do swoich krewnych, gdy mają imieniny, śluby, 
ale bardzo rzadko odwiedza danego dnia wszystkich, bowiem ciągły nawał pracy uniemożliwiał mu takie wizyty, a chciał wszystkich 
traktować równo.

Kiedy Pani Józefa bardzo podupadła na zdrowiu, wróciła do rodzinnego domu i tam siedząc przy oknie czekała na Stasia. Czekała 
również na syna, nie wiedząc, że on jest już u Pana i tam jej oczekuje…  
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PRZYGOTOWANIA ROZPOCZĘTE!
W drugą sobotę stycznia swoje przygotowania do rundy wio-

sennej zainaugurowali zawodnicy Gminnego Klubu Sportowego 
Radziechowy – Wieprz. Iście wiosenna aura 
sprawiła, że pierwszy trening odbył się, nie 
jak początkowo planowano na hali, lecz na 
boisku. Frekwencja na pierwszym treningu 
pozostawiała sporo do życzenia z uwagi na 
szeroką kadrę klubu. Piłkarze noworoczny 
rozruch rozpoczęli od gierki wewnętrznej, 
podczas której widać było, że okres świątecz-
ny nie sprzyja dbaniu o kondycję. Tydzień 

po pierwszej drużynie treningi wznowiła perspektywiczna młodzież  
GKS-u, która z niecierpliwością oczekiwała na rozpoczęcie okresu 
przygotowawczego. 

Obecnie piłkarze Gminnego Klubu Sportowego Radziechowy - 
Wieprz trenują pięć razy w tygodniu, z czego dwie jednostki trenin-
gowe odbywają się na hali sportowej w Wieprzu, a dwie na Orliku w 
Radziechowach. Piątą jednostkę treningową stanowi mecz kontrolny, 
który rozgrywany jest w weekend lub trening w terenie. W okresie 
przygotowawczym zaplanowano dotychczas 6 sparingów. Trzy z nich 
rozegrane zostaną z drużynami IV ligowymi, a więc wyżej notowanymi. 
Resztę stanowią zespoły V ligi, A klasy oraz Międzywojewódzkiej Ligi 
Juniorów. 

Warto przypomnieć, iż po zasadniczej rundzie jesiennej pierw-
szy zespół Gminnego Klubu Sportowego lideruje w rozgrywkach 
bielskiej ligi okręgowej z  przewagą 2 pkt. nad Koszarawą Żywiec.  
Drugi zespół seniorski występujący w Żywieckiej B klasie, rów-
nież ma spore szanse na awans, gdyż ze stratą zaledwie 3 pkt. do 
lidera zajmuje 4. miejsce w tabeli. Największą jednak szansę na mi-
strzostwo w swojej grupie posiada niepokonana drużyna Junio-
rów U19, która w Żywieckiej A klasie juniorów zajmuje pierwsze 
miejsce z zapasem 3 punktów nad drugą drużyną z Rychwałdu.  
Jednak, aby powyższe cele zostały zrealizowane, potrzeba ciężkiej 
pracy oraz mobilizacji na treningach.

Plan spotkań sparingowych pierwszej drużyny Gminnego Klubu 
Sportowego Radziechowy – Wieprz:

24 stycznia BTS Rekord U19 (Międzywojewódzka Liga Juniorów)- 
GKS Radziechowy – Wieprz  (3:2) 
9 lutego Wisła Ustronianka (IV Liga Śląska)- GKS Radziechowy – 
Wieprz (0:2)
19 lutego Sparta Jazgarzew [IV Liga Mazowiecka] 
22 lutego Jałowiec Stryszawa [V liga Wadowice] 
1 marca Strażak Rajsko (Klasa A Oświęcim) 
15 marca Spójnia Landek  (IV Liga Śląska)     

UKS Metalik Radziechowy 
walczy o III ligowy byt

Runda zasadnicza III ligi piłki siatkowej 
dobiegła końca. Po rozegraniu 14 spotkań 
Uczniowski Klub Sportowy Metalik Radzie-
chowy uplasował się na 6. miejscu spośród 
ośmiu zespołów w II grupie III Ligi Piłki Siat-
kowej .  Zajęte miejsce nie gwarantuje jed-
nak utrzymania w III lidze, jak również nie 
przekreśla szans na poprawienie końcowej 
lokaty, bowiem o awansach i spadkach z 

ligi zadecydują play offy. Warto przypomnieć zasady, którymi się one 
rządzą. Zespoły na początku rozgrywek o mistrzostwo III ligi zostały 
podzielone na dwie grupy terytorialne. Odpowiednio I grupa 7 ze-
społów II grupa 8 zespołów. Po rundzie zasadniczej drużyny, które 
w  poszczególnych grupach zajęły miejsca 1-4, utworzyły dwie grupy 
mistrzowskie, każda po cztery zespoły. Natomiast zespoły, które upla-

sowały się po rundzie zasadniczej na pozycjach w grupie pierwszej 
5-7 oraz w grupie drugiej 5-8, stworzyły grupę walczącą o utrzymanie 
w lidze. Ekipy, które w grupach mistrzowskich zajmą odpowiednio 
pierwsze i drugie miejsca, rozegrają turniej finałowy, a zwycięska oraz 
druga drużyna turnieju rozegra baraże o II ligę piłki siatkowej. Zespół, 
który zajmie ostatnie miejsce w grupie spadkowej, spadnie do IV ligi.   
Obecnie Uczniowski Klub Sportowy Metalik Radziechowy zajmuje 
pierwsze miejsce w grupie spadkowej, co pozwala optymistycznie 
patrzeć w przyszłość. Rozgrywki będą toczyły się do końca mar-
ca i wtedy poznamy ewentualnego spadkowicza z ligi oraz dru-
żyny, które zagrają w barażach. Poniżej prezentujemy tabelę po 
rundzie zasadniczej oraz grupy mistrzowskie i grupę spadkową.                    
Grupa I po sezonie zasadniczym
Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 12 36 36 4 989 730
2 MKS Banimex Będzin 2 12 21 24 17 956 891

3
Gmina Mykanów LKPS 
Borowno 12 19 22 23 992 1007

4 MUKS Michałkowice 12 18 21 20 934 938

5
Exact Systems Norwid 
Częstochowa 2 12 17 20 21 908 920

6 Aluron Warta Zawiercie 2 12 9 13 28 890 979
7 MKS Poręba 12 6 11 34 867 1071

Grupa II po sezonie zasadniczym
Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 SK Górnik Radlin 14 38 41 14 1320 1083

2
KŚ AZS Politechniki Śląskiej 
Gliwice 14 34 39 17 1322 1180

3 UKS PIK Katowice 14 29 36 20 1254 1180
4 UKS Trójka Mikołów 14 20 29 28 1296 1247
5 KS „Unia” Bieruń Stary 14 19 25 30 1107 1220

6 UKS Metalik Radziechowy 14 17 24 31 1168 1235
7 MCKiS Jaworzno 2 14 8 12 36 973 1056
8 GLKS Wilkowice 14 3 11 41 1009 1248

Grupa I mistrzowska play off
Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -

1
MKS-MOS Płomień  
Sosnowiec 3 9 9 0 225 170

2
Gmina Mykanów LKPS 
Borowno 3 4 5 7 254 264

3
KŚ AZS Politechniki Śląskiej 
Gliwice 3 3 5 8 252 276

4 UKS Trójka Mikołów 3 2 4 8 238 259

Grupa II mistrzowska play off
Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 SK Górnik Radlin 3 9 9 1 247 198
2 MUKS Michałkowice 3 4 7 7 303 308
3 MKS Banimex Będzin 2 3 4 5 6 232 241
4 UKS PIK Katowice 3 1 2 9 225 260

Grupa spadkowa play off
Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 UKS Metalik Radziechowy 6 14 16 8 550 505
2 KS „Unia” Bieruń Stary 6 12 13 8 418 457

3
Exact Systems Norwid  
Częstochowa 2 4 11 12 3 357 297

4 MCKiS Jaworzno 2 6 8 11 12 495 434
5 MKS Poręba 4 4 6 10 338 378
6 Aluron Warta Zawiercie 2 4 3 5 10 342 362
7 GLKS Wilkowice 6 2 5 17 446 513

S P O R T
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Zawody Szkół Podstawowych
w Piłce Koszykowej

Tegoroczne zawody szkół podstawowych miały miejsce na hali 
sportowej w Wieprzu. Mimo iż w  turnieju wzięły udział tylko dwie 
szkoły z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz, to na brak emocji nie 
można było narzekać. Mecze rozgrywane były systemem 4 kwarty, 
po pięć minut każda. Jako  pierwsze do rywalizacji przystąpiły dziew-
czyny. Początek spotkania był bardzo wyrównany  z uwagi na słabą 
skuteczność pod koszem obu drużyn. Dopiero pod koniec pierw-
szej kwarty zawodniczki z Radziechów zdobyły dwa kosze i zeszły na 
pierwszą przerwę z 4 punktowym prowadzeniem.  Silnie zmotywowa-
ne przez swoją trenerkę, na druga kwartę wyszły koszykarki z Wieprza, 
jednak po kilku nieudanych akcjach z ich strony i sprawnie wyprowa-
dzonych kontratakach przez przeciwnika wynik uległ zmianie, ale tyl-
ko na korzyść Radziechów. Trzecia kwarta to dominacja przyjezdnych, 
które coraz bardziej podkręcały tempo gry, co sprawiło, że na ostat-
nią odsłonę meczu drużyna z Wieprza wyszła z osiemnastopunktową 
stratą. Mimo dużej przewagi punktowej zespół z Wieprza nie odpusz-
czał i walczył ambitnie o każdą piłkę. Ostatecznie spotkanie zakończy-
ło się wynikiem 4:26. 

Poniżej prezentujemy składy oraz wyniki w poszczególnych 
kwartach meczu. 

Wieprz Radziechowy     
4:26 (0:4; 0:12; 2:20; 4:26)
Pawełek Paulina Konior Paulina 
Kręcichwost Katarzyna Mieszczak Zuzanna 
Caputa Julia Rułka Weronika 
Śleziak Aleksandra Błachut Paulina 
Dusik Klaudia Piecuch Katarzyna     
Murańska Karolina Tomiczek Karolina 
Caputa Kinga Rybarska Elżbieta       
Dudek Weronika Suchy Martyna 
Żuławska Ilona Ostręga Zuzanna      
Pietraszko Agnieszka Lizak Julia 
Motyka Natalia  Jurkiewicz Marysia 
Dudek Hiacynta                   

Po zakończeniu rywalizacji żeńskich drużyn, do potyczki stanęli 
chłopcy z Wieprza i Radziechów. Pierwsze akcje meczu z obu stron 
były bardzo nieśmiałe i chaotyczne, jakby każdy z zespołów chciał 
wybadać taktykę przeciwnika i jednocześnie liczyć na jego błąd. 
Błędów, rzeczywiście nie brakowało, natomiast skuteczność pozo-
stawiała wiele do życzenia. Po pierwszej kwarcie żadna z ekip nie 
trafiła do kosza. Druga kwarta przyniosła nieco bardziej otwartą 
grę, czego efektem były pierwsze zdobyte punkty przez obie dru-
żyny. Przewaga koszykarzy z Radziechów sięgała zaledwie 2 oczek 
i wszystko jeszcze mogło się wydarzyć. Kolejna odsłona spotkania, 
podobnie jak pierwsza kwarta, przebiegała pod dyktando niesku-
teczności obojga drużyn. Wynik nie uległ zmianie i obie ekipy przed 
decydującą kwartą zeszły na przerwę z wynikiem 2:4. Wszystko 
miało rozstrzygnąć się w końcówce. Sztaby szkoleniowe obu ze-
społów mocno pracowały w przerwie, aby obrać właściwą taktykę 
przed decydującą kwartą. Gdy zabrzmiał gwizdek sędziego, obie 
drużyny ruszyły do zdobywania punktów. Jako pierwsi straty zaczę-
li odrabiać uczniowie z Wieprza, doprowadzając do remisu. Jednak  
to radziechowianie  zachowali zimną krew do końca, zdobywając 8 
punktów z rzędu. W końcówce drużyna z Wieprza wzięła się jeszcze do 
odrabiania strat, ale czas pozwolił tylko na zdobycie dwóch punktów. 
Poniżej prezentujemy składy oraz wyniki w poszczególnych kwartach 
meczu.

Wieprz Radziechowy
6:12 (0:0; 2:4; 2:4; 6:12) 

Piela Klaudiusz Jakub Rypień    
Gancarczyk Tymoteusz Piecuch Karol 
Michulec Aleks Dudek Jakub  

Salawa Jakub Skowron Marek 
Bundyra Patryk Hutyra Jakub 
Drewniak Kamil Wisła Jakub 
Czulak Michał Dobija Dominik 
Biegun Kacper Łukaszek Jakub 
Tomiczek Szczepan Kubień Dominik 
Kaletka Kamil Lizak Kacper 
Drewniak Konrad Karpicki Michał 
Jarco Gabryjel        

Świetlica w budynku Gminnego 
Klubu Sportowego Radziechowy–Wieprz

Pragniemy poinformować, iż od  
marca 2014 r. w budynku Gminnego 
Klubu Sportowego Radziechowy – 
Wieprz  (obok Urzędu Gminy) po raz 
kolejny uruchomione zostaną zajęcia 
świetlicowe dla dzieci z terenu naszej 
gminy. Zachęcamy wszystkie dzieci, 
które pragną rozwijać swoje talenty 
plastyczne, jak również inne zainteresowania , pod okiem wykwali-
fikowanych pedagogów. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w ty-
godniu. Dokładny harmonogram zajęć będzie podany wkrótce na 
stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w kolejnym numerze gazetki. 

Zajęcia z najmłodszymi
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 8 – 

6 lat, które chcą rozpocząć przygodę z piłką 
nożną, w każdą środę, na salę gimnastyczną w 
Radziechowach na godzinę 16:00. Zajęcia ogól-
norozwojowe, ukierunkowane na piłkę nożną, 
prowadzone są pod opiekom instruktora piłki 
nożnej.  

Informujemy iż,  zgodnie z Zarządzeniem 
nr 73/2013 Wójta Gminy Radziechowy Wieprz z dnia 28.10.2013, w 
sprawie: opłat za wynajem pomieszczeń w szkołach na terenie Gminy 
Radziechowy – Wieprz, obowiązującą stawką za wynajem sali gimna-
stycznej w wymiarze jednej godziny, jest kwota 60 zł netto w sezonie 
grzewczym, poza sezonem grzewczym 50 zł netto. W celu rezerwacji 
terminu, należy skontaktować się z dyrektorem danej szkoły. Opłatę 
za wynajem sali dokonuje się na podstawie zawartej umowy.

 
Wykaz szkół posiadających sale gimnastyczne na terenie Gminy 
Radziechowy – Wieprz.  

Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu
Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie. 
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MOCNE UDERZENIE 
„ARAWASHI’’

Zapewne wielu Czytelników pamięta ekranizacje „Samotny wilk 
McQuade” czy „Zaginiony w akcji” z Chuckiem Norrisem, które przed 
laty wtargnęły jak orkan do kin, rozbudzając modę na dalekowschod-
nie sztuki walki. Niemal natychmiast zaczęły powstawać szkoły spor-
tów i sztuk walki, w których młodzież również chciała zacząć się reali-
zować i zakosztować smaku walki sportowej. Od wielu już lat adepci 
sportów walki z  gminy Radziechowy - Wieprz okupowali i  okupują 
miejsca medalowe w  czołówkach różnej odmiany sportów i  sztuk 
walki.

Mocnym też natarciem rozpoczęli nowy sezon startowy zawodni-
cy z klubu Arawashi w Dolnym - Kubinie, na Orawie, gdzie odbył się 
pierwszy z  cyklu Środkowoeuropejski Puchar Młodzieży w  Karate, 
określany jako „Orava - Cup”. Na imprezę tę dotarło ponad dwustu 
karateków w gronie, których jedyną ekipą reprezentującą Polskę był 
Klub „Arawashi”, skupiający młodych adeptów karate - shotokan. 

Trudnego doboru musiał dokonać szkoleniowiec Bogusław Hut-
man –Wilczek, który ostatecznie wytypował troje kadrowiczów klubu, 
z rzeszy około 60 zawodników, szkolących się cyklicznie w Arawashi, 
a  którzy wypełnili założenia wyśrubowanego uczestniczenia w  tym 
turnieju, bowiem biorą w nim udział zawodnicy z całej Słowacji, sięga-
jący po medale w Europie częściej niż polscy kadrowicze. Reprezen-
tanci „Arawashi” nie zawiedli i tym razem. W niezwykle mocnej stawce 
i zaciętej rywalizacji młodzi Polacy wywalczyli pięć medali.

Srebrny medal w  kategorii juniora w  konkurencji walki sporto-
wej kumite i  tytuł najlepszej zawodniczki, wywalczyła Patrycja Mar-
szałek, Patrycja dorzuciła jeszcze brąz w  układach technik kata, po-
konując doborową stawkę słowackich zawodniczek. Również dwa 
brązy w  kata i  kumite w  kategorii junior młodszy, zdobył    Marcin 
Biegun, oboje trenujący w Wieprzu. Świetnie spisała się debiutująca 
w  międzynarodowej rywalizacji Magdalena Czech, która dorzuciła 
brąz w kata, walecznej radziechowiance ciut gorzej poszło w walkach 
kumite i  w  eliminacji ćwierćfinałowej, odpadła po szalenie zaciętej 
walce z zawodniczą ze Spartaka Myjava.

- To jest dobry sportowy prognostyk, - ocenia trener karateków 
z „Arawashi”, -mam do wyboru coraz większą rzeszę zawodników, któ-
rzy chcą rywalizować z najlepszymi i to, jak widać po wywalczonych 
medalach, walczących  bez kompleksów. Co prawda zawodnicy z Ara-
washi, biorący udział w rywalizacji, prezentowali dość wysoki poziom 
sportowy, ale osobiście, mnie najbardziej cieszy  świadomość, że po-
przez rywalizowanie z najlepszymi nauczą się więcej,

- Liczne kontakty z klubami słowackimi, konfrontacja z innymi sty-
lami walki, innym sposobem rywalizacji sprawiła, że nasi zawodnicy 
zdobywają nowe doświadczenia, o  które trudno na krajowych tata-
mi.- mówi prezes Arawashi, Ryszard Stoecker.

Szanowni Państwo!
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-

nych informuje, że w roku 2014 nie przewidziano środków 
przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywa-
nie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów 
i innych osób uprawnionych, realizowanej przez Kierowni-
ków Ośrodków Pomocy Społecznej, wynikającej z art. 19 
ust 1—5 ustawy a  dnia 24 stycznia 1991 r. o  kombatan-
tach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i  okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2012 r. poz. 400 ze zm.).

Kombatanci i  inne osoby uprawnione znajdujące się 
w  trudnej sytuacji mogą zwrócić się o  pomoc pieniężną 
bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, Wzór wniosku o przy-
znanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych bę-
dących w dyspozycji Kierownika Urzędu oraz szczegółowe 
informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc 
są umieszczone na stronie internetowej Urzędu www.
udskior.gov.pl).

Jednocześnie pragniemy wyrazić przekonanie, że 
mimo braku ww. środków nie zostaną pominięte najistot-
niejsze potrzeby socjalne kombatantów i  innych osób 
uprawnionych spełniających kryteria ustawy z  dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 roku poz. 182 ze zm.).

Ponadto, w  związku z  wynikającym z  postępującego 
wieku, wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego 
uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na art. 
18 ustawy z dnia 24 styczna 1991 r. o kombatantach..., któ-
ry stanowi, iż ,,kombatanci i inne osoby uprawnione korzy-
stania z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej 
w  miejscu zamieszkania, w  uzyskaniu miejsc w  domach 
pomocy społecznej, w szczególności w domach przezna-
czonych dla kombatantów”, a także art. 47c ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. Ii. z 2008 roku Nr 
164, poz. 1027 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych  środków publicznych mówiący, iż kom-
batanci uprawnieni są do korzystania poza kolejnością ze 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycz-
nych udzielanych w  aptekach, jak również do przyjęcia 
przez lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ust. 2 pkt 10). i o dal-
sze dokładanie starań w celu zapewnienia pełnej realizacji 
tych przepisów prawa.

Korzystając z  niniejszej okazji, chcielibyśmy wyrazić 
Państwu wdzięczność za dotychczasową współpracę.
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Mammobus w Twojej miejscowości! Przebadałaś się już?
Zachęć przyjaciółkę!

Po raz kolejny mammobus zawita do gminy Radziechowy - Wieprz. Jednak ponad połowa 
Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadal nie skorzystała z

możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli jesteś w grupie, która już się przebadała, bądź ambasadorem profilaktyki, 
zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!

Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi. Ponieważ jest to najczęściej występu-
jący nowotwór złośliwy wśród kobiet dojrzałych, można powiedzieć, że mammografia to najważniejsze badanie, któremu świado-
ma kobieta powinna się regularnie poddawać.

Niektóre kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, jak istotna jest regularna kontrola i profilaktyka, która umożliwiając wczesne 
wykrycie zmian nowotworowych, pozwala na ich niemal 100% wyleczenie. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w propago-
wanie wspomnianego Programu w swoim najbliższym otoczeniu!

Mammografię można będzie wykonać 26 marca. Mammobus będzie do dyspozycji Pań przy Urzędzie Gminy, Wieprz 700.
Nie dostała Pani imiennego zaproszenia na badanie? Nie szkodzi, jeśli jest Pani w wieku pomiędzy 50 a 69 rokiem życia (rocz-

niki 1945 – 1964) i w ciągu dwóch lat nie miała Pani wykonywanej mammografii, przysługuje Pani bezpłatne badanie. Zachęcamy 
do rejestracji! Pozostałe Panie mogą wykonać badanie odpłatnie, ponieważ nie jest ono refundowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Aby nie musiały panie czekać w kolejce przy mammobusie, rekomendujemy wcześniejszą rejestrację pod nr. tel. 801 080 
007 lub 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu. Informacje o badaniach dostępne również na stronie internetowej 
www.fado.pl

Informacje o Grupie LUX MED:
Grupa LUX MED to największa firma medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, 

jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny 
pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń 
FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ. Opieka medyczna świadczona jest w 143 
placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach LUX MED i centrach medycznych Medycyny 
Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką PROFEMED w Warszawie działa spe-
cjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”. Z Grupą współpracuje ok. 1500 poradni 
partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad 1 200 000 pacjentów.

Grupa ma pięć szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), trzy szpitale 
w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (LUX MED), drugi specjalizuje się w endoskopii i 
chirurgii (Endoterapia), a trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center). Grupa 
LUX MED prowadzi również działalność ubezpieczeniową - LUX MED Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa 
ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB. W ramach Grupy LUX MED działają także spółki: LUX MED Diagnostyka, Tabita, Endote-
rapia i MegaMed. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, a MegaMed opiekę ambulatoryjną i chirur-
gię jednego dnia. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku 
wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.
Grupa LUX MED jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.

Więcej informacji o Grupie LUX MED można znaleźć na www.luxmed.pl
LUX MED Diagnostyka
Do Grupy LUX MED należy też LUX MED Diagnostyka, w skład której wchodzą AVI Diagnostyka Obrazowa, FADO Centrum 

Usług Medycznych, Konsylium oraz Med-Sport. Ośrodki diagnostyczne AVI specjalizują się w szerokiej gamie badań radiologicz-
nych (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego). Równoległym obszarem działalności AVI jest rehabilitacja. FADO 
– to największy w Polsce świadczeniodawca badań mammograficznych, dysponuje 15 mobilnymi pracowniami – mammobusami 
oraz trzema placówkami stacjonarnymi – w Warszawie, Gdańsku oraz Poznaniu. Med-Sport prowadzi pracownie tomografii kom-
puterowej i rezonansu magnetycznego w Częstochowie, a także pracownie tomografii komputerowej w Lublińcu, Kłobucku oraz 
Pajęcznie. Konsylium to wrocławski ośrodek, wyposażony w tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny.

Więcej informacji o Grupie LUX MED można znaleźć na www.luxmed.pl
Kontakt dla dziennikarzy:
Agata Jabłonowska
Specjalista ds. Marketingu i PR
FADO Centrum Usług Medycznych
LUX MED Diagnostyka
Ul. Nocznickiego 8A
81-454 Gdynia
agata.jablonowska@fado.pl
Tel. 607 931 133
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Z wielką przyjemnością informujemy, iż uczniowie Zespo-
łu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach 
zakwalifikowali się do konkursu „Aktywni dla klimatu”, 
który jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla 
klimatu pt. „Zmieniaj nawyki - nie klimat!”, mającej na celu 
upowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych. Kon-
kurs skierowany jest do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych z tere-
nu całej Polski. 

Aby wziąć udział w konkursie, 
stworzyliśmy Ekozespół pod na-
zwą EKO- BOOM, w skład które-
go wchodzą: Magdalena Maciej-
ko, Agnieszka Pawlus, Dominika 
Ostręga, Mikołaj Ciurla oraz Hu-
bert Pieczarka – uczniowie kl. III c 
gimnazjum, którzy będą reprezen-
tować szkołę w zmaganiach kon-
kursowych.

Konkurs będzie przebiegać w 
dwóch etapach. Jego celem jest 
rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych i 
metod przeciwdziałania tym zmianom oraz poszerzenie świa-
domości społecznej w dziedzinie ekologii. W ramach podję-

tych zadań uczestnicy zgłębią wiedzę na temat klimatu, po-
znają formy ochrony klimatu, podejmą własne działania w tej 
dziedzinie. Ponadto nauczą się różnych form współpracy ze 
społecznością szkolną i lokalną oraz poznają zasady przepro-
wadzania akcji społeczno - promocyjnej zbiórki elektroodpa-
dów w swoim regionie.

Uroczysty finał konkursu 
12.06.2014r w Warszawie.
Więcej o konkursie na stronie 
www.stopzmianomklimatu.
pl

Opiekun Ekozespołu 
mgr Bożena Kupczak

Konkurs jest częścią 
ogólnopolskiej kampanii 
edukacyjnej dla klimatu pt:. 
„Zmieniaj nawyki – nie kli-
mat!”, dofinansowanej ze 
środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Organi-
zatorem konkursu jest Fun-

dacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, a partnerami Remondis 
Electrorecycling i Electrosystem Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego S.A

„Aktywni dla klimatu”

Materiał był publikowany w biuletynie informacyjnym  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych „Nasze Sprawy”.

„Życie jest bezcennym darem”
Pod tym hasłem promowane są przez NFZ programy pro-

filaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Szeroko zakrojona akcja 
ma na celu nie tylko zwiększenie odsetka wykrywalności chorób 
nowotworowych, ale również uświadomienie znaczenia indywi-
dualnej odpowiedzialności za własne zdrowie. Już w roku 1973 
Lalond wykazał w swoich badaniach, że ze wszystkich czynników 
rzutujących na stan zdrowia, największy wpływ mają styl życia i 
środowisko fizyczne. A więc te czynniki, które jesteśmy w stanie 
najbardziej modyfikować. I chociaż dalsza analiza „pól zdrowia” 
wykazuje, że opieka zdrowotna znajduje się na ostatnim miejscu 
wśród tych czynników, to jednak sposób podejścia do własnego 
zdrowia związany jest nierozerwalnie ze stylem życia. Stąd wielkie 
znaczenie mają wszelkie działania promocyjne i profilaktyczne, 
umożliwiające ludziom zwiększenie kontroli nad zachowaniem 
i poprawą zdrowia, czy zapobieganiu chorobie lub jej skutkom. 
Bardzo ważnym działaniem jest więc rozpropagowanie tych dzia-
łań wśród społeczeństwa. 

Skala problemu, jeśli chodzi o choroby nowotworowe, jest 
duża. Rak piersi atakuje co piątą Polkę chorą na nowotwór złośli-
wy. Największe tendencje wzrostowe występują w grupie wieko-
wej pomiędzy 50 a 69 r. ż. W roku 2003 hospitalizowanych z tego 
powodu było 4,4 tyś kobiet, a w 2005 r. już 7,4 tysiąca. Najwięcej 
kobiet pochodziło z Katowic, Częstochowy i Sosnowca. Z kolei  na 
raka szyjki macicy zapada w Polsce co roku 4 000 kobiet (to jest 
10 kobiet dziennie!). Liczba chorych w latach 2003 i 2005 pozosta-
wała na podobnym poziomie: 1490 i 1483. Choroba ta atakowała 

najczęściej pacjentki w wieku 45-54 lat. Połowa kobiet umiera, bo 
zbyt późno zgłosiły się do lekarza. Rak szyjki macicy jest bowiem 
bardzo podstępny i w pierwszym okresie zazwyczaj przebiega bez 
niepokojących objawów. Jego rozpoznanie jest możliwe dzięki cy-
tologii. 

Niepokojące jest również to, że w Polsce tylko w 1/5 przypad-
ków leczenie podejmowane jest we wczesnej fazie choroby. Dla 
porównania: w innych krajach Europy i w USA cztery razy więcej 
osób rozpoczyna terapię we wczesnym okresie choroby. Progno-
stycznie odsetek zgonów z powodu chorób nowotworowych w 
stosunku do nowych zachorowań, w roku 2020 zmniejszy się na 
świecie do połowy, a w Polsce przekroczy 60 % .

Skuteczne badanie przesiewowe powinno więc istotnie wpły-
wać na obniżenie wskaźnika umieralności, być tańsze od leczenia 
choroby i jej skutków, oraz dostępne dla możliwie największej 
grupy osób. Rak szyjki macicy i rak piersi są chorobami, dla któ-
rych powyższe kryteria mogą zostać spełnione. Istotny jest rów-
nież fakt, że rozpoznanie choroby w badaniu skryningowym może 
nawet o dwa lata  wyprzedzić wystąpienie jej klinicznych sympto-
mów.

W ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania 
raka piersi NFZ oferuje kobietom w wieku 50 – 69 lat badanie 
mammograficzne, któremu każda kobieta powinna poddawać się 
co dwa lata. Z kolei etap podstawowy Populacyjnego programu 
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy,  to możli-
wość wykonania przez kobiety w wieku 25 – 59 lat co 3 lata bada-
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APEL
Apeluję do ludzi dobrej woli i chętnych do działania w organizacji spo-
łecznej w sprawie założenia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  

w Gminie Radziechowy-Wieprz. 

Sytuacja materialna w naszych rodzinach się zmienia z powodu choroby, nie-
pełnosprawności, bezrobocia lub zdarzeń losowych. Może to spotkać każdego. 
W ewentualnych sytuacjach możemy pomocy szukać w Polskim Komitecie Po-
mocy Społecznej i jak będziemy zorganizowani to będzie łatwiej. Polski Komitet 
Pomocy Społecznej jest organizacją społeczną bazującą wyłącznie  na podsta-
wie danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mówiąc wprost, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje komputerowe karty, a my na tej podstawie 
wydajemy żywność.  

Współpracujemy również z innymi organizacjami społecznymi, w przypad-
ku miasta Żywca ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Udzielamy 
pomocy materialnej /odzież, meble, sprzęt domowy/ osobom znajdującym się  
w trudnej sytuacji materialnej.

Mamy pomoc z Unii Europejskiej i wydajemy żywność. Występujemy do za-
kładów pracy o pomoc pieniężną i materialną przede wszystkim dla rodzin wie-
lodzietnych będących w trudnej sytuacji materialnej.

O pomoc zwracamy się tam, gdzie pracują nasi mieszkańcy oraz mieszkańcy 
Żywca. 

Poleciłbym założyć bank informacji, żeby można było przyjmować infor-
macje nie tylko od ofiarodawców, ale osób zgłaszających zapotrzebowanie,  
a przede wszystkim podanie dyżurnych numerów telefonów, które będą odbie-
rały informacje.

 
D e k l a r u j ę  się udzielać pomocy organizacyjnej na począt-
ku działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gminie  
Radziechowy Wieprz.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgowego PKPS 
w Bielsku Białej 

jak również Wasz sąsiad Prezes Zarządu Miejskiego PKPS w Ż y w c u 
Andrzej Bednarz

SPOTKANIE DLA ZAINTERESOWANYCH ODBĘDZIE SIĘ 12 MARCA
W DOMU LUDOWYM W RADZIECHOWACH 

(Kontakt tel.  694 504 777)

DOWÓD OSOBISTY - 

MUSIMY ZOSTAWIAĆ, 

CZY TEŻ NIE?
W związku z pojawiającymi się sygnała-

mi świadczącymi o niedostatecznej wiedzy 
obywateli w zakresie konieczności ochrony 
danych osobowych oraz dokumentów toż-
samości uprzejmie informujemy, że zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie 
może zatrzymać dowodu osobistego chyba, 
że możliwość taka wynika z wyraźnego ure-
gulowania zawartego w przepisach prawa. 
Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają 
podstawy prawnej, aby żądać od swoich klien-
tów pozostawienia dowodu osobistego ,,pod 
zastaw”. Działanie takie nie znajduje umoco-
wania w obowiązujących przepisach prawa 
oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem 
wykorzystania danych zawartych w dowodzie 
osobistym (lub innym dokumencie tożsamo-
ści) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę 
do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, 
której dane zostały wykorzystane.

Utrata dowodu osobistego powinna zostać 
niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie 
gminy, a w przypadku utraty dowodu osobiste-
go za granicami kraju, w urzędzie konsularnym. 
Dokument taki zostanie natychmiast unieważ-
niony w systemie informatycznym, co daje 
gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi . że 
nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami 
w przypadku nielegalnego posłużenia się do-
kumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla 
zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utra-
ciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do 
dowolnego banku. Powyższe zostanie odnoto-
wane w systemie informatycznym, do którego 
dostęp mają wszystkie banki, co skutkować bę-
dzie umożliwieniem zaciągnięcia zobowiąza-
nia przez przestępcę z wykorzystaniem danych 
osobowych poszkodowanej osoby.

nia cytologicznego. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości 
pacjentka kierowana jest na dalszą diagnostykę do etapu diagno-
styki pogłębionej. Bezpłatne badania w ramach w/w programów 
można wykonać bez skierowania w placówkach, które podpisały 
z NFZ umowę na realizację programu. Z badań mogą korzystać 
wszystkie ubezpieczone w NFZ kobiety, które mieszczą się w 
danej grupie wiekowej i nie wykonywały mammografii w ciągu 
ostatnich 2 lat, a cytologii w ciągu ostatnich 3 lat.  

Barbara Kotlarz
Literatura:

1. Domańska A.: Systemy ubezpieczenia zdrowotnego UE. Niem-
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more2917f.php
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Karnawał to czas zabaw oraz wizyt rodzinnych, przyjemnie jest 
poczęstować gości własnoręcznie wykonanym ciastem, wykwint-
nym mięsem oraz miło mieć pod ręką słodkie drobne „co nieco”.

Rolada wygląda niepozornie, dopiero po przekrojeniu okazale 
i smakowicie. 

ROLADA POMARAŃCZOWA
Składniki: 1 szklanka mąki pszennej, 1 szklanka cukru, 4 jajka, 

1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 cukier waniliowy, aromat śmie-
tankowy.

Masa pomarańczowa: 1 kg pomarańczy, 2 szklanki cukru, 1 
opakowanie galaretki pomarańczowej

Wykonanie ciasta: Oddzielamy żółtka od białek. Białka ubi-
jamy na sztywną pianę, w  czasie ubijania dodajemy po jednym 
żółtku, po trochę cukru i wanilii. Ubijamy do gęstości. Wsypujemy 
wymieszaną mąkę z proszkiem, olejek i delikatnie mieszamy, aby 
składniki się połączyły. Wylewamy ciasto do formy wyłożonej pa-
pierem i równomiernie wygładzamy. Pieczemy w temp. 180°C na 
złoty kolor przez 15 min. Upieczony biszkopt wykładamy na ście-
reczkę obsypaną cukrem i szybko zwijamy, Zostawiamy do ostu-
dzenia. 

Wykonanie masy: Obrane pomarańcze kroimy w drobną kost-
kę zasypujemy cukrem i  dusimy na małym ogniu, mieszając, nie 
zapominając obrać pomarańcze z  białych błonek. lekko ostudzić 
i tę masę owocową zmiksować i ponownie zagotować, dodać ga-
laretkę i dokładnie wymieszać, odstawić do ostudzenia, aby masa 
zgęstniała. Schłodzone ciasto rozwijamy smarujemy masą poma-
rańczową i ponownie zwijamy (bez ściereczki). Wierzch rolady moż-
na posypać cukrem pudrem lub jeśli zostało masy posmarować 
i posypać skórką pomarańczową. 

CIASTO BUDYNIOWE
Składniki: 6 jajek, 1 łyżka mąki tortowej, 3 budynie bez cukru 

karmelowe (lub waniliowe, czekoladowe), 1 szklanka cukru, 1 cu-
kier waniliowy, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia 

Składniki nadzienia: 1 litr soku pomarańczowego, 3 budynie 
waniliowe, ½ szklanka cukru, ½ litra śmietany kremówki 30%, ¼ 
szklanki cukru, 3 łyżki żelatyny, ¼ szklanki gorącej wody. 

Ciasto: Oddzielić białka od żółtek. Białka ubić z  dodatkiem 
szczypty soli na sztywno. Dodajemy cukier , cukier waniliowy i po 
jednym żółtku. Budynie przesiewamy z mąką oraz proszkiem do 
pieczenia (czynność w tym samym czasie ważna) i delikatnie mie-
szając łączymy z masą jajeczną. Ciasto wylewamy na blaszkę, wkła-
damy do nagrzanego piekarnika temp 180°C i pieczemy około 40 
minut. Po ostudzeniu przekrawamy na 2 placki. 

Nadzienie: W niewielkiej ilości soku rozprowadzamy budynie. 
Resztę soku gotujemy, wlewamy rozpuszczony budyń i  szybko 
mieszamy gotujący się sok. Studzimy. Śmietanę ubijamy mikserem 
na małych obrotach dodajemy cukier i  rozpuszczoną w  gorącej 
wodzie żelatynę. 

Na spód ciasta możemy położyć dowolne owoce (ale nie 
musimy). Wykładamy masę budyniową na nim rozprowadzamy 
śmietanę. Przykrywamy druga połową ciasta, wierzch smarujemy 
konfiturą brzoskwiniową wymieszaną z 1 szklanką wody gorącej 
z rozpuszczą galaretką brzoskwiniową, ostudzoną, wlaną do kon-
fitury. 

Kruche ciasteczka
Składniki: 5 żółtek z jajek ugotowanych na twardo, torebka cu-

kru waniliowego, 15 dkg masła, 20 dkg mąki, 3-4 łyżki cukru pudru. 
Wykonanie: żółtka utrzeć z cukrem waniliowym, dodać mięk-

kie masło, mąkę i szybko wyrobić ciasto. Włożyć je do torebki folio-
wej i schłodzić w lodówce przez 30 minut, a następnie wałkować 
na placek 3-4 minuty. Foremkami wykrawać ciastka o dowolnym 

kształcie. Układać na blaszce wyścielonej pergaminem, wstawić 
do piekarnika nagrzanego do 150°C i piec na bladozłoty kolor ok 
20 minut, jeszcze ciepłe posypać cukrem pudrem. 

Solidna porcja mięsa pieczona lub duszona to prawdziwy rary-
tas rodzinnych imprez.

Wieprzowina z serem i warzywami
Składniki: 1 kg szynki wieprzowej, ½ litra bulionu drobiowe-

go, ½ kg mrożonki warzywnej meksykańskiej (to jest: kukurydza, 
fasola czerwona, por, marchewka, papryka, fasola szparagowa), 
2 cebule, 15 dkg ostrego sera żółtego, łyżka oliwy, łyżeczka mleka, 
sól, biały pieprz

Wykonanie: Bulion zagotować, wrzucić mrożone warzywa, 
ugotować na półtwardo osączyć na sicie, przestudzić. Cebulę po-
kroić w  piórka (najlepiej dać cebulę czerwoną). W  mięsie naciąć 
kieszeń na całej długości. Ser żółty pokroić w kostkę, gdzieś 1 cm, 
wymieszać z  gotowanymi warzywami, cebulą - taką mieszanka 
napełnić kieszeń, lekko ugnieść, zszyć nicią. Mięso natrzeć solą 
oraz pieprzem, posmarować oliwą wymieszaną z  mlekiem, owi-
nąć w folię aluminiową, włożyć do brytfanny, piec 1 godz. W temp 
190°C. Folię po godzinie rozwinąć, mięso obrumienić z obu stron. 

Takim samym farszem można nadziać karczek lub pierś z indy-
ka. Mięso jest świetne podane na zimno.

KARCZEK FASZEROWANY
Skład: 1 ½ karczku bez kości, 3 kajzerki, szklanka bulionu dro-

biowego, 3 jajka, niecała szklanka mleka, mała paczka żurawiny, 1 
duży por, 2 łyżki oleju, pączek oregano, sól, pieprz. 

Wykonanie: Kajzerki pokroić w  kostkę, polać roztrzepanymi 
jajkami. Por rozkroić na połowę, pokroić na paseczki. Oregano 
obrać z  listków, drobno posiekać. Nasiąkniętą bułkę wymieszać 
z  porem, oregano i  żurawiną. W  masie naciąć kieszeń głęboką 
w środku i po wierzchu posypać solą oraz pieprzem. Kieszeń na-
pełnić, dokładnie zszyć nicią kuchenną. Karczek obsmarować na 
gorącym oleju, przełożyć do brytfanny, podlać bulionem. Piec 1 
godz. i 30 minut w temp. 200°C. 

Jeśli ktoś nie lubi żurawiny w mięsie, to tylko do farszu dodać 
łyżeczkę ostrej papryki. Farsz będzie lekko pikantny. 

Boczek faszerowany warzywami
Składniki: 40 dkg szpinaku mrożonego, 2 średnie cebule 

czerwone, 3 łyżki oleju, sól, 3 szklanki bulionu warzywnego, łyżka 
miodu, szczypta gałki muszkatowej, 3 marchewki, żółta papryka, 
2 żółtka, 2 łyżki bułki tartej, pieprz, białka z dwóch jajek, 1 ½ kg 
surowego boczku, 2 goździki, kminek. 

Wykonanie: Szpinak lekko rozmrozić. Cebulę obrać, posiekać, 
zeszklić na 2 łyżkach oleju, dodać szpinak, oprószyć solą. Dusić 5 
minut. Wlać ½ szklanki bulionu, dodać miód, trochę gałki musz-
katowej, wymieszać. Dusić tak długo, aż płyn odparuje, ostudzić. 
Marchewkę zetrzeć na tarce o  dużych oczkach. Paprykę pokroić 
w kostkę. Szpinak wymieszać z papryką, marchewką, dodać żółtko 
i bułkę tartą, doprawić solą oraz pieprzem. Delikatnie wymieszać 
z pianą ubitą z białek. Boczek natrzeć solą oraz pieprzem, wyciąć 
głęboką kieszeń, napełnić luźno nadzieniem, brzegi zeszyć nicią. 
Blachę posmarować olejem, ułożyć boczek i piec 1 godzinę 15 nim 
w temp 200°C.

Pozostałą resztę bulionu zagotować z  troszką kminku, soli, 
pieprzu i goździkami. I takim wywarem polewać pieczeń w trakcie 
pieczenia. Pieczeń podawać na gorąco z pieczonymi ziemniakami 
lub pokroić w plastry na zimno. 

Pieczone ziemniaki ziołowe
Składniki: Pół kilo ziemniaków, 4 szklanki oleju, 2 jajka.
Przyprawy: 1 łyżeczka pieprzu, 1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka ore-

W kuchni z Panią Elą…
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gano, 1 łyżeczka chili, ½ łyżeczka tymianku, ½ łyżeczka curry.
Wykonanie: Ziemniaki obrać, pokroić na cienkie talarki, a ta-

larki przeciąć na pół. Jajka roztrzepać, olej podgrzać. Ziemniaki 
maczać w jajku, a następnie smażyć w oleju aż będą rumiane. Osu-
szyć na sitku z  nadmiaru oleju. Wszystkie przyprawy wymieszać. 
Ziemniaki wymieszać z przyprawami. Takie ziemniaki można po-
dawać do wszelkiego rodzaju mięs, a zwłaszcza do drobiu, ponie-
waż zaostrzają smak potrawy. 

Sałatka zimna (meksykańska)
Składniki: 1 opakowanie mrożonej mieszanki meksykańskiej 

warzywnej, 3 jajka ugotowane na twardo, 4 ogórki kiszone, 2 
winne duże jabłka, duża ćwiartka kurczaka wędzonego, 2 cebule 
czerwone, majonez kielecki, sok z 1 cytryny, cukier, sól, pieprz ko-
lorowy- mielony.

Wykonanie: Mieszankę warzyw włożyć do gotującej, osolonej 
wody, ugotować, odlać, ostudzić, lekko odcisnąć, aby nie zgnieść 
jarzyn. Resztę składników pokroić w  kostkę. Wszystkie składniki 
wymieszać z majonezem i przyprawami oraz z sokiem z cytryny. 

Sałatka z buraków czerwonych
Składniki: 1 kg buraków, 25 dkg żółtego sera (najlepiej wę-

dzonego), 30 dkg jabłek (4 sztuki), 5 ogórków kiszonych, 1 cebula, 
majonez, sól, cukier, pieprz, musztarda. 

Wykonanie: Na grubej tarce zetrzeć ugotowane buraki oraz 
jabłka, ser i  ogórki pokroić. Wszystkie składniki wymieszać, do-
prawić solą oraz pieprzem. Lekko wymieszać sosem z  majonezu 
i musztardy (na mały majonez 1 łyżka musztardy).

Elżbieta Kliś

Czym jest i na czym polega pełnomocnictwo?
W życiu codziennym zdarzają się sytuacje, w których nie mo-

żemy osobiście załatwić danej sprawy. W takim wypadku zasadą 
jest, że czynność prawna może być dokonana w naszym imieniu 
przez pełnomocnika. W tym celu konieczne jest udzielenie pełno-
mocnictwa. Pełnomocnictwo jest oświadczeniem osoby repre-
zentowanej – mocodawcy, na podstawie którego będzie działał 
pełnomocnik.

Istotną kwestią jest forma, w jakiej zostanie udzielone dane 
pełnomocnictwo. W pierwszej kolejności należy wskazać, że peł-
nomocnictwo ogólne musi być udzielone w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności. Po drugie, w przypadku, gdy dla ważności 
danej czynności określono, że musi być ona dokonana w szcze-
gólnej formie (np. w formie aktu notarialnego), pełnomocnictwo 
do jej dokonania powinno zostać udzielone w tej samej formie. 
Przykładowo, jeśli pełnomocnik ma w naszym imieniu podpisać 
umowę sprzedaży nieruchomości, która to umowa musi być spo-
rządzona w formie aktu notarialnego, pełnomocnictwo do doko-
nania tej czynności powinno również zostać udzielone w formie 
aktu notarialnego.

Ponadto pełnomocnictwo może zostać wystawione także za 
granicą. Sporządzenie takiego dokumentu wymaga stawienia się 
w wydziale konsularnym najbliższej polskiej ambasady.  Ci, którzy 
z jakichś względów nie mogą trafić do polskiego konsula , mają 
prawo udzielić pełnomocnictwa  z podpisem poświadczonym 
przez miejscowego notariusza , następnie należy opatrzyć doku-
ment klauzulą apostille, która oznacza poświadczenie dokumentu 
sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie 
go w innym.

Następnym ważnym zagadnieniem jest możliwość odwołania 
udzielonego pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami kodeksu cy-
wilnego osoba udzielająca pełnomocnictwa zasadniczo może je 
w każdym czasie odwołać.

Podsumowując, pełnomocnictwo może okazać się niezwy-
kle przydatne w życiu codziennym. Należy jednak pamiętać, aby 
udzielając pełnomocnictwa zwrócić szczególną uwagę na jego 
treść, formę, jak również zastrzeżenia dotyczące możliwości jego 
odwołania lub wygaśnięcia. Trzeba mieć na uwadze fakt, że udzie-
lając pełnomocnictwa, dajemy drugiej osobie prawo do działania 
w naszym imieniu. W naszym interesie jest zatem zadbanie, aby 
udzielone przez nas pełnomocnictwo nie naruszało i nie zagrażało 
naszym interesom.

Przedsiębiorca również może załatwiać sprawy w CEIDG  
przez pełnomocnika

Przedsiębiorca może dokonywać czynności w CEIDG (tj. wpis 
/ zmiana / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie wpisu) przez 

pełnomocnika. Wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa, 
które upoważnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu 
(pełnomocnictwo ogólne). Nie wyklucza to możliwości posłuże-
nia się przez pełnomocnika pełnomocnictwem rodzajowym (do 
dokonania czynności określonego rodzaju), bądź pełnomocnic-
twem szczególnym (uprawniającym do dokonania oznaczonej 
czynności).

Pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć do akt załatwianej 
sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnic-
twa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega 
opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. W przypadku, gdy pełno-
mocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzie-
ci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument 
taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. Organ administracji 
publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego po-
świadczenia podpisu strony.

Działanie  bez pełnomocnictwa
Z działaniem bez pełnomocnictwa, mamy do czynienia gdy 

dana osoba nie ma pełnomocnictwa w ogóle, przekroczyła jego 
zakres lub udzielone pełnomocnictwo okazało się nieważne. Ko-
deks cywilny reguluje przypadek tzw. fałszywego pełnomocnika:
- Art. 103. § 1. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma 

umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy za-
leży od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umo-
wa została zawarta.

§ 2. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa 
została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; 
staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego ter-
minu.

§ 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imie-
niu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej 
strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą 
druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc 
o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

W sytuacji, gdy osoba zawiera umowę jako pełnomocnik, ale 
w rzeczywistości nim nie jest zachodzi stan bezskuteczności za-
wieszonej. Umowa nie wywiera skutków prawnych (tzn. strony 
nie muszą wykonywać przewidzianych w umowie zobowiązań), 
do czasu potwierdzenia jej zawarcia przez mocodawcę. Przepis 
nie stanowi, w jakim terminie ma zostać dokonane potwierdze-
nie. Statuuje jednak uprawnienie drugiej strony umowy do wy-
znaczenia takiego terminu, jeżeli upłynie bezskutecznie, umowa 
jest umową nieważną. Natomiast w przypadku, gdy doszło do po-
twierdzenia umowa jest ważna i w pełni skuteczna.



24

Nasza GmiNa

B a c a   p r o g n o z u j ePoczątek lutego to może być pogodowy kogel-mo-
gel. Strasznie się wszystko będzie mieszać. Silny i dokucz-
liwy wiatr ganiać będzie chmury we wszystkich kierun-
kach. Może pokropić deszczem, deszczem ze śniegiem 
lub sypnąć śniegiem. Temperatury w kilka godzin mogą 
zmieniać się plusami z minusami i odwrotnie. W tej po-
godowej ,,zadymie” znajdzie się także trochę miejsca dla 
słońca. Po kilku dniach wiatry ustatkuję się na południo-
wo-zachodnie, co spowoduje stabilizację pogody około 
15 lutego. Słonecznie i pogodnie. Średnia temperatura po-
między 5 i 6 kreska na minusie. Lokalnie pan Celsjusz docią-
gnie do -15. Dobry czas na śniegowe zabawy. Korzystajmy 
z tego, bo wprawdzie będzie sucho i słonecznie, ale około 
20 mróz mocniej ściśnie. Przy takiej pogodzie kryształy lodu 
będą lśnić jak diamenty. Ostatnie 2—3 dni lutego przynio-
są lekkie ocieplenie. Znów mocniej dmuchnie. Chlapnie 
deszczem i deszczem ze śniegiem. Śnieg zrobi się ,,mient-
ki i cinszki”, ot ,taki dobry do lepienia bałwana. Możecie 
wyrzeźbić w nim choćby swoich ulubionych polityków...  
Ryby, pomimo zawirowań pogodowych, aktywne. Dobre 
brania przewiduję zwłaszcza 1, 2, 4 i 5 oraz 24 i 25 lutego. 
Hej...

Andrzej Murański

,,Gdy na święty Walek (14) deszcz pada, długą zimę zapowiada”. 

,,Jeśli luty ciepło trzyma, będzie jeszcze długa zima”.

Żegnamy w żalu Ks. kanonika Stanisława Janię z Wieprza…
9 lutego odszedł od nas śp. Ks. kanonik Stanisław Jania, emery-

towany proboszcz parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny w Wieprzu, gdzie służył od 1983 do 2012 roku. Uroczystości 
pogrzebowe trwały dwa dni. Wzięli w nich udział księża nawet z od-
ległej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Uroczystej Mszy świętej po-
grzebowej przewodniczył krakowski bp Jan Zając. Ksiądz Stanisław 
Jania spoczął w Wieprzu, tam gdzie głosił Słowo Boże przez blisko 
trzydzieści lat.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie ...

Śp. Ks. Kanonik Stanisław Jania urodził się  30 kwietnia 1939 w 
Mszanie Dolnej. Tu skończył szkołę podstawową, następnie uczył 
się w Liceum Ogólnokształcącym w Rabce. Po ukończeniu Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Krakowie w dniu 11 kwietnia 1965 
roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Karola Wojtyły 
w Katedrze na Wawelu. Po święceniach w latach 1965 do 1968 pra-
cował jako wikariusz w parafii pw. Wszystkich Świętych w Wieprzu k. 
Andrychowa. Następnie był wikariuszem tylko jeden miesiąc w parafii 
pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. Biskup 
Ignacy Jeż prosił metropolitę krakowskiego kardynała Karola Wojty-
łę, aby wysłał na północne tereny Polski księży do pracy duszpaster-
skiej. Wśród pięciu kapłanów, którzy się wówczas zgłosili, był ks. Sta-
nisław Jania. Na północy Polski od 1968 roku ks. Jania pracował jako 
wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu 
k. Drezdenka, następnie w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Ustroniu Morskim od 1971 do 1973 roku. Potem pełnił funkcje ka-
pelana biskupa Ignacego Jeża - ordynariusza diecezji koszalińsko-ko-
łobrzeskiej. Był również kapelanem szpitala w Koszalinie. W 1978 roku 
został mianowany proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Żydowie (diecezja koszalińsko-kołobrzeska). Funkcję probosz-
cza w Żydowie ks. Stanisław pełnił przez sześć lat. We wrześniu 1983 
roku został mianowany proboszczem parafii w Wieprzu koło Żywca, 

pełniąc tę funkcje do sierpnia 2012 roku. Zmarł 9 lutego 2014 roku w 
Krakowie.

(Parafia Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu)

Fot.: Ks. Jacek M. Pędziwiatr
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Informujemy, że w miesiącach od maja do września popiół od-
bierany będzie w tym samym dniu, co balast. Prosimy o wystawia-
nie balastu razem z popiołem, firma odbierająca odpady zabierze 
zarówno popiół jak i balast. W okresie grzewczym tj. w miesiącach 
od października do kwietnia popiół będzie odbierany oddzielnie, 
w podanym w harmonogramie wywozu odpadów dniu. Dodatko-
wy dzień odbioru popiołu ustanowiono ze względu na występują-
cą dużą ilość popiołu, wystawianego w okresie grzewczym.

W ramach opłaty śmieciowej odbierane są:
Odpady segregowane – raz w miesiącu w każdym sołectwie.
Balast – raz w miesiącu w każdym sołectwie.
Popiół – w dodatkowym dniu w miesiącach od października 

do kwietnia w każdym sołectwie, natomiast w miesiącach od maja 
do września równocześnie z balastem.

Odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci – dwa razy w roku. 
Terminy podano w harmonogramie. 

Worki z odpadami segregowanymi należy oddawać zapełnio-
ne i związane. 

W przypadku konieczności oddania odpadów poza harmo-
nogramem informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. w Przybędzy 
przy ul. 3 Maja 8 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych, zwany w skrócie PSZOK. Mieszkańcy gmi-
ny Radziechowy-Wieprz po  okazaniu dokumentu tożsamości 
i weryfikacji z listą osób uprawnionych do korzystania z PSZOK, 
mogą oddawać nieodpłatnie następujące odpady komunalne: 
odpady organiczne (zielone), odpady wielkogabarytowe, po-
piół, opony, opakowania szklane, opakowania z papieru tek-
tury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, 
opakowania z drewna, tekstylia, zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne (AGD, TV itp.), baterie i akumulatory, oleje w tym 
oleje silnikowe, tłuszcze, farby, tusze, kleje i lepiszcze, przeter-
minowane leki, świetlówki. Odpady remontowo-budowlane 
przyjmowane są odpłatnie własnym transportem.

Odpady przyjmowane będą do PSZOK w godzinach jego 
otwarcia tj.:
- w poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 18.00,
- od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.00,
- w dni wolne od pracy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicz-
nym  na numer 515 340 678

UWAGA przypominamy:
Nowymi stawkami za wywóz śmieci od 1 stycznia 2014 roku są:
8,00 zł od osoby – jeżeli odpady będą zbierane selektywnie,
15,00 od osoby – jeżeli mieszkaniec nie będzie chciał segrego-

wać odpadów.
Każdy mieszkaniec, który jeszcze nie dopełnił tego obowiązku 

powinien niezwłocznie ponownie złożyć deklarację śmieciową na 
jej nowym wzorze z uwzględnieniem podanych powyżej nowych 

obowiązujących stawek. Obowiązek ten dotyczy również nierucho-
mości niezamieszkałych. Nowe wzory deklaracji można otrzymać: 

W Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz w godzinach pracy, tj. 
w poniedziałek od 7.00 - 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 
od 7.00 – 15.00.  

U Sołtysów.
Od kierowcy firmy odbierającej surowce.
Pobrać ze strony internetowej urzędu.
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 Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułów lub ogłoszeń nie odpowiadających profilowi biuletynu lub 

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

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 
INFORMUJE

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści organizuje w dniach 24 lutego — 1 marca 2014 roku 
,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie 
szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób Pokrzywdzo-
nych przestępstwem.

W tegoroczne obchody ,,Tygodnia Pomocy Osobom Po-
krzywdzonym Przestępstwem” włączyły się: Naczelna Rada 
Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna 
Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Ge-
neralna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, 
a także Krajowa Rada Kuratorów. 

W dniach 24 lutego — 1 marca br. osoby pokrzywdzo-
ne przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych 
porad i informacji udzielanych przez prawników, psycholo-
gów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk  
w trakcie dyżurów pełnionych w piętnastu Ośrodkach Po-
mocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury 
specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10.00 – 18.00, natomiast w sobotę, w godzi-
nach 10,00 – 13,00. Lista Ośrodków I ich adresy znajdują się 
na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 
na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panem Radosła-
wem Sienkiewiczem - starszym specjalistą w Departamencie 
Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Minister-
stwie Sprawiedliwości nr telefonu - 22/ 2390649; e-mail: sien-
kiewiczms.gov.pl

Co odbieramy w ramach umowy dotyczącej śmieci
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- Węgiel kostka                                        
- Węgiel orzech                                       
- Muł węglowy KWK RYDUŁTOWY
- Drewno opałowe  
- Flot                                                                     

SKŁAD  OPAŁU
P.P.H.U. WŁOCH JÓZEF

T e l :  6 0 1 - 6 5 4 - 2 5 2

- 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*
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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  

O G Ł O S Z E N I E
D o t y c z y : 

Zagospodarowania ew. sprzedaży segmentu 
„A” Budynku Wielofunkcyjnego w Brzuśniku

Gmina Radziechowy-Wieprz posiada 
budynek wielofunkcyjny w Brzuśniku, który  
w części „B” jest użytkowany, a w części „A” 
pozostaje niezagospodarowany.
Dane techniczne segmentu „A”  
(cześć do zagospodarowania) 
 Pow. użytkowa 
 PARTER NISKI – 346,86 m2

 PARTER WYSOKI – 359,06m2 
 PIĘTRO – 269,65 m2 
 PODDASZE – 319,82 m2 
 Łączna pow. 1298,39 m2

Opis w części segmentu „A”
W segmencie „A” zostały wykonane na-

stępujące prace:
We wszystkich pomieszczeniach wyko-

nano tynki cem- wap. Wykonano wylewki, w 
pomieszczeniach rozprowadzono instalację 
elektryczną oraz założono stolarkę okienną 
PCV. W pomieszczeniach poddasza ocieplo-
no skosy dachu i wykonano sufity z płyt g-k .

W ramach adaptacji dla potrzeb przy-
szłego inwestora konieczne będą do wy-
kończenia pomieszczeń  głównie roboty 
malarskie i posadzkarskie oraz wykonanie 
instalacji CO oraz wod.-kan. w sanitariatach. 
Adaptacja pomieszczeń dowolna wg uzna-
nia przyszłego najemcy po wcześniejszym 
uzgodnieniu z urzędem gminy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy  
o kontakt z Urzędem Gminy z P. Jadwigą 
Górną tel. (033 8676 610)  lub w celu obej-
rzenia obiektu z gospodarzem obiektu Pa-
nem Czesławem KŁUSAKIEM 
(tel. 792-009-176)



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


