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Bibułkowe kwiaty i malowidła na szkle  
to tylko część owoców projektu „Nasze Ko-
rzenie”, które – dzięki prowadzonym warsz-
tatom – widać już teraz.  Dzięki uzyskanemu 
dofinansowanie w ramach projektu zostanie 
zakupione także 16 kompletów strojów re-
gionalnych dla Zespołu Regionalnego „Groj-
cowianie”. Całkowity koszt projektu to po-
nad 31 tysięcy złotych. 

Realizacja projektu „Nasze Korzenie” zakła-
dała przeprowadzanie otwartych dla wszyst-
kich mieszkańców gminy warsztatów z malar-
stwa na szkle oraz bibułkarstwa. Chętni swo-
ją wolę uczestnictwa mogli zgłaszać za pośred-
nictwem drogi mailowej zapisując się na zaję-
cia w konkretnych sołectwach naszej gminy.  
Pierwsze warsztaty odbyły się 18 lutego w 
Domu Ludowym w Radziechowach od tego 
czasu przez cztery dni w tygodniu zgłosze-
ni uczestnicy mieli – albo też będą mieć – oka-
zję do skorzystania z wiedzy i umiejętności za-
mieszkujących naszą gminę specjalistów w tych 
dziedzinach sztuki. Zajęcia z bibułkarstwa pro-
wadzi Pani Maria Grzegorek, wybitny twórca lu-
dowy, a także gawędziarka i poetka, której dzie-
ła są szeroko znane nie tylko w naszym kraju, ale 
także za granicą: w Pekinie, Berlinie czy też w 
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Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie  
Dzieci Serc dziękuje  

i prosi o 1 % podatku!

w  trosce o  zdrowie naszych mieszkańców informujemy, że dzięki 
uprzejmości kardy specjalistów ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach, dla dzieci z klas pierwszych uczęszczających do szkół w na-
szej gminie, zostaną zorganizowane bezpłatne badania skoliozy. Badania 
te odbędą się w czerwcu tego roku i wymagać będą zgody prawnych opie-
kunów dzieci. Serdecznie prosimy o rozważne i przychylne włączenie się 
w  inicjatywę. Wcześnie wykryte zwyrodnienia kręgosłupa w  wielu przy-
padkach mogą zostać znacząco skorygowane, a co za tym idzie umożli-
wić Państwa dzieciom zachowanie zdrowia w przyszłości! Nie odbierajmy 

dzieciom możliwości funkcjonowania bez ograniczeń! Skorzystajmy z podarowanej nam szansy!

Jednocześnie serdecznie dziękujemy Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu za pomoc 
w pielęgnowaniu zdrowia mieszkańców naszej gminy, w szczególności za inicjatywę organizacji 
badań kręgosłupa najmłodszych mieszkańców. Jesteśmy wdzięczni za Państwa troskę, wsparcie 
naszych inicjatyw i liczymy na dalszą dobrą współpracę!
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Austrii. O malowaniu na szkle opowia-
da i uczy Pani Agata Kąkol, nauczyciel-
ka plastyki, prywatnie zajmująca się rę-
kodziełem artystycznym i w tym od 25 
lat już malarstwem na szkle, posiadają-
ca ogromne doświadczenie w zakresie 
prowadzenia kursów i warsztatów na 
ten temat. 

Warsztaty te trwać będą jeszcze do 
końca marca. Już teraz udział w nich 
wzięło ponad stu uczestników w róż-
nym wieku. W sumie weźmie w nich 
udział ponad 240 osób w całej gminie!

Zajęcia artystycznie propagujące 
tradycyjne techniki rękodzielnicze  to 
tylko jednak jeden z elementów pro-
jektu, którego koszt całkowity wyno-
si 31 500 zł. Dzięki uzyskanemu dofi-
nansowaniu – w wysokości aż 24 400 
zł – zakupione zostanie 16 komple-
tów strojów regionalnych dla Zespo-
łu Regionalnego „Grojcowianie”. 

Zakup strojów oraz warsztaty 
zostały zorganizowane dzięki dofi-
nansowaniu z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: ,,Europa in-
westująca w obszary wiejskie.” Pro-
jekt „Nasze korzenie” to działania 
w kierunku zachowania ludowej 

kultury i tradycji górali żywieckich po-
przez zakup strojów regionalnych dla 
Zespołu Regionalnego „Grojcowianie” 
oraz prowadzenie warsztatów rękodzie-
ła ludowego  opracowany przez GCKPT 
Radziechowy-Wieprz i współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania 413 „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” – Mały Projekt 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Instytucja Zarządza-
jąca PROW na lata 2007-2013: Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Marta Husar)
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1 marca 2014 r. Dzień Żołnierzy  
Niezłomnych – Wyklętych na Żywiecczyźnie

Dzień Żołnierzy Niezłomnych obchodzony był w Żywcu przy 
budynku, w którym ubecy torturowali i więzili Polskich Patriotów. 
Ul Dworcowa 2 (później biblioteka publiczna, obecnie – pusto-
stan)

Uroczystości rozpoczął Łukasz Lewandowski – przedstawiciel 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej  ,,Rodzynki” i  ich dowódca ho-
norowy kap. Władysław Foksa. Po modlitwie NSZ, odczytano Apel 
Poległych i przedstawiono rekonstrukcję 4 wydarzeń:

1.Milicjanci biorą do niewoli Zygmunta Lacha ,,Tarzana” i Józe-
fa Jędrzejaka ,,Sikorę”

2.Brawurowa ucieczka wyżej zatrzymanych i czterech współ-
towarzyszy z celi 9 maja – dawne PRL- owskie święto zwycięstwa 

3.Rozbicie urzędu bezpieczeństwa na Mazowszu
4.Amnestia na Żywiecczyźnie

Wartka akcja, autentycznie mundury i  broń, profesjonal-
ne wcielenie się młodzieży w role sprawiło, że  widzowie bardzo 
mocno przeżywali te wydarzenia. Tego dnia czekała na nas jesz-
cze jedna niebywała niespodzianka – otworzono podwoje ubec-
kich piwnic – miejsce więzienia partyzantów i osób, które im po-
magały. Każdy, kto wracał z tego miejsca, milczał, a z wielu oczu 
spływały łzy. Podniosłość uroczystości dopełniła muzyka i pieśni 
partyzanckie.

Na uroczystość przybyli: zastępca Burmistrza Miasta: mgr Ma-
rek Czul, Tomasz Terteka rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego 
oraz liczna grupa członków Klubu Gazety Polskiej w Żywcu oraz 
Stowarzyszenie Kibiców Góral Żywiec.

A uroczystość zorganizowali: 
•	 NSZ oddział Żywiec – GRH ,,Rodzynki” 
•	 Jednostka 3030 grupa ,,Strzelec” Żywiec
•	 Stowarzyszenie Dzieci Serc

Dziękujemy Ci Panie Boże, że pozwoliłeś nam być; tego dnia, 
o tej godzinie, w tym miejscu.

J.K.
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Rozmawiaj, aby twoje dziecko nie musiało się bać
Anna Maria Wesołowska w Radziechowach uczy jak chronić dzieci 

przed konfliktem z prawem

„Te dzieci znałyby granice, gdyby ktoś pokazał im 
wartości” – tłumaczyła Sędzia Anna Maria Wesołowska  
podczas spotkania w Zespole Szkół im. ks. prał. St. Gaw-
lika w Radziechowach, które odbyło się 18 lutego. Było 
to pierwsze z zaplanowanych spotkań mające na celu 
poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń, jakie dotknąć 
mogą każdego młodego człowieka, płynących nie tylko  
z nieznajomości prawnych przepisów, ale także z braku 
odpowiedniego ukształtowania moralnego i wsparcia ze 
strony dorosłych. 

Drastyczne przykłady z życia młodych ludzi, często 
prymusów, dzieci ludzi wykształconych o wysokiej pozycji 
społecznej – to właśnie te przykłady Pani Anna Wesołow-
ska przywoływała na sali gimnastycznej szkoły 18 lutego, 
aby pokazać zgromadzonym rodzicom, jak wielkie jest za-
grożenie, z którym trzeba się mierzyć i przede wszystkim, 
że dotyka ono każdego. Owo spotkanie pt. „Jak uchronić 
dziecko przez konfliktem z prawem” zorganizowane dla ro-
dziców otworzyło cykl spotkań z Sędziną. 

„Rolą szkoły jest  wspomaganie rodziców w wy-
chowaniu. Dzięki temu, że pedagodzy patrzą na swoich 
wychowanków trochę inaczej niż rodzice, często to wła-
śnie w szkole po raz pierwszy zostaje zauważony problem. 

Pragnęliśmy, aby rodzice zrozumieli że zagrożenia naprawę 
istnieją i nie są zjawiskiem odosobnionym. Wydało nam 
się ważne i potrzebne, aby o tym wszystkim opowiedzia-
ła osoba z zewnątrz, która stanowi autorytet prawny w tej 
kwestii” – tłumaczy Pani Jadwiga Śleziak, dyrektor ZS im. 
ks. prał. Stanisława Gawlika, zapytana o pomysł zainicjo-
wania takiego spotkania oraz dodaje, że nie było to wca-
le przedsięwzięcie proste – „Już trzy lata temu postawio-
ne zostały pierwsze kroki w celu zorganizowaniu spotkań 
edukacyjno-profilaktycznych, które poprowadziłaby pani 
Sędzia Anna Maria Wesołowska.  W zeszłym roku cały pro-
ces przybrał na sile, udało się tez wyznaczyć konkretny ter-
min.”

Problemów dotykających młodzież jest mnóstwo, 
jednak Pani Anna Wesołowska starała się zwrócić uwagę 
szczególnie na trzy największe z nich dotyczące już naj-
młodszych. 

Pierwszym podanym przez nią problemem jest 
wszechobecny twór nowej generacji – Internet. Z wirtual-
nej sieci, jak przekazuje Pani Wesołowska, korzystają obec-
nie dzieci już od 4 roku życia (średnia to 9 lat). Nie trze-
ba dodawać, że niejednokrotnie korzystają z niego nie tyl-
ko bez nadzoru dorosłych, ale także bez limitu czasowego. 
W skomasowaniu informacji i treści, jakie przewijają się 
przez przypadkowo wyłączone przez dzieci strony, nietrud-
no o treści pornograficznie. Trzeba dużej naiwności, aby są-
dzić, że nieukształtowane wcześniej odpowiednimi rozmo-
wami dziecko zgłosi taki fakt swojemu opiekunowi czy też 
rodzicowi. Powstrzymuje je przez tym strach i wstyd. Oba-
wiają się najczęściej także reakcji samych dorosłych, naj-
częściej uznając, że po prostu odbiorą im komputer albo 
nawet wzbudzą ich złość. Czując na sobie groźbę oskarżeń, 
dzieci niejednokrotnie padają ofiarami innego zagrożenia. 
Ponad 80% dzieci zawiera przez Internet nowe znajomo-
ści, niejednokrotnie mające na celu uwiedzenie i wyko-
rzystanie małoletniego. Kontakty takie początkowo są cał-
kiem niewinnymi rozmowami i rozwijają się często nawet 
miesiącami najczęściej w towarzystwie słodkiej i kuszącej 
obietnicy „to będzie nasza tajemnica” . Dopiero po pew-
nym czasie w rozmowach pojawia się erotyka. „Takie treści 
nie są dobrze odbierane przez dziecko. Stają się one wtedy 
niechętne do rozmów, ale jednocześnie są zbyt przywiąza-
ne do rozmówcy, aby porzucić znajomość. Później pojawia 
się żądanie spotkania i szantaż. Dzieci nie zdradzają na-
wet najbliższym, że są zastraszane, bo nie chcą, aby rodzi-
ce dowiedzieli się o ich rozmowach. Idą na spotkanie z nie-
znajomym, które najczęściej kończy się tragicznie” – tłu-
maczy Pani Anna Maria Wesołowska. Innym problemem 
wynikającym z niewłaściwego użytkowania Internetu jest 
zamieszczenie w nim  przez dzieci swoich zdjęć oraz da-
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nych osobowych. Zjawisko to objęło ponad 64% małolet-
nich. Zamieszczane dane mogą nie tylko stać się zagroże-
niem dla samego dziecka, ale mogą także pomoc w prze-
stępcom, np. we włamaniach do domów. 

Kolejnymi problemami jest zbyt wczesna inicja-
cja seksualna oraz nasilająca się przemoc rówieśników. 
Oba z nich wynikają z braku poszanowania dla wartości. 
Obie także są rosnącym problemem na terenie całej Pol-
ski. Przemoc w dodatku w wykonaniu młodzieży staje się 
coraz brutalniejsza, a także przestaje być już domeną tyl-
ko męskiej części młodego pokolenia – coraz śmielej sięga-
ją po nią również dziewczęta. Pani Anna Wesołowska tłu-
macząc, że nie tylko każda bójka czy też słowne znęcanie 
się nad drugim człowiekiem to naruszenie prawa, dodaje 
ze smutkiem - „Nie spotkałam klasy na terenie całej polski, 
gdzie nie byłoby problemu.”

W dniach 18 i 19 lutego szkoła stała się kolej-
ną z wielu placówek w Polsce, w której Sędzia Anna Ma-
ria Wesołowska autorka takich publikacji jak np. „Bezpie-
czeństwo młodzieży. Poradnik prawny.” uczyła i doradzała 
jak pomóc dzieciom odnaleźć się w trudnej rzeczywistości, 
jak chronić je przed wkroczeniem na drogę konfliktu z pra-
wem. 19 lutego odbyły się spotkania w grupach z ucznia-
mi szkoły podstawowej i gimnazjum, podczas których mło-
dzież mogła porozmawiać o zauważonych problemach, 
a także o sposobach zapobiegania. „W wielu trudnych sy-
tuacjach najlepszym wyjściem jest rozmowa z wychowan-
kiem, wiele spraw udaje się rozwiązać dzięki interwencji 
samych wychowawców, pedagoga szkolnego czy nawet 

dyrekcji. Jeśli jednak to nie wystarczy, a takie przypadki się 
zdarzały, zostaje wezwana policja” – mówi Pani Jadwiga 
Śleziak dyrektor szkoły – „Młodzież niejednokrotnie popa-
da w konflikty i sytuacje, które są prawnie zabronione. Czę-
sto Ci młodzi ludzie czynią to bez świadomości konsekwen-
cji, jakie z pozoru błahe dla nich wydarzenia mogą wywo-
łać.” 

Tego samego dnia odbyło się także spotkanie z gro-
nem pedagogicznym pt. „Rola szkoły w świetle nowych za-
grożeń. Przemoc dziecka a procedura Niebieskiej Karty”.

Zgodnie ze statystykami policyjnymi w 1990 uka-
rano ponad 60 tysięcy nieletnich. W 2012 roku ukara-
nych było już ponad 94 tysiące. Ilość przestępstw popeł-
nianych przez dzieci rośnie, stąd koncepcja przygotowa-
nia dla dzieci lekcji o prawnych aspektach zagrożeń ja-
kie mogą dotknąć ich każdego dnia. Spotkanie wspania-
le posłużyło także jako lekcja dla rodziców, gdyż najczę-
ściej dorośli reagują za późno na niepokojące sygnały 
albo wcale, bo nie wiedzą, jak pomóc swojemu własne-
mu dziecku. Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkól 
im ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach, przy-
gotowując spotkanie, zrobiła pierwszy ważny krok, któ-
ry może posłużyć odbudowaniu więzi porozumienia mię-
dzypokoleniowego. Teraz sami musimy zastanowić się, czy  
i  gdzie my popełnialiśmy błędy, a przede wszystkim musi-
my zacząć rozmawiać częściej z młodym, szukającym war-
tości człowiekiem.

(M. Husar)

Wizyta Sędzi Anny Marii Wesołowskiej
w Zespole Szkół im. ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach 

W dniach 18-19 lutego 2014 roku mieliśmy zaszczyt gościć 
w progach naszej szkoły panią sędzię – Annę Marię Wesołowską, 
która przyjęła zaproszenie pani dyrektor – Jadwigi Śleziak. 

Pierwszego dnia – we wtorek, w godzinach popołudniowych 
,  pani sędzia spotkała się z  rodzicami. Mówiła im o  tym, w  jaki 
sposób mogą uchronić swoje dziecko przed konfliktem z  pra-
wem. Uświadomiła rodzicom, jak wiele zagrożeń czyha na dzie-
ci we współczesnej rzeczywistości, a równocześnie przypomniała 
o obowiązkach rodzicielskich. To właśnie rodzice muszą wiedzieć, 
gdzie znajduje się ich pociecha, czym się zajmuje – nawet wów-
czas, gdy jest obecna w sąsiednim pokoju.  Przypomniała też  o ko-
nieczności wdrażania dzieci w  domowe obowiązki: w  ich wpro-
wadzanie i konsekwentne egzekwowanie! Zwróciła uwagę na to, 
jak my – dorośli – niewiele wiemy o swoich dzieciach, jak rzad-
ko z nimi rozmawiamy, a na domiar złego - często usprawiedli-
wiamy swoje zachowanie brakiem czasu, pośpiechem, tempem 
życia… A  któż – jeśli nie własne potomstwo – powinno być dla 
nas najważniejsze? 

Drugiego dnia pani Wesołowska spotkała się z  dziećmi 
i młodzieżą naszej szkoły, podzielonymi na trzy grupy  wiekowe. 
Z  uczniami szkoły podstawowej rozmawiała na temat tego, jak 
żyć bezpiecznie, a z młodzieżą gimnazjalną o cyberprzemocy, 
zbyt wczesnej inicjacji seksualnej oraz zasadach odpowiedzial-
ności prawnej. Wszyscy uczniowie słuchali przemowy pani sę-
dzi  z wyjątkową uwagą, bowiem wygłaszała swoje spostrzeżenia 
i  dzieliła się wieloletnim doświadczeniem z  widoczną znajomo-

ścią rzeczy i biegłością w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.  Młod-
si uczestnicy, oprócz pogawędki, zrobili sobie wspólne pamiątko-
we zdjęcia. Natomiast gimnazjaliści byli wieloma aspektami prawa 
wyjątkowo zdziwieni, nie wiedzieli bowiem,  że ich prawnym obo-
wiązkiem jest na przykład… pomoc rodzicom… Pani Wesołowska 
odpowiadała też na zadawane przez młodzież pytania  i zapropo-
nowała, by w szkole pojawiły się kąciki prawne, w których znaj-
dą się podstawowe zasady postępowania w  konkretnych sytu-
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acjach. Społeczność szkolna nagrodziła panią  Annę Marię grom-
kimi brawami, a przedstawiciele samorządów obu szkół wręczyły 
szanownemu gościowi upominki.

Na zakończenie pobytu w  Zespole Szkół w  Radziechowach 
pani sędzia spotkała się z Radą Pedagogiczną i zaproszonymi go-
śćmi. Przemawiała do nas bardzo profesjonalnie i  z  wielkim za-
angażowaniem w  sprawę. Przekonała nas, że zdecydowanie po-
trzebna jest większa (niż dotychczas) znajomość prawa, bo prze-
cież jego nieznajomość nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności! 

Tak więc  - do dzieła: uczmy się swoich praw i obowiązków, 
bądźmy konsekwentni i wymagający (przede wszystkim wobec 
siebie), a być może pomożemy swoim dzieciom w trudnym doj-
rzewaniu do odpowiedzialności i dorosłości. Powodzenia!

        mgr Jolanta Roczyna 
-nauczyciel j. polskiego                                                                              

Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika  w Radziechowach

Dzień Żołnierzy Niezłomnych – Wyklętych
obchodzony w Radziechowach na Matysce 2 marca 2014 r. przy 

Kurhanie Pamięci Narodowej
Mieszkańcy Podbeskidzia nie mogli zapomnieć o ziemi z partyzanckich mogił, jaka złożona została w kurhanie. Stawili się o 

godz. 15:00 na Matysce  i złożyli znicz przy Kurhanie Pamięci Narodowej oraz odmówili w intencji Żołnierzy Niezłomnych Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. Potem długo jeszcze można było słuchać pieśni partyzanckich. 

Najmłodszy uczestnik uroczystości miał zaledwie 10 miesięcy i ten fakt jest bardzo budujący. Może za kilka lat będą nas tam set-
ki? Daj Panie Boże.

JK
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VI Piesza Pielgrzymka ,,Ogień Lolek” - „Fiaccola di Lolek”
na Podbeskidziu 10 maja 2014 r.

,,Miłość mi wszystko wyjaśniła” 
Błogosławiony JP II

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Pieszej Pielgrzymce 
,,Ogień Lolek” z Bielska Białej, Trzy Lipki – od Krzyża Trzeciego Ty-
siąclecia do Radziechów, Matyska- do Krzyża Milenijnego, termin 
10 maja 2014 r. 

Intencje, w jakich będziemy pielgrzymować, to przede wszyst-
kim modlitwa dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II i prośba o 
pokój na Świecie, niosąc krzyż będziemy również przepraszać za 
zniewagi, jakich dopuszczamy się wobec tego znaku oraz wobec 
Matki Najświętszej. Każdy pielgrzym będzie miał na pewno wiele 
własnych intencji, ale też i droga długa, bo równe 33 km, więc bez 
wątpienia zdąży wszystkie złożyć u stóp Chrystusa i naszej Mat-
ki , niepokalanie poczętej Maryi Panny. Liczymy, że bez względu 
na wiek dołączycie do nas. Jeśli ktoś boi się tak długiego odcinka 
drogi, to uspokajamy, kto nie będzie miał sił, może podjechać pe-
wien odcinek busem, a potem znów dołączyć do nas. Po drodze 

przewidziane są cztery postoje; dwa po 30 min, jeden 45 min i je-
den 10 min.  

Informacje dla pielgrzymów: dojazd do stacji Bielsko – Biała 
główna pociągiem PKP, wyjazd z Żywca 6;32 przyjazd do Bielska 
– Białej 7;15, następnie przesiadamy się do busów, które zawiozą 
nas na Trzy Lipki. Można również czekać na nas na dziedzińcu ku-
rii – o 9;00 spotkanie z Ks. Biskupem. Przypominamy o zapisach, 
konieczne są bowiem dane potrzebne do ubezpieczenia, zamó-
wienia stosownej ilości busów, jest możliwość skorzystania z 50% 
zniżki na PKP. Można dołączyć do pielgrzymki lub z niej wycofać 
się w dowolnym miejscu. Dzieci do lat 18 idą pod opieką osoby 
dorosłej. Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.dzieciserc.org lub www.golgota-beskidow.pl  
tel. kontaktowy 501 355 794

ZAPISY DO  PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W 
RADZIECHOWACH!!!

Publiczne Przedszkole w Radziecho-
wach ogłasza zapisy do przedszkola na 
rok 2014/2015. Zapisy obejmują dzieci 
urodzone w latach od 2008 do 2011. W 
wyjątkowych przypadkach statut przed-
szkola dopuszcza przyjęcie do przed-
szkola dzieci w wieku 2,5 roku. Przypo-
minamy, że wszystkie 5- latki   objęte 
są obowiązkiem przygotowania przed-
szkolnego. 6-latki urodzone w pierw-
szym półroczu 2008r. idą do klasy pierw-
szej. W przypadku dzieci 
urodzonych w drugim 
półroczu 2008r. (tak jak 
w poprzednich latach) 
rodzice decydują o roz-
poczęciu przez dziecko 
nauki w klasie pierwszej 
lub kontynuacji edukacji 
przedszkolnej.  

Przedszkole zapew-
nia kadrę pedagogicz-
ną o wysokich kwali-
fikacjach, bezpłatne zajęcia dodatkowe (język angielski dla 
wszystkich dzieci, język niemiecki,  specjalistyczną opiekę lo-
gopedyczną w przedszkolu, zajęcia regionalne i szachowe 
oraz terapię z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju), od-
powiednią dla dzieci przedszkolnych bazę (nowoczesne pla-
ce zabaw, umeblowanie i wyposażenie dostosowane do po-
trzeb małego dziecka,   atrakcyjne zabawki i pomoce dydak-
tyczne). Oferta przedszkola wzbogacona jest o organizowane dla 
dzieci wycieczki ekologiczne, wyjazdy do teatru i imprezy środo-
wiskowe (bale, festyny). 

Zapisy rozpoczynają się z dniem  17  marca 2014 r. i trwają 
do 31 marca 2014r. 

W dniach od 18, 19 i 20 marca 2014r. (wtorek, środa i 
czwartek) można przyjść z dziećmi na zajęcia w przedszkolu 

w godz. od 9.30 do 11.30. Są to dni otwarte dla kandydatów 
na przedszkolaków i ich rodziców. 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony interneto-
wej: www.przedszkoleradziechowy.szkolnastrona.pl

dyrektor Publicznego  Przedszkola w Radziechowach
mgr Małgorzata Kasperek
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KWG w JUSZCZYNIE ŚWIĘTUJE 75-lecie działalności
W dniu 1 marca 2014 roku hucznie świętowano 75 rocznicę 

działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Juszczynie. W uroczysto-
ściach tych wzięła udział Pani Małgorzata Pępek-Poseł na Sejm PR, 
Pani Magdalena Prochownik – asystentka Pani Małgorzaty Handz-
lik Poseł do Parlamentu Europejskiego, a także wiele innych zna-
mienitych gości. Panie z KGW specjalnie na tę okazję przygotowa-
ły przyśpiewkę opowiadającą o historii koła. Zachęcamy serdecz-
nie wszystkich, którym nie udało się być w Juszczynie na spotka-
niu Jubileuszowym, do przeczytania tej krótkiej wierszowej histo-
rii:

Gości i nasze członkinie
Serdecznie wszystkich witamy
Po to żeśmy się zebrali
A byśmy powspominali.

Koło nam się zestarzało
75 lat miało
Lecz my młodo się czujemy
Dzielnie w kole pracujemy

Był to rok 38 kiedy koło założyły
Minął rok wybuchła wojna
Ciężkie czasy nastąpiły

Trudne czasy okupacji
Działalność kola przerwały
Głód rabunek poniewierka
Często przeżyć musiały

Lecz zaraz po wyzwoleniu
Znów się koło ożywiło
Na kursach się dokształcały
Piekły szyły gotowały

W szkole swe zebrania miały
I tam kursy urządzały
Chociaż przy lampie naftowej
Zabawy się udawały

Z zabaw dochód jaki miały
Na budowę przeznaczały
I cegiełka do cegiełki
Dom ludowy wyrósł wielki

Na dożynki wieńce wiły
Razem z gośćmi się bawiły
Przedstawienia urządzały
Zwyczaje podtrzymywały

Kołka rolnicze nas zrzeszały
Ale one popadały
My się ciągle rozwijamy
70 członkiń mamy

Na wycieczki wyjeżdżamy
Piękno Polski podziwiamy
W autobusie pośpiewamy
Itak miło czas spędzamy

o seniorów we wsi dbamy
i opłatki urządzamy
Poprzedzone występami
Związanymi ze świętami

W konkursach uczestniczymy
Śpiewać gotować lubimy
W sporcie bardzo się staramy
I puchary zdobywamy

Gdy dożynki się planuje
Juszczynianek nie brakuje
Wieniec na konkurs oddany
Wysoko jest oceniany

Dużo naczyń w kuchni mamy
Które wszystkim polecamy
Sztućce które tutaj mamy
to prezent od Wójta dany

Ta nasza praca społeczna
Jest dla wioski pożyteczna
Wolny czas jej poświęcamy
Lecz radość z osiągnięć mamy

Chłopi temu niezbyt radzi
Żaden z nami się nie wadzi
Na noc do domu wracamy
I cieplutkie łóżka mamy

Autorem zdjęć zamieszczonych w materiale jest Pan Radny Jan 
Staniak.

Serdecznie raz jeszcze dziękujemy Kołu Gospodyń Wiej-
skich w Juszczynie za wszelką działalność kulturalną oraz za 
trud włożony w szerzenie i propagowanie tradycji regional-
nych. Składamy wyrazy uznania za Wasze poczucie humoru, a 
także za ciężką pracę, która odzwierciedla się w licznych suk-
cesach odnoszonych przez KGW. 

 Liczymy drogie Panie na Waszą dalszą bezcenną 
pomoc!
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KONKURS HISTORYCZNY
,,Naród, który nie pamięta swojej historii ,

                                                         niewart jest przeżycia” 
                                                                                              Jan Paweł II

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:

1. Ks. Biskup Roman Pindel – Ordynariusz Diecezji  
Bielsko – Żywieckiej 

2. Wanda Sadlik - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń-
skich w Bielsku-Białej

3. Andrzej Biegun – Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” 
Browar Żywiec

4. Ks. Prałat Stanisław Bogacz - Dziekan Dekanatu  
Radziechowskiego

5. Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak – Proboszcz Parafii Rzym-
skokatolickiej pw. Św. Marcina w Radziechowach 

6. Przemysław Kubaszek – Prezes BS Radziechowy – 
Wieprz 

7. Grzegorz Figura - Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz 
8. Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka
9. Tygodniki  ,,Źródło” ,,Niedziela” i ,,Gość Niedzielny”

Organizatorem konkursu jest:
Stowarzyszenie Dzieci Serc    www.dzieciserc.org 

VIII Konkurs na Apel Poległych jest hołdem złożonym Wiel-
kim Polakom, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny lub 
poza jej granicami, walcząc w obronie słusznej sprawy.

Wartość narodu mierzy się m.in. pamięcią o bohaterskich 
czynach przodków

 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i pa-
triotycznych postaw młodego pokolenia przez upowszechnia-
nie wiedzy o historii Narodu Polskiego na przestrzeni dziejów 
oraz odnajdywanie ludzi, którzy w imię miłości oddali życie za 
innych, może mieszkali blisko nas, a obecnie pamięć o nich ule-
ga zapomnieniu. 

RADA KONKURSU

 Ustanawia regulamin konkursu, powołuje Jury ( w 
skład którego mogą wchodzić członkowie Rady, a także ustala 

regulamin jego pracy).
Członkowie Rady:
Dr Przemysław Dyrlaga – nauczyciel  historii w Gimnazjum  

nr 2 w Wieprzu
Ks. Krzysztof Ciurla – wolontariusz Stowarzyszenia Dzieci 

Serc
Mgr Agnieszka Ferer – wolontariusz  Stowarzyszenia Dzieci 

Serc – Sekretarz Rady
Mgr Jadwiga Klimonda – prezes SDS
Patronat medialny: ,,Źródło” ,Niedziela”

Temat Apelu Poległych : 
·	 100. rocznica wybuchu I wojny światowej i wymarsz 

I Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów
·	 70. rocznica akcji ,,Burza” - w tym operacji ,,Ostra 

Brama”
·	 70. rocznica ludobójstwa Polaków w Małopolsce 

Wschodniej  i na Lubelszczyźnie 
·	 70. rocznica ludobójstwa w Piaśnicy koło Wejhero-

wa tzw. Kaszubska Golgota – w tym miejsce  kaźni ludzi cho-
rych psychicznie 

odczytany na Zaduszkach Narodowych w Gminie Radzie-
chowy - Wieprz dnia 4 października 2014 r.

&2
         Adresat: Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - publicznych, społecz-
nych i prywatnych 

&3
         Termin:  Prace należy nadsyłać do 29 kwietnia 2014 

- rocznica ,,Cudu w Dachau (decyduje data stempla pocztowe-
go), pod adresem: Dzieci Serc ul. Abramska 2 34 – 381 Radzie-
chowy z dopiskiem ,,Apel Poległych”- konkurs. Konkurs zosta-
nie rozstrzygnięty do 15 maja 2014, poczym niezwłocznie na-
stąpi publiczne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Treść wy-
łonionego w Konkursie ,,Apelu Poległych” zostanie odczytana w 
dniu 4.10.2014 r. podczas Zaduszek Narodowych w Radziecho-
wach, na górze Matysce.

Cały regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzę-
du Gminy Radziechowy-Wieprz oraz na stronie 

www.dzieciserc.org. 
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15.02.2014r. to nie była zwykła sobota! Publiczne 
Przedszkole w Wieprzu zorganizowało w tym dniu Bal 
Karnawałowy dla wszystkich chętnych dzieci z terenu 
Wieprza i Brzuśnika, niezależnie od tego, czy są one ob-
jęte edukacją przedszkolną, czy też nie. 

Długi korowód kolorowo przebranych dzieci udał 
się do Domu Ludowego w Wieprzu. Już przy wejściu 
gości witały panie, które także zamaskowały się pod ta-
jemniczymi przebraniami. 

Każde dziecko mogło poczuć się docenione, gdy 
prezentowane przez nie stroje na „Kolorowym dywa-
nie” zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz sło-
dyczami. Wspaniała zabawa przy muzyce, tańce, pląsy 
i konkurencje sprawnościowe prowadzone przez wy-
kwalifikowanego animatora przyniosły wszystkim wiele 
radości - nawet rodzicom, którzy tańczyli ze swoimi pociechami. Atrakcją balu było grati-
sowe malowanie twarzy przez utalentowane mamy.

Natomiast kulminacyjnym punktem był wybór „Króla i Królowej” balu oraz dam 
dworu i rycerzy króla. Wszystkie wylosowane dzieci otrzymały nagrody w postaci książe-
czek ufundowanych przez Radę Rodziców.

Loteria fantowa jak i bufet z pysznym ciastem upieczonym przez rodziców cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem. 

 Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców Publicznego Przedszkola w Wieprzu i 
wszystkim rodzicom, którzy włączyli się aktywnie w organizację balu. 

 Dochód uzyskany z organizacji tej imprezy w całości został przekazany Radzie Rodziców, która zakupi dla dzieci niespo-
dzianki z okazji Dnia Dziecka oraz pamiątkowe książeczki na zakończenie roku szkolnego.

Do zobaczenia znów za rok!
B. Dudek

nauczyciel Publicznego Przedszkola w Wieprzu

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI W WIEPRZU

Baca prognozuje
Coraz trudniej jest przewidywać pogodę. Przyroda szaleje. Po-

jawiają się zjawiska, których nie pamiętają najstarsi górale. Torna-
da, huragany, powodzie, trąby powietrzne, aż strach się bać, co 
będzie dalej! Hm…,

a może będzie lepiej? Ekscesy pogody potęgują zaćmienia
księżyca, słońca oraz przeloty w pobliżu Ziemi du-

żych gwiezdnych podróżników. Co się stało, jak w grud-
niu musnęła nas ogonem kometa? Widzieliście na przełomie 
roku. Grzyby w lasach, kwiatki w ogródkach i fruwające 
owady. Fanaberie pogody przekładają się też między innymi na 
zachowania ryb. Na pewno już to zauważyliście Jaki powinien być 
marzec, bez niespodziewanych zawirowań w przyrodzie?

Pierwszy tydzień miesiąca brzydki, Wiatr i słota. Dopiero oko-
ło 8 zacznie się ocieplać i sporo słonka zobaczymy na niebie. Jed-
nak dość silny wiatr przeganiać będzie przez Polskę deszczowe 
chmury, z których mniej lub więcej popada. Noce chłodne, miej-

scami przymrozki. Od 15 znaczne wahania temperatury pomiędzy 
dniem i nocą. Różnice mogą sięgać nawet 20 stopni! Na nizinach 
deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Straszna ślizgawica 
od rana, nawet do południa. Cóż, według starego przysłowia: Jak 
na Józefa (19) bocian  przyleci, to na skrzydłach przyniesie resztki 
śnieżnej zamieci”. Końcówka marca wiosenna. Będzie słonecznie, 
poczujemy miłe ciepło na twarzach. Silne wiatry z południa i za-
chodu. Czapki i kapelusze z głów. Żegnamy Zimę, witamy Wiosnę. 
Pojawi się ona 20 marca, o godzinie 17.57.

,,Jak w pierwszy dzień wiosny jasne słońce, 
lato będzie suche i gorące”.
,,Jak Helena (2) w swoje święto jest radosna, 
to przed domen, idzie wiosna”.

Hej...
Andrzej Murański
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Minister Edukacji Narodowej Informuje
Szanowni Państwo,

w związku z odbywającą się rekrutacją do przedszkoli/oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych i w związku z do-
cierającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami oraz 
publikacjami prasowymi dotyczącymi konieczności dostarczenia 
przez rodziców dzieci 6-letnich opinii poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych w określonym z góry terminie - uprzejmie informu-
ję:

w  obecnym stanie prawnym decyzję w  sprawie odroczenia 
realizacji obowiązku szkolnego może podjąć dyrektor publicz-
nej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po 
zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (pu-
blicznej lub niepublicznej), co oznacza, że rodzic składając wnio-
sek o odroczenie realizacji obowiązku szkolnego dziecka dołącza 
opinię wydaną na swój wniosek przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną

Powodem odroczenia obowiązku szkolnego jest nieosiągnię-
cie przez dziecko gotowości szkolnej. Może to wynikać z dokony-
wanej przez nauczycieli wychowania przedszkolnego diagnozy 
przedszkolnej w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko 
nauki w klasie I szkoły podstawowej lub specjalistycznej diagno-
zy prowadzonej przez specjalistów poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych. Z  tym, że formalną przesłanką odroczenia może 
być wyłącznie diagnoza sporządzona przez poradnię psycholo-
giczno-pedagogiczną. Diagnoza poradni, z  racji dynamiki zmian 
rozwojowych i ciągłości procesu nabywania wiedzy i umiejętno-
ści przez dziecko, nie powinna, ze względów merytorycznych być 
dokonywana wcześniej niż w maju, w roku, w którym rozpoczyna 
się rok szkolny. Natomiast diagnozę (sporządzoną przez nauczy-
ciela przedszkola) rodzice otrzymują do 30 kwietnia danego roku.

Dokument ten jest wydawany przez przedszkola, oddzia-
ły przedszkolne zorganizowane w  szkole podstawowej, punkty 
przedszkolne oraz zespoły wychowania przedszkolnego zgodnie 
z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 

maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i in-
nych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).

 Mając na względzie, że do zakończenia zajęć dydaktycz-
nych, podczas których dziecko realizuje podstawę programową 
wychowania przedszkolnego, zostało jeszcze kilka miesięcy, nale-
ży stwierdzić, że w chwili obecnej wskazanie, że dziecko nie osią-
gnęło gotowości szkolnej jest zdecydowanie niezasadne i krzyw-
dzące dla dziecka. Proces rozwoju każdego dziecka jest bowiem 
zindywidualizowany przebiega w  różny sposób, stąd diagnoza 
dziecka pod kątem dojrzałości szkolnej powinna zostać dokona-
na przez poradnię najwcześniej w maju, a optymalnie w czasie wa-
kacji szkolnych, tak aby badanie dziecka przeprowadzane było jak 
najbliżej rozpoczęcia roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczy-
nałoby realizację obowiązku szkolnego. 

 
 Wobec powyższego w opinii Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej za nieuprawnionei niezasadne należy uznać zadanie od 
rodziców przedkładania informacji dotyczących odroczeń dzie-
ci 6-letnich od obowiązku szkolnego, a tym samym uzależnianie 
przyjęcia dziecka do przedszkola lub kontynuowania przez niego 
obowiązku wychowania przedszkolnego od przedłożenia powyż-
szej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 
Obowiązujące przepisy prawa oświatowego w żadnej mierze 
nie uzależniają udziału dziecka w  rekrutacji do przedszkola 
od dania przez dyrektora szkoły rejonowej decyzji o odrocze-
niu obowiązku szkolnego.

Obowiązkiem organów prowadzących jest bowiem za-
pewnienie wszystkim dzieciom 6-letnim odpowiednio miejsc 
edukacji przedszkolnej lub szkolnej, niezależnie od czasu wy-
dania opinii, a tym samym odroczenia dziecka od obowiązku 
szkolnego oraz podjęcia przez rodziców ostatecznej decyzji 
w tym zakresie.

Tadeusz Sławecki
Sekretarz Stanu

Satysfakcja klienta – To Nasz cel!
W 2012 roku gmina przystąpiła do projektu pod nazwą „Pod-

beskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarzadzanie JST” nr pro-
jektu POKL.05.02.01-00-060/12 współfinasowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Lata 2007-
2013. Jednym z warunków realizacji projektu było przeprowadze-
nie badania satysfakcji klienta. Do jego przeprowadzenia posłuży-
liśmy się zaprojektowanym przez grupę projektową narzędziem 
wspomagającym IT do tworzenia ankiet. Dzięki niemu możemy 
tworzyć swoje ankiety, umieszczać je na stronach internetowych, 
a po wypełnieniu przez respondenta wyniki przesyłane są do oso-
by przeprowadzającej ankietę. Gdy termin ankiety zakończy się, 
poprzez program można wygenerować w formacie PDF dokład-
ne wyniki oraz dane w formach wykresów kołowych i słupkowych. 
Rodzaje raportów, jakie można otrzymać po zakończeniu badania 
to: raporty ilościowe, raporty szczegółowe, raporty grupowe oraz 
tabele krzyżowe.

Badanie w naszym Urzędzie rozpoczęło się 12 listopada 2013 
i  trwało do 30 listopada. Na każdym piętrze zostały umieszczo-
ne skrzynki, do których można było wrzucić ankietę, otrzymaną 
uprzednio u każdego z pracowników. W ankietyzacji uczestniczy-
ło 101 osób, którzy odpowiadali na podane pytania anonimowo. 
W ankiecie pytaliśmy Państwa o zadowolenie m.in. z: warunków 

lokalowych urzędu, uprzejmości i kultury obsługi klienta, uzyska-
nia pełnej informacji na temat załatwianej sprawy, czy pomocy 
w wypełnianiu dokumentów. W sumie ankieta zawierała 9 pytań, 
na które klienci odpowiadali stosując 5-cio stopniową skalę ocen.  
Podczas przeprowadzania badania spotkaliśmy się z życzliwością 
i  poparciem ze strony klientów, którzy bez problemu poddawa-
li się temu badaniu. Po przeprowadzeniu ankietyzacji wyniki ba-
dania z wykorzystaniem narzędzia wspomagającego IT wprowa-
dzone zostały do systemu. Po wprowadzeniu wyników badania do 
systemu wygenerowane zostały raporty. 

 Na podstawie otrzymanych wyników wynika, iż obszary, któ-
re badaliśmy w ankiecie nie wymagają ponownego sprawdzenia 
przy okazji ponownego badania satysfakcji klienta. Postrzega-
ją nas Państwo, jako Urząd przyjazny, kulturalny oraz otwarty na 
sprawy oraz problemy klientów. Kilka osób wyrażało niezadowo-
lenie z naszej pracy, co jest dla nas motorem do tego, by jeszcze 
bardziej polepszać jakość świadczonych przez nas usług.

Serdecznie dziękujemy wszystkim z  Państwa, którzy włączyli 
się w przeprowadzone przez nas badanie i użyczyli nam swoich 
opinii. Mamy nadzieję, że będą nas Państwo wciąż wspierali swo-
imi sugestiami dotyczącymi usprawnień jakie moglibyśmy wdro-
żyć, aby praca urzędników stała się lepsza i efektywniejsza. 

(J. Kłusak)
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Księże Prałacie, Księże 
Proboszczu.

W psalmie 40. czytamy- ,,zło-
żyłem w  Jahwe całą nadzie-
ję; schylił się nade mną i wysłu-
chał mego wołania, wydobył 
mnie z dołu zagłady!! Jest moją 
radością, mój Boże, czynić Two-
ją wolę.”  To było Twoje kredo ży-
ciowe, kapłaństwo aż do bólu, 
aż do końca. 

Przybyłeś do nas z Małej Wsi 
pod Krakowem przeszło 40 lat 
temu. Pracowałeś dla nas, bu-
dowałeś dla nas, cierpiałeś dla 

nas, umarłeś wśród nas, leżysz po wsze czasy … wśród nas. Tabli-
ca, którą dzisiaj odsłaniamy, niech przypomina potomnym, jakich 
dzieł dokonałeś w naszej parafii. ale najważniejszym dziełem Twe-
go skromnego, pracowitego, godnego życia było przeobrażanie 
nas, Twoich parafian.

Pokazałeś swoim przykładem i  wpoiłeś w  nas, że w  każdym 
miejscu na ziemi, w którym się uro-
dziłeś, czy to w wielkim mieście, czy 
na wsi, można zadbać o wykształce-
nie siebie, lub swoich dzieci. Moż-
na się realizować, można przeży-
wać swoje życie twórczo dla dobra 
wspólnego. 

W  latach 60. ubiegłego wieku 
byłeś dla nas drogowskazem i  na-
uczycielem, jak żyć. Wielu młodych 
z  Twojej parafii ukończyło studia, 
w tamtych czasach wcale nie było to 
takie oczywiste ani takie proste. Bar-
dzo wielu za Twoją namową obrało 
drogę kapłaństwa lub zakonną.  

Nadawałeś impuls do działa-
nia najpierw naszym ojcom, potem 
nam, a  na końcu naszym dzieciom. 
My żyjący przekazujemy wnukom, 
a w dalszej perspektywie przyszłym 
pokoleniom pamięć o Tobie w tych 
kilkuset literach wykutych w  mar-
murze, aby pamiętali, że żył wśród 
nas Człowiek Wielkiego Serca, któ-
rego podziwiali wszyscy ludzie do-
brej woli. A  wielu spoza parafii za-
zdrościło nam, że mieliśmy takie-
go Proboszcza. Miałeś przyjaciół na całym świecie, odwiedzali Cię 
Kardynałowie o różnej karnacji skóry, prezydenci państw z Afryki, 
ale także prości ludzie, którzy oczekiwali od ciebie pomocy. A Ty 
im tę pomocną dłoń podawałeś. Umiałeś zjednoczyć wokół sie-
bie wszystkich ludzi dobrej woli, wierzących głęboko i tych trochę 
mniej lub wcale niewierzących. Powtarzałeś uparcie ,,nie sądź dru-
giego po uczynkach jego, takie prawo ma tylko Stwórca.”

Chociaż wielu z nas nie było Twoimi przyjaciółmi, a wręcz wro-
gami, wielu Cię pomawiało, Ty nie przejmowałeś się ludzkimi ję-
zykami. Zawsze mówiłeś ,,róbmy swoje wbrew przeszkodom, tyl-
ko czyny, które przetrwają, dadzą o  nas świadectwo” nie dbałeś 

o siebie, o swoje zdrowie, o ubrania, o samochody, o rzeczy do-
czesne. Słynne były Twoje słowa  do ludzi, którzy zwracali Ci uwa-
gę, abyś zwolnił - ,,wszystko w rękach Boga, tylko On może mi po-
wiedzieć DOŚĆ” !! Byłeś przykładem Księdza z powołania, nie cia-
ło, ubiory, doczesność, ale Duchowość i Wieczność były dla Ciebie 
najważniejsze. 

Dlatego my, parafianie, pragniemy uczcić pamięć o Tobie od-
dając Ci należną cześć, za wszystko, co dla nas zrobiłeś, w tej tabli-
cy, którą za zgodą obecnego Proboszcza umieściliśmy w naszym 
parafialnym kościele. Z  tego miejsca dziękuję wszystkim ofia-
rodawcom, dzięki którym powstała ta piękna tablica. Szczegól-
nie dziękuję wykonawcom tego dzieła, którzy znacznie obniżyli 
cenę tak, że mogliśmy godziwą resztę przeznaczyć na kontynu-
ację Twego ostatniego przedsięwzięcia w życiu ziemskim – Dro-
gi Krzyżowej na Matyskę,  którą wymyśliłeś, rozpocząłeś i nie do-
kończyłeś …

Miałeś jeszcze wiele planów, ale nagła i   tak niespodziewa-
na dla nas śmierć przerwała Twe twórcze życie pełne poświęceń, 
pracy, znoju, realizacji rzeczy niemożliwych, łamania schematów 
i  uprzedzeń, tworzenia coś z  niczego. Wielu z  nas pomagało Ci 
w sprawach wydawałoby się  niewykonalnych, beznadziejnych.

Pozwólcie, że zakończę słowami poety…  ,,Jakiekolwiek wy-
zwania postawi przed tobą życie, pamiętaj, aby 
zawsze mieć wzrok  utkwiony w sam szczyt góry,  
gdyż czyniąc tak, patrzysz na to, co wielkie. 
Pamiętaj o  tym i  nie pozwól, aby ja-
kiś problem lub jakaś sprawa- 
jakkolwiek wielka by się wydawała - zniechęciły cię, 
ani by twoją uwagę rozpraszało coś mniejszego 
od szczytu góry.”

Księże Prałacie, tak wiele jeszcze zostawiłeś 
nam do zrobienia. 

(Boże Narodzenie R.P. 2004)
Czesław  Konior  

Zachęcamy Państwa do pisania i  zamiesz-
czenia kolejnych wspomnień o ks. Prałacie Sta-
nisławie Gawliku. Materiały prosimy przesyłać 
na adres dzieciserc@o2.pl lub bezpośrednio 
kierować do Pani Jadwigi Klimondy.

Wspomnienia o ks. prał. Stanisławie Gawliku
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DROGI – UNIJNE ŚRODKI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI ?
W związku z licznymi zapytaniami, dlaczego nie sięgamy o 

środki unijne na drogi dojazdowe, wyjaśniamy co następuje:
1.Ubieganie się o środki unijne następuje w drodze konkursu.
2.W każdym konkursie określony jest temat, kryteria i zakres 

zadań na które można uzyskać dofinansowanie.
3.Nie ukrywamy, że jednym z wymogów, jest konieczność 

udokumentowania przez gminę posiadania wkładu własnego (za-
bezpieczenia finansowego), który może wynosić 15, 50 a nawet 
75 %. Nie ma takiej możliwości, że można pozyskać 100 % dofi-
nansowania na daną inwestycję, w tym przypadku na drogi.

Zapewniamy, że strona internetowa Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, gdzie umieszczane są konkursy do których możemy 
przystąpić i powalczyć o dofinansowanie, jest przez nas na bieżą-

co śledzona. Po tematyce konkursów, domniemamy, że UE uzna-
ła, iż drogi dojazdowe do posesji, pewnie już wszędzie mamy wy-
konane, gdyż od ostatnio ogłoszonego takiego konkursu, do któ-
rego przystąpiliśmy i zrealizowaliśmy w 2007 r., możliwości na po-
zyskanie pieniędzy unijnych na drogi dojazdowe nie było. Ostat-
nie konkursy, dotyczyły,  dróg, które mogłyby być alternatywą ob-
jazdu z dróg o wyższej kategorii. W tym przypadku, gmina musia-
łaby posiadać 50 % wkładu własnego.

Mając na uwadze powyższe, każdą możliwą szansę na pozy-
skanie środków zewnętrznych na drogi dojazdowe, wykorzystu-
jemy i w miarę możliwości prawnych i finansowych aplikujemy o 
środki unijne. 

Z góralskiej skrzyni tradycji ... 
 

PRZEDWIOŚNIE 

W kudłate włosy aminków,
Idących w wierchowej ciżbie 
Halny zadął, jak w gajdzice... 

A już na nagich 
Ramionach jaworu 
Usiadły kropelki pąków. 

Chmury - rumaki pierzaste, 
Przepalone oddechem południa 
Siadają na mchu... 

A ich dotykiem strojone 
Rogi jelenia 
Grają 
Marsz pożegnalny 
Nudnej zimie... 

A dobrze ci tak, szalona zimo!... 
Dobrze ci tak 
że już odchodzisz..... 
Szeptają mrówki. 

A mchy potrącane 
W zbójnickim tańcu 
Wróżą 
Zapasem grzybów.

autor: Andrzej Murański

Andrzej Murański
ŁOD DOWNA SYNU, 

Łod dawna cie łuce, 
Byś poznoł moje drzewa 
Rosnonce haw w Beskidzie 
Coroz to jinne łobiyros imie, 
Wołaniym liścia, 
Spiywkorn trombity, 
Zbyrcynim holnyk dzwonkow.. 

   Płakolek, 
   Kie baca, mój łociec 
   W wałaskim stroju 
   Sikiyrke, wcion w gnotek 
   Ił łodsed na zawdy 
   W horyzont groni... 

W swej ksionzce. 
Holskij polanie 
Łozwartej dlo wszystkik 
Łostawił swój przekaz, 
Cobyś był bratym, 
Zwiyrzont i lasu 
Coby nik nigdy, 
Nie wnosił skargi, 
Nawet do Boga

   A potoki w dolinak, 
   Łumierajom bez głosu... 
   Coz ze w zyciorysie 
   Przestrzyn Błynkitow, 
   W śpiewie jawora, 
   Taniec gajdzicy... 
   Kie ryk motorow, 
   Katorgom dnia 
   Łoc rosy nima... 
   Drzewa — Płacą, 
   I stojąc- umierajom...

(Juszczyna 6 czerwca 1981)
Wiersz nagrodzony w 2006 roku.
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B I B L I O T E K I
GBP Radziechowy-Wieprz  to miejsce nie-

tuzinkowe, tutaj  każdy z  was znajdzie coś 
dla siebie. Filia w  Juszczynie, w  ramach swo-
jej działalności, na bieżąco poszerza swój księ-
gozbiór  o najnowsze pozycje wydawnicze, jak 
i stara się sprostać indywidualnym potrzebom 
czytelników. Kolejnym atutem placówki jest 
bardzo dobre wyposażenie w sprzęt kompute-
rowy, gdzie i mały, i duży bezpłatnie może sko-
rzystać z  Internetu. Za niewielką opłatą moż-
na zrobić kserokopię. Do użytku mieszkańców 
Juszczyny oddana została w bibliotece konso-
la XBOX KINECT, zachęcamy również do grania 
w dostępne u nas gry planszowe. Bibliotekar-
ka zawsze służy pomocą.  Już dzisiaj z naszych 
usług korzysta bardzo wielu mieszkańców jed-
nakże z ogromną przyjemnością ugościmy ko-
lejnych. Każdego roku organizujemy konkurs 

na czytelnika roku i  nagradzamy najwytrwalszych. Ubiegłorocz-
ni zwycięzcy wśród dzieci i  młodzieży to  Kozieł Klaudia, Zieliń-
ska Monika, Marek Weronika, Mędrala Patrycja  oraz Wrzeszcz To-
masz. Wszystkich obdarowaliśmy pięknymi nagrodami.  Bibliote-
ka w Juszczynie bierze udział w wielu projektach, organizuje róż-
nego rodzaju warsztaty.  7 i 8 lutego br. w naszej miejscowości zor-
ganizowaliśmy warsztaty samoobrony, które prowadził wykwali-
fikowany instruktor z fundacji K2. Zabawa była przednia, jednak-
że najważniejsze jest to, że młode kobiety mogły nauczyć się aser-
tywnej postawy w chwili zagrożenia oraz praktycznie przećwiczyć 
zdobyte umiejętności. W warsztatach wzięło udział 21 osób z cze-
go 19  mieszkanek Juszczyny i 2 z innych miejscowości. W ramach 
współpracy z fundacją planujemy przeprowadzić również szkole-
nie z pierwszej pomocy dla młodzieży i dorosłych.  Już w marcu 
będzie można wziąć udział w akcji „Tydzień z Internetem”. Odbę-
dzie się wtedy spotkanie  z   uczniami gimnazjów i szkół ponad-

gimnazjalnych na temat planowania ścieżki 
zawodowej i osiągania sukcesu, noszące tytuł 
„Zagraj w przyszłość”.  Oprócz tego, wraz z na-
szą młodzieżą organizujemy na bieżąco spo-
tkania tematyczne, młodsze dzieci realizują 
się tutaj plastycznie i twórczo tworząc galerię 
swoich prac. Wychodząc naprzeciw korzysta-
jącym z  portali społecznościowych posiada-
my konta na FACEBOOKU oraz NASZEJ KLASIE,  
gdzie publikujemy informacje o bieżących wy-
darzeniach i konkursach.  Zachęcamy także do 
przeglądania katalogu online naszych zbio-
rów pod adresem http://w.bibliotece.pl/com-
munity/libraries/bibliotekarw . W  najbliższej 
przyszłości planujemy wiele ciekawych spo-
tkań oraz wydarzeń. Tak więc, jak sam widzisz, 
drogi czytelniku, wychodząc wciąż naprzeciw 
Twoim oczekiwaniom, staramy się. aby miej-
sce zwane BIBLIOTEKĄ było coraz  bliższe ser-
cu każdego mieszkańca Juszczyny.

Agnieszka Biegun
Filia w Juszczynie

Zapraszamy do wchodzenia na na-
szą stronę internetową z  katalogiem 
zbiorów i wykazami nowości, także za 
pomocą telefonu. Sczytaj kod za po-
mocą czytnika w  telefonie i  sprawdź, 
jakie nowe książki są dostępne w Two-
jej bibliotece. 

Książka na telefon! Mieszkasz na terenie gminy Radziechowy-
Wieprz? Za darmo dostarczymy Ci książki do domu. Pierwszeń-
stwo mają osoby starsze oraz Ci, którzy do tej pory nie korzysta-
li z biblioteki. Zadzwoń 33 8676 146 i wypożycz książkę z dosta-
wą do domu.

Trwają warszta-
ty decoupage w  Ra-
dziechowach. Gru-
pa mieszkanek Jusz-
czyny, Wieprza, Przy-
będzy i  Radziechów 
spotyka się co czwar-
tek o  godzinie 14:00 
w  bibliotece i  zapo-
znaje się z  technika-
mi zdobienia i posta-
rzania przedmiotów. 
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„O finansach w bibliotece”
Mamy przyjemność ogłosić, że nasza biblioteka jako jedna ze 

114 polskich bibliotek publicznych zakwalifikowała się do III edycji  
projektu „O finansach w bibliotece”!  Projekt jest realizowany z Na-
rodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekono-
micznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego.  Już niebawem w  bibliotece odbędzie się 
cykl spotkań na następujące tematy:
1. Jak racjonalnie gospodarować domowym budżetem ?
a. Zasady tworzenia budżetu domowego.
b. Racjonalne planowanie wydatków.
c. Oszczędności w  budżecie domowym, m.in. minimalizacja wy-

datków stałych, rozsądne zakupy.
d. Kupowanie przez Internet – zasady bezpieczeństwa, prawa kon-

sumenta w sieci oraz sposoby ich egzekwowania.
e. Jak bezpiecznie i efektywnie oszczędzać?
f. Kupowanie przez Internet, zasady bezpieczeństwa, prawa kon-

sumenta, jak bezpiecznie i efektywnie oszczędzać? 
2. Bank przez Internet – jak założyć e-konto i robić przelewy przez 

Internet? 
a. Podstawowe usługi bankowe (konto osobiste, lokaty, rachunki 

oszczędnościowe, kredyty, karty płatnicze i kredytowe);
b. Korzyści dla klientów banków związane z  usługami (bezpie-

czeństwo środków, gwarancje bankowe, możliwość pomnaża-
nia środków – oprocentowanie itp.);

c. Co powinien wiedzieć klient banku (rodzaje opłat pobieranych 
przez banki (np. prowizja, opłaty za usługi), umowa z bankiem, 
ochrona praw konsumenckich klientów banków.

d. Wybór konta bankowego – dostosowanie do potrzeb i prefe-
rencji klienta, porównanie przykładowych ofert banków komer-
cyjnych i spółdzielczych.

e. Zakładanie konta i e-konta.
f. Obsługa e-konta – jakie są korzyści z bankowości internetowej.
g. Jak robić przelewy? Jak zlecić polecenie przelewu i polecenie 

zapłaty?
h. Koszty usług bankowych – jak je sprawdzać?
3. Kredyty, lokaty i karty – jak wybrać najkorzystniejszą ofertę ban-

kową?
a. Jak wybrać najkorzystniejszą lokatę (obliczanie oprocentowa-

nia lokat, zawarcie umowy z  bankiem, porównanie ofert róż-
nych banków, w tym spółdzielczych).

b. Zakładanie lokaty przez Internet.
c. Kredyt a pożyczka – podobieństwa i różnice.
d. Rodzaje kredytów.
e. Co powinien wiedzieć kredytobiorca – ocena zdolności kredyto-

wej, zawieranie umowy kredytowej, koszt kredytu.
f. Ocena różnych ofert kredytowych.
g. Jak odróżnić bank od parabanku? Sprawdzanie wiarygodności 

instytucji finansowych.
h. Rodzaje kart płatniczych, czym się różnią i do czego służą?
i. Zasady bezpiecznego korzystania z kart, prawa i obowiązki wła-

ściciela karty.
j. Jak korzystać z bankomatu?
k. Ryzyko popadnięcia w spiralę zadłużenia - zagrożenia związane 

z usługami instytucji finansowych niebędących ban-
kami (pożyczki, kredyty). Jak się chronić przed takimi 
zagrożeniami?
4. Jak wybrać polisę ubezpieczeniową? 
a. Na czym polegają ubezpieczenia? Ubezpieczenia 
obowiązkowe a dobrowolne.
b. Podstawowe pojęcia związane z ubezpieczeniami 
– polisa, OWU.
c. Na co zwracać uwagę przy wyborze polisy?
d. Gdzie i jak można porównać ceny polis?
e. Prawa klienta firmy ubezpieczeniowej – jak z nich 
korzystać?
f. Ubezpieczenia kredytów bankowych. *
g. Odwrócona hipoteka a dożywotnia renta – możli-

we korzyści i zagrożenia dla osób starszych.*
5. Bank centralny a inne banki – czy stopy procentowe mają wpływ 

na nasz budżet domowy?
a. Banki komercyjne a bank centralny.
b. Wpływ działalności NBP na nasze życie codzienne – zapewnie-

nie stabilności cen, ustalanie stóp procentowych.
c. Gdzie można śledzić działalność NBP?
d. Co to są stopy procentowe NBP i jak wpływają na oprocentowa-

nie lokat i kredytów?
e. „Bezpieczne pieniądze” – nowe zabezpieczenia polskich bank-

notów*
f. Jak porównywać ceny walut i najkorzystniej wymieniać złotego?
g. Korzyści i obawy związane z wejściem Polski do strefy euro.

Już teraz zachęcamy do wpisywania się na listy uczestników 
w Radziechowach i w Juszczynie. Warsztaty organizowane będą 
w małych grupkach 4-6 osób, w godzinach dostosowanych do po-
trzeb uczestników.

„Wieczór filmowy w Wieprzu”
W dniu 28 lutego w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wie-

przu odbył się ‚’wieczór filmowy’’. Spotkanie dla  kilkunastu mło-
dych ludzi rozpoczęło się o godzinie 16.00. Każdy uczestnik przy-
niósł ze sobą jakieś przekąski, którymi częstowaliśmy  się wzajem-
nie. Spośród wielu filmów, w które się zaopatrzyliśmy, wybraliśmy 
te, które najbardziej nas zainteresowały. Były one bardzo ciekawe, 
a poniekąd nawet zabawne. Po obejrzeniu omawialiśmy i dysku-
towaliśmy na ich temat. Rozmowa była bardzo ciekawa, ponieważ 
każdy swobodnie mógł wyrazić swoje zdanie. Gdy już dochodziła 
godzina 20.00, zabraliśmy się do posprzątania biblioteki, gdyż jak 
wiadomo, jest to bardzo małe pomieszczenie, w którym jest pro-
blem z miejscem i niektóre sprzęty jak np. stoliki musiały zostać 

wyniesione na korytarz, ale i  tak, mimo wszystko, doskonale so-
bie poradziliśmy z  tymi niedogodnościami. Wszyscy byli bardzo 
zadowoleni z tak  przyjemnie spędzonego wieczoru. Oczywiście,  
jeszcze nieraz urządzimy sobie takie spotkanie.  Podsumowując 
wszystko, można użyć tylko jednego słowa - było FANTASTYCZ-
NIE !!! :-)) Dziękuję młodzieży za udział w wieczorze i zapraszam do 
zgłaszania tematu kolejnych spotkań w bibliotece.

Ewa Talik
Filia w Wieprzu
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S P O R T
Luty był miesiącem obfitującym w  szereg 

zmagań sportowych, w  których uczestniczy-
li uczniowie szkół podstawowych oraz gim-
nazjalnych z terenu naszej gminy. Wśród szkół 
gimnazjalnych rywalizacja toczyła się w grach 
zespołowych: piłce ręcznej oraz piłce siatko-
wej. Natomiast młodzi zawodnicy ze szkół podstawowych dziel-
nie walczyli w turnieju gier i zabaw.  Warto przypomnieć iż, szko-
ła która wygrywa zawody na szczeblu gminnym w  danej dyscy-
plinie, reprezentuje naszą gminę na zawodach powiatowych.  
W przypadku zwycięstwa w powiecie, następnym etapem jest re-
jon. Zwycięzca rejonu walczy o  prym najlepszej szkoły w  woje-
wództwie.           

Jako pierwsze odbyły się zawody w piłce ręcznej, które zostały 
rozegrane na hali sportowej w Wieprzu. Do rywalizacji przystąpiły 
dwie szkoły z Wieprza i Radziechów, które wystawiły swoje repre-
zentacje w  dwóch kategoriach : dziewcząt i  chłopców. Pierwsze 
swój mecz rozegrały żeńskie zespoły. Spotkanie było festiwalem 
nieskuteczności z  obu stron, czego doskonałym dowodem było 
tylko 5 zdobytych bramek w przeciągu 20 minutowego spotkania. 
Jednego natomiast nie można było odmówić obu ekipom -  zacię-
tej walki na parkiecie, dzięki której, sędziowie mieli pełne ręce ro-
boty. Pierwsza połowa nie wyłoniła zdecydowanego faworyta me-
czu, chociaż bliższe prowadzenia przed przerwą były zawodnicz-
ki gimnazjum z Wieprza. Jednak niewykorzystany rzut karny spra-
wił że pierwsza odsłona zakończyła się remisem 1:1. Po przerwie 
bardziej odważnie zaatakowały piłkarki z Radziechów, czego efek-
tem była szybko zdobyta bramka. Gospodynie jednak długo nie 
czekały na błąd przeciwnika i natychmiast odpowiedziały wyrów-
nującym rzutem. Kto wie jak potoczyły by się losy spotkania gdy-
by zespół z Wieprza wykorzystał podyktowany rzut karny na 3 mi-
nuty przed końcem meczu.? Niewykorzystana okazje lubią się jed-
nak mścić. W ostatnich sekundach pojedynku fenomenalnym rzu-
tem, zwycięstwo zapewniły sobie zawodniczki z Radziechów wy-
grywając 2:3. 

Całkiem inny przebieg miała rywalizacja męska, która jak za-
wsze budziła wiele emocji wśród zawodników oraz kibiców. Od 
początku meczu swoje warunki gry, narzucili zawodnicy gimna-
zjum z  Wieprza, którzy sprawniej konstruowali akcje oraz lepiej 
poruszali się po boisku. Goście natomiast próbowali grać z kontr-
ataku czekając na błąd przeciwnika. Błędy gospodarze popełniali 
niezwykle rzadko a kontrataki gości często kończyły się na świet-
nie broniącym bramkarzu  z Wieprza. Do przerwy na tablicy wyni-
ków widniał rezultat 6:1 dla gospodarzy. Po dwóch dokonanych 
zmianach w  składzie Radziechów, druga połowa zanosiła się na 
wyrównany pojedynek. Jednak tylko na początku goście zdoła-
li nawiązać równorzędną walkę zdobywając dwa punkty z rzędu. 
Ostatnie 6 minut należało jednak do gospodarzy zawodów, którzy 
popisali się kilkoma nieszablonowymi akcjami. Ostatecznie mecz 
zakończył się wynikiem 13 :3

Poniżej prezentujemy składy drużyn biorących udział w zawo-
dach piłki ręcznej.

Dziewczyny
 Wieprz 2:3 (1:1) Radziechowy

 Polak Klaudia  Pytel Karolina
 Tomiczek Paulina  Goryl Klaudia
 Borowińska Martyna  Motyka Sylwia
 Lisicka Anna  Olak Daria
 Pieronek Sabina  Dziedzic Izabela
 Figura Natalia   Howaniec Sylwia
 Michulec Oiwia  Piecuch Daria 

 Misiarz Magdalena  Mika Ewelina 
 Dudek Łucja  Syposz Wioletta
 Kliś Barbara  Lizak Patrycja

Chłopcy
 Wieprz  13:3 (6:1) Radziechowy
 Marek Damian  Ciurla Łukasz
Świniański Miłosz  Tomaszek Michał
Kozieł Michał  Michalski Daniel
Kupczak Adrian   Machała Patryk
Swiniański Sebastian  Bąk Jakub
Piasek Paweł  Nowak Mateusz
Rypień Marcin  Jambor Kacper
Wachtarczyk Dominik   Kupczak Dawid
Caputa Tomasz  Rodak Adrian
Nowicki Dawid  Janik Paweł
Golasik Bartłomiej
Rozmus Karol
Kuś Michał

W  tym roku po raz pierwszy na szczeblu gminnym, został roze-
grany turniej gier i  zabaw szkół podstawowych. Zawody odby-
ły się na sali w  Wieprzu i  wzięły w  nim udział reprezentacje nastę-
pujących szkół : Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w  Jusz-
czynie, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w  Brzu-
śniku, Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w  Wieprzu  oraz Ze-
spół Szkół im. ks. prał Stanisława Gawlika w  Radziechowach. 
Turniej gier i zabaw zwany memoriałem Franciszka Witkowskiego de-
dykowany jest dla uczniów z klas podstawowych II oraz III. Zawodnicy 
rywalizują w takich konkurencjach jak: sadzenie ziemniaków, sztafeta 
z piłką lekarską, sztafeta zwinnościowa, sztafeta wahadłowa z piłecz-
ką, podskoki ze skakanką, toczenie piłki koszykowej w tunelu, wyścig 

kangurów, rzut do ruchomego celu. Każda szkoła wystawia dwie re-
prezentacje, po jednej z poszczególnych klas II oraz III. W skład każdej 
reprezentacji wchodzi 4 chłopców oraz 4 dziewczynki. Za zwycięstwo 
w każdej z konkurencji zespół otrzymuje 9 pkt. Drugie miejsce pre-
miowane jest 6 pkt. Trzecia lokata nagradzana jest 4 pkt. Ostatni ze-
spół w danej konkurencji otrzymuje 2 pkt. Za każdy błąd podczas wy-
konywania ćwiczenia przysługuje kara (– 0,5 pkt.) W zawodach zwy-
cięża szkoła która w rywalizacji klas II oraz III zdobyła łącznie najwię-
cej punktów.     

Jako pierwsze do zabawy przystąpiły klasy III, które rywalizowa-
ły w  5 konkurencjach sztafetowych. Spośród czterech drużyn naj-

Szkolne Zmagania Sportowe
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sprawniejsi okazali się uczniowie Szkoły  Podstawowej im. Jana Kli-
cha w Wieprzu którzy zdobyli łącznie 34,5 pkt. Drugą lokatę uzyska-
li uczniowie Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radzie-
chowach gromadząc na swoim koncie 33 pkt. Trzecie miejsce przy-
padło Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w  Brzuśni-
ku 22 pkt. Na czwartym miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa 
im. Franciszka Polaka w Juszczynie 11 pkt. Po zakończeniu rywaliza-
cji starszych uczniów nadszedł czas na klasy II, które z niecierpliwo-
ścią czekały na swoją kolej. Młodsi reprezentanci swoich szkół rów-
nież zmagali się w 5 konkurencjach. Bezkonkurencyjni w tej kategorii 
wiekowej okazali się zawodnicy Szkoły Podstawowej im. Francisz-
ka Polaka w Juszczynie którzy zdobyli 39,5 pkt. Drugie miejsce wy-
walczyli uczniowie z Radziechów z liczbą 32 pkt. Trzecia lokata przy-
padła zespołowi z Wieprza 18 pkt. Szkoła z Brzuśnika zajęła czwarte 
miejsce z liczbą 13,5 pkt. W całym turniej gier i zabaw  najlepsi oka-
zali się uczniowie Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika 
w  Radziechowach którzy łącznie w  dwóch kategoriach wiekowych 
zdobyli 65 pkt. Drugie miejsce zdobyli uczniowie  Szkoły  Podstawo-
wej im. Jana Klicha w Wieprzu z liczbą 52,5 pkt. Trzecia lokata przypa-
dła Szkole Podstawowej im. Franciszka Polaka w Juszczynie 50,5 pkt. 
Na czwartym miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Brzuśniku 35,5 pkt.

Warto wspomnieć iż, uczniowie z  Radziechów okazali się rów-
nież w tej konkurencji najlepsi w powiecie Żywieckim i będą repre-
zentowali naszą gminę na zawodach wojewódzkich. Trzymajmy 
kciuki za młodych zawodników i  życzmy im jak najwyższej lokaty.  
             
Składy drużyn biorących udział w gminnym turnieju gier i zabaw.

Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach
 kl. II kl. III
 Klaudia Moczała Kinga Rozmus
 Bartłomiej Zuziak Kacper Mika
 Natalia Sapeta Karol Pawlus
 Nina Klimonda  Jakub Matuszczak
 Agnieszka Lipiec  Szymon Pietraszko
 Jakub Hankus Martyna Moczała
 Bartłomiej Konior Paulina Kapcia
 Marecli Michalski  Julia Czech
  Dominik Wojtyła

Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu
 kl. II  kl. III
 Faustyna Sporek (II b) Jowita Kosiec
 Kamil Kosiec (II b) Ksenia Pawlus
 Piotr Kumorek (II b) Kondrat Pająk
 Mateusz Wachtarczyk (II b) Maciej Siwek
 Zuzanna Duraj (II a) Dawid Wrona
 Daria Syposz (II a) Dagmara Wrona
 Beata Krzus (II a) Kamil Ryżka
 Mikołaj Kłusak (II a) Krzysztof Klimonda
  Anna Suława
  Patrycja Studencka
  Zuzanna Szafarczyk

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie

kl. II kl. III

Kupczak Martyna Grzegorek Nina

Mrowiec Iga Paciorek Julia

Piątek Natalia Piela Zuzanna

Radwaniak Kinga Wotos Daria

Biegun Natan Juraszek Sebastian

Biela Mikołaj Mędrala Paweł

Staniak Mateusz Pal Adrian

Sygut Jakub Wojtala Krzysztof 

Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Brzuśniku.
 kl. II kl. III

Aleksandra Kupczak Oliwia Biegun
Sylwia Marek Kaja Konior
Anna Kozubek Julia Kosiec
Amelia Bronowska Natalia Gołębiowska
 Szymon Adamek  Grzegorz Figura
 Michał Jeleśniański  Mateusz Kopyciak
 Julian Pawlus Mikołaj Kublin
 Kamil Białek Marcin Gawron
Zawody szkół gimnazjalnych w  piłce siatkowej jak zawsze do-

starczają wiele emocji. W tym roku również nie można było narzekać 
na ich brak.  Opiekunowie drużyn przystępujących do tegorocznych 
rozgrywek zadecydowali iż mistrza gminy w tej dyscyplinie w kate-
gorii męskiej wyłonią dwa turnieje, które odbędą się w odpowiednio 
w Wieprzu oraz w Radziechowach. Za faworytów jak co roku uważa-
ni byli uczniowie z Radziechów, jednak w opinii trenerów czarnym ko-
niem rozgrywek mógł okazać się zespół w Wieprza.

27.02.2014 na sali gimnastycznej w Wieprzu odbył się pierwszy 
turniej z  udziałem zawodników oraz zawodniczek z: Gimnazjum nr. 
2 w Wieprzu, Gimnazjum nr. 3 w  Juszczynie oraz Zespołu Szkół im. 
ks. prał. Stanisława Gawlika w  Radziechowach. Po rozlosowaniu ko-
lejności gier, pierwsi do rywalizacji przystąpili chłopcy. Mecz po-
między gospodarzami turnieju a  ekipom z  Radziechów był nie-
zwykle zacięty i  wyrównany. Obie drużyny myśląc o  zwycięstwie 
nie mogły sobie pozwolić na żadną taryfę ulgową gdyż pojedyn-
ki były toczone do dwóch wygranych setów systemem każdy z każ-
dym.  Pierwszy set minimalnie wygrali gimnazjaliści z  Radziechów, 
(22:25) którzy popełnili mniej błędów w  przyjęciu oraz zagrywce. 
W drugim secie kibice mogli obserwować wiele efektownych ataków 
oraz bardziej poukładaną grę w obronie.  Okazje do skończenia dru-
giego seta mieli zarówno  gospodarze jak i goście. Jednak w końców-
ce psychicznie mocniejsi okazali zawodnicy z Radziechów wygrywa-
jąc na przewagi (26:28). 

W drugim spotkaniu zmierzyli się uczniowie z Juszczyny oraz z Ra-
dziechów. Gimnazjaliści z Juszczyny sprawili nie mały kłopot drużynie 
rywali, za sprawą doskonale zorganizowanej obrony, oraz skrupulat-
ne realizowanego planu taktycznego trenera. Pierwszy set przy odro-
binie szczęścia, mógł zakończyć się zwycięstwem zespołu z Juszczy-
ny , jednak znów w końcówce ograniem trącili siatkarze z Radziechów 
zwyciężając (22:25). Druga odsłona meczu zdecydowanie należała 
do uczniów z Radziechów, którzy pewnie zwyciężyli (19:25). 

Trzecie spotkanie pomiędzy gimnazjalistami z Wieprza i Juszczy-
ny  mogło się podobać z uwagi na przebieg spotkania oraz zaciętość. 
Pierwszy set zdecydowanie wygrali gimnazjaliści z Juszczyny (16 :25) 
i przez chwilę w powietrzu zapachniało sensacją. W drugim secie po 
zdecydowanej reprymendzie trenera gospodarze zabrali się do odra-
biania wyniku czego efektem było zwycięstwo (25:17). W tie – bre-
aku mocniejsi okazali się zawodnicy z Wieprza zwyciężając (15:10).
Rywalizacja dziewczyn miała jednostronny przebieg za sprawą uczen-
nic z Radziechów, które nie dały szans na nawiązanie równorzędnej 
walki rywalkom z Juszczyny jak i Wieprza. W pierwszym meczu druży-
na z Wieprza, uległa zespołowi z Radziechów (12:25, 2:25). W drugim 
spotkaniu pomimo dzielnej walki wyższość siatkarek z  Radziechów 
musiały uznać dziewczyny z  Juszczyny przegrywając (25:4 , 25:8). 
Ostatnie spotkanie pomiędzy gimnazjalistkami z Wieprza i Juszczyny 
zakończyło się wynikiem (19:25 , 17:25). 

Drugi turniej odbył się 10.03.2014 w  Radziechowach i  wzięły 
w nim udział tylko dwie męskie drużyny z Radziechów i Wieprza. Ze 
względu na bardzo małą różnicę punktów w setach w pierwszym me-
czu, który  rozegrany był w Wieprzu wszyscy zgromadzeni kibice liczy-
li na wyrównana walkę i zacięte spotkanie. Początek pierwszego seta 
rzeczywiście sprawiał takie wrażenie. Jednak w miarę upływu czasu 
na parkiecie zaczęli dominować gospodarze, zwyciężając (25:18). 
Drugi set nie pozostawił złudzeń która drużyna zasłużyła na wygraną. 
Ekipa gości w niczym nie przypominała zespołu z pierwszego turnie-
ju.  W wyniku dużej ilości błędów popełnianych przez siatkarzy z Wie-
prza w odbiorze zagrywki oraz rozegraniu, drugi set zakończył się re-
zultatem (25:16).    

Składy drużyn biorących udział w turniejach siatkówki
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Chłopcy
 Gimnazjum Nr 2 w Wieprzu. Zespół Szkół im. ks. prał. 
  Stanisława Gawlika 
  w Radziechowach                                                 
 Marek Damian Ciurla Łukasz
 Świniański Miłosz Tomaszek Michał
 Kozieł Michał Michalski Daniel
 Kupczak Adrian Machała Patryk
 Swiniański Sebastian Bąk Jakub
 Piasek Paweł  Nowak Mateusz
 Rypień Marcin  Jambor Kacper
 Wachtarczyk Dominik  Kupczak Dawid
 Caputa Tomasz Rodak Adrian
 Nowicki Dawid  Janik Paweł
 Golasik Bartłomiej
 Rozmus Karol
 Kuś Michał

Gimnazjum Nr 3 w Juszczynie
Kociołek Maciej
Howaniec Wojciech
Żuławski Damian
Urbaś Kacper
Okrzesik Daniel
Potaczek Dawid

Dziewczyny
Gimnazjum nr 2 w Wieprzu Zespół Szkół im. ks. prał. 
  Stanisława Gawlika 
   w Radziechowach
Polak Klaudia Pytel Karolina
Tomiczek Paulina Goryl Klaudia
Borowińska Martyna Piecuch Daria
Pieronek Sabina  Temel Iwona
Figura Natalia Howaniec Kinga
Michulec Oiwia Klimonda Paulina 
Misiarz Magdalena Mika Ewelina
Dudek Łucja Soból Danuta
  Motyka Aleksandra
Gimnazjum Nr 3 w Juszczynie
Magda Skolarz
Żaneta Figura
Ola Mędrala
Monika Sobel
Klaudia Okrzesik
Angelina Zielińska
Kamila Bysko
Andżelika Graca

Najmłodsi piłkarze zaprezentowali 
swoje umiejętności

Sobota 8 marca, była niewątpliwie wiel-
kim wydarzeniem dla młodych adeptów fut-
bolu, którzy licznie zgromadzili się w  hali 
sportowej w Wieprzu, na pierwszym Turnie-
ju o  Puchar Gminnego Klubu Sportowego 
Radziechowy – Wieprz, w  piłce nożnej rocz-
nika 2004 i  młodszych. Oprócz drużyny go-
spodarzy GKS-u  Radziechowy - Wieprz 

do  rywalizacji przystąpiło jeszcze 5 innych zespołów: TS Góral Ży-
wiec, Akademia Młodego Piłkarza Tiki Taka, Prywatna Szkółka 
Piłkarska Mieczysława Derasa, LKS Beskid Gilowice oraz TS Gó-
ral Żywiec II. Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym, po 
12 minut mecz. Młodzi zawodnicy oprócz rywalizacji o  miano mi-
strzowskiej drużyny turnieju, walczyli również o  tytuł najlepsze-
go zawodnika rozgrywek, w  opinii trenerów i  opiekunów drużyn. 
Licznie zgromadzona publiczność w osobach rodziców piłkarzy, dziel-
nie dopingowała poczynania swoich pociech. Emocji oraz zaangażo-
wania zawodników nie brakowało w  żadnym meczu, czego najlep-
szym dowodem była liczba 81 wszystkich zdobytych bramek w  ca-
łym turnieju. Co dało znakomitą średnią 5,4 gola na mecz. Jednak nie 

bramki w tym dniu były najważniejsze lecz udział młodych zawodni-
ków w turnieju, którzy poprzez grę i rywalizację sportową zdobywa-
ją ogranie oraz kształtuję psychikę piłkarza od najmłodszych lat. Poza 
sportowym aspektem rozgrywek warto również wspomnieć o  inte-
gracji dzieci z różnych części naszego powiatu oraz nawiązywaniu no-
wych przyjaźni z rówieśnikami.  

Łącznie w turnieju wzięło udział ok. 60 piłkarzy.  Zwycięzcami tur-
nieju zostali zawodnicy Prywatnej Szkółki Piłkarskiej Mieczysła-
wa Derasa którzy zgromadzili na swoim koncie 13 pkt. drugie miej-
sce wywalczyła Akademia Młodego Piłkarza TIKI TAKA 12 pkt.  trze-
cia lokata przypadła LKS Beskid Gilowice z 10 pkt. czwarte miejsce 
zajęli gospodarze turnieju GKS Radziechowy – Wieprz 6 pkt. ,pią-
te miejsce zdobyli zawodnicy TS Góral Żywiec 3pkt. na szóstej po-
zycji rozgrywki zakończyli piłkarze TS Góral Żywiec II 0pkt. Najlep-
szym zawodnikiem w opinii trenerów i opiekunów drużyn został Stasi-
ca Daniel z Akademii Młodego Piłkarza TIKI TAKA. Po ostatnim gwizd-
ku sędziego nastąpiła ceremonia wręczenia nagród. Wszyscy uczest-
nicy turnieju zostali nagrodzeni okolicznościowymi pamiątkami. 
foto.

Z cyklu: Sportowe Osiągnięcia 
Mieszkańców Naszej Gminy

Mieszkaniec naszej gminy To-
masz Mika z  Radziechów, zdobył 
4 miejsce na Indywidualnych Mi-
strzostwach Polski osób niepeł-
nosprawnych w  tenisie stołowy. 
Niewątpliwie jest to największe 
sportowe osiągnięcie tego zawod-
nika, który na co dzień reprezen-
tuje barwy Beskidzkiego Zrzesze-
nia Sportowo Rehabilitacyjnego 
„START” Bielsko – Biała. W  zawo-
dach które miały miejsce w  Biel-
sku Białej w dniach 23 – 24 listopa-
da 2013 r. Tomasz nie znalazł po-
gromcy ,a  nawet nie stracił seta 
w meczach grupowych. Wyższość 
przeciwnika musiał uznać dopiero 
w półfinale, w którym zmierzył się 

z byłym Mistrzem Polski z 2010 roku. Serdecznie gratulujemy nasze-
mu reprezentantowi,  życzymy wszelkich sukcesów oraz wytrwałości 
w dążeniu do celów.  

Młodziutki Kacper Bysko z Juszczyny stosunkowo niedawno roz-
począł swoja przygodę ze skokami narciarskimi a już może poszczy-
cić się znacznymi osiągnięciami krajowymi oraz międzynarodowymi 
w tej dyscyplinie.

Przygoda 10 latka ze skokami narciarskimi rozpoczę-
ła się nie gdzie indziej, jak na dobrze znanym przez wszyst-
kich mieszkańców Juszczyny „Kopcu”. Amatorskie zawody  
o puchar Juszczyny zorganizowane w 2013 r. przyciągnęły sporą rzeszę 
młodych zawodników jak również, kibiców. Kacper skacząc jeszcze wte-
dy na zwykłych nartach zjazdowych, został wypatrzony przez byłego 
prezesa klubu narciarskiego w  Szczyrku, który zachęcił go do wypróbo-
wania swoich sił w Szkółce Narciarskiej „Klimczok Bystra”. Młody skoczek  
z  uśmiechem wspomina swój pierwszy trening oraz profesjonal-
ny sprzęt,  który został mu przydzielony – buty rozmiar 42, nar-
ty o długości 2m, dziurawy kombinezon oraz kask rowerowy. Po kil-
ku treningach na prawdziwej skoczni w  Bystrej Wilkowice przy-
szedł czas na pierwsze zawody, które odbyły się w  Gilowicach na 
obiekcie k 10. Kacper z  dwoma skokami po 7,5m zajął 12 miej-
sce. Nie zraziło to charakternego zawodnika do dalszych treningów  
a  wręcz wzmocniło w  nim chęć do cięższej pracy. Systematyczne 
uczęszczanie na zajęcia sprawiło że Kacper po 4 miesiącach odda-
wał już skoki na odległość 20 metrów. Widząc szybkie postępy swo-
jego podopiecznego trener postanowił wysłać zawodnika na Tur-
niej Czterech Skoczni do Czech, w którym brali udział rówieśnicy Kac-
pra z Austrii, Słowacji, Czech i Polski. W gronie 42 startujących 10 la-
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tek zajął 9 miejsce. Była to zarazem najwyższa lokata wśród zawodni-
ków z Polski w tej kategorii wiekowej. Kacper za ten występ otrzymał 
nowy sprzęt w postaci butów, nart, kasku oraz kombinezonu po Kami-
lu Stochu, dopasowany do jego warunków fizycznych. Kolejne zawo-
dy rozegrane na skoczni w  Bystrej Wilkowicach przyniosły pierwsze 
podium dla skoczka w postaci 2 i 3 miejsca. Postępom Kacpra bacznie 
zaczęli przyglądać się również trenerzy z kadry Polski oraz sponsorzy. 
Efektem tego było powołanie do kadry Reprezentacji na Mistrzostwa 
Świata Młodzików w Niemczech gdzie na skoczni k 20 Kacper zajął 3 
miejsce w skokach oraz 3 miejsce w kombinacji norweskiej. Na kolej-
nym turnieju w Goleszowie skoczek z Juszczyny zajął 2 miejsce i przy-
jął gratulacje z rąk Apoloniusza Tajnera. Najświeższym osiągnięciem 
młodego zawodnika jest zdobycie podwójnego srebra w  konkursie 
o Puchar Burmistrza Wisły na skoczni K 15 który odbył się  21.02.2014 r. 

 Jednak skoki narciarskie to nie tylko splendor i nagrody. To tak-
że ciężka praca na sukces która zaczyna się już w tak młodym wie-
ku. Kacper trenuje dwa razy w tygodniu pod okiem trenera w Szko-
le „Klimczok” Bystra. Pozostałe dni tygodnia to indywidualna praca  
w  domu nad formą sportową. Na treningach młodzi zawodni-
cy doskonalą technikę, postawę, budują siłę . W  sezonie letnim 
chłopcy dużo biegają, nawet po kilka kilometrów na treningu.  
Kacper na pytanie Czy czuje strach gdy siedzi na belce? odpo-

wiedział krótko – nie, chociaż i  jemu 
już zdarzył się poważnie wyglądają-
cy upadek, po którym pozostała bli-
zna. Jednak ten incydent nie zraził 
go do kontynuowania swojej pasji. 
Największym marzeniem Kacpra jest 
skok na skoczni k 120.  Jak na razie 10 
latek na specjalnych zasadach został 
dopuszczony do skoków na skocz-
niach k 40. Jeżeli jednak jego przygo-
da ze skokami będzie nadal nabiera-
ła takiego tempa, to długo nie trze-
ba będzie czekać na ten moment.  
 Życzmy Kacprowi wytrwałości oraz 
samych dalekich skoków.    

                      

Świetlica w budynku Gminnego  
Klubu Sportowego Radziechowy-

Wieprz
Pragniemy poinformować iż w budyn-
ku Gminnego Klubu Sportowego Ra-
dziechowy–Wieprz  (obok Urzędu Gmi-
ny), po raz kolejny uruchomione zosta-
ły zajęcia świetlicowe, dla dzieci z tere-
nu naszej gminy. Zachęcamy wszystkie 
dzieci, które pragną rozwijać swoje ta-
lenty plastyczne jak również inne zain-
teresowania , pod okiem wykwalifiko-

wanych pedagogów. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygo-
dniu, w czwartki od 13:30 – 16:30 oraz piątki od 14:30 – 16:30. Za-
praszamy.

Nordic Walking ciekawa i lubiana forma aktywnego 
spędzania wolnego czasu

Regularna aktywność fizyczna jest korzystna dla zdrowia. Programy 
edukacyjne z zakresu aktywności fizycznej oraz odżywiania się odgry-
wają kluczową rolę w uświadamianiu społeczeństwa o potrzebie prowa-
dzenia zdrowego stylu życia oraz zmniejszania ryzyka wystąpienia cho-
rób przewlekłych.

Istnieje wiele form aktywności fizycznej, z  których społeczeństwo 
może korzystać,  jednak brak wiedzy na temat najlepiej dobranej formy 
aktywności fizycznej dostosowanej do wieku i możliwości zdrowotnych 
często sprawia, iż wiele osób zniechęca się do systematycznego kontynu-
owania ćwiczeń. Nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu kształtuje 
się w dzieciństwie. Wspólne, aktywne  spędzanie wolnego czasu rodziców  
 i dziećmi to najlepszy sposób na wyrabianie potrzeby ruchu i regularnej 
aktywności fizycznej u dzieci, która w przyszłości będzie się rozwijała.

Na bycie aktywnym nigdy nie jest za późno, pod warunkiem, że ćwi-
czenia są kontrolowane, a ich intensywność odpowiednio dobrana. Sta-
rzenie się społeczeństwa jest procesem stałym. Szacuje się, że w 2050 
roku odsetek osób w  podeszłym wieku będzie stanowił 22%. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) średnia długość życia w  2025 
roku wyniesie 73 lata. Obniżenie sprawności fizycznej, siły i elastyczno-
ści mięśni jest procesem naturalnym. Aby spowolnić proces starzenia 
się, poprawić wydolność fizyczną, siłę mięśniową i jakość życia należy od 
najmłodszych lat zadbać o zdrowie.

Siedzący tryb życia stał się poważnym zagrożeniem dla zdrowia pu-
blicznego na całym świecie. Brak aktywności fizycznej jest czynnikiem 
predysponującym miedzy innymi do  chorób układu krążenia, otyłości 
i cukrzycy typu 2, a często prowadzi do przedwczesnej śmierci. Regular-

ne spacery połączone z odpowiednim sposobem odżywiania się wpły-
wają zapobiegawczo między innymi na powstanie cukrzycy.

Raport WHO dotyczący strategii w odniesieniu do aktywności fizycz-
nej, sposobu żywienia oraz zdrowia, przedstawia informacje o koniecz-
ności zwiększenia aktywności fizycznej w populacji ludzi na całym świe-
cie. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca co najmniej 30 minut regu-
larnego wysiłku fizycznego o umiarkowanej intensywności przez więk-
szość dni w tygodniu.

W ciągu ostatniej dekady Nordic Walking (marsz z kijami) zyskał na 
popularności jako prozdrowotna forma aktywności fizycznej zapocząt-
kowana w Europie północnej. Opiera się on na podstawowej formie ak-
tywności ruchowej człowieka, jaką jest chód i  polega na połączeniu 
marszu z odpychaniem się od podłoża za pomocą specjalnie skonstru-
owanych kijów. Ta form aktywności fizycznej może być uprawiana bez 
względu na wiek i płeć. Jest zalecana osobom zdrowym oraz osobom 
z  dysfunkcjami wynikającymi z  rozwijających się chorób cywilizacyj-
nych takich jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby ukła-
du krążenia i układu ruchu. Badania dowodzą, iż około 10 milionów lu-
dzi na całym świecie regularnie chodzi z kijami. Marsz z kijami to forma 
aktywności fizycznej, która angażuje więcej grup mięśniowych powo-
dując równocześnie większą intensywność ćwiczeń, niż zwykły marsz,  
dlatego ta forma aktywności fizycznej jest przyjemna, bezpieczna i nie 
stanowi czynnika ryzyka powstawania zmian zwyrodnieniowych sta-
wów. Ponadto, stawy kończyn dolnych są w znacznie mniejszym stop-
niu obciążone, niż podczas zwykłego marszu, dlatego coraz więcej osób 
z przyjemnością uprawia Nordic Walking, co korzystnie wpływa na ich 
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zdrowie. Techniką najczęściej spotykaną podczas marszu z  kijami jest 
technika podstawowa, w której kije stawia się diagonalnie, przeciwnie 
w stosunku do nóg (gdy lewa noga idzie do przodu, wyciąga się prawą 
rękę). Sylwetka powinna być wyprostowana, lekko pochylona do przo-
du bez zgięcia w stawach biodrowych, a mięśnie brzucha napięte. Ćwi-
czący powinien podczas marszu patrzeć przed siebie. Technika podsta-
wowa wymaga także opanowania otwierania i zamykania dłoni (kiedy 
ciągnie się przypięte do rąk kije, dłoń powinna być otwarta, a ramiona 
luźne i opuszczone, kiedy kij wbijany jest w podłoże, dłoń powinna być 
zamknięta). Kije wbija się i trzyma pod kątem ok. 60% względem pod-
łoża (czyli łokcie lekko!! ugięte). Używanie kijów jest efektywne tylko 
wówczas, gdy stawiane kroki są  dłuższe niż przy normalnym chodzie.

Edukacja i promocja regularnej aktywności fizycznej w codziennym 

życiu powinny stanowić wysoki priorytet w poradnictwie podstawowej 
opieki zdrowotnej w  każdym wieku. Korzyści płynące z  regularnej ak-
tywności fizycznej mają nie tylko wymiar fizyczny, ale i psychiczny po-
prawiając szeroko rozumianą jakość życia.

Nordic Walking staje się coraz bardziej rozpowszechnioną formą ak-
tywności fizycznej  w Polsce. Jest to łatwo dostępna dyscyplina, która nie 
wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego warto spędzać wolne 
chwile maszerując z kijami. 

dr n. med. Jolanta Dąbrowska
Kierownik Zakładu Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Katedry Fizjoterapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach

MALI –WIELCY SPORTOWCY ze Szkoły Podstawowej
Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika

 w Radziechowach
W dniu 25 lutego 2014 roku klasy II i  III Szkoły Podstawowej                                 

w Radziechowach wzięły udział w I Gminnym Turnieju Gier i Za-
baw, który odbył się w Szkole Podstawowej w Wieprzu. W turnie-
ju oprócz Radziechów brały udział drużyny z Wieprza, Brzuśnika 
i Juszczyny.

Konkurencje sportowe dla poszczególnych klas różniły się. Kla-
sy II musiały wykonać: sadzenie ziemniaków, sztafetę z piłką lekar-
ską, sztafetę zwinnościową, sztafetę wahadłową z piłeczką, pod-
skoki ze skakanką, natomiast klasy III następujące zadania: tocze-
nie piłki koszykowej w tunelu, sztafetę wahadłową z piłeczką, wy-
ścig kangurów, rzuty do ruchomego celu oraz podskoki ze ska-
kanką. Suma punktów uzyskanych przez klasy II i  III dała nam                  
I miejsce. Nasi uczniowie spisali się na medal. Wygrana pozwoli-
ła nam przejść do dalszego etapu, czyli zawodów powiatowych, 
które odbyły się 27 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej w Li-

powej. W zawodach tych rywalizowali zwycięzcy poszczególnych 
gmin z całego powiatu żywieckiego. Były to szkoły z Lipowej, Żyw-
ca i Łodygowic. I tu także odnieśliśmy wielki sukces zdobywając 
I  miejsce. Dzięki odniesionemu zwycięstwu awansowaliśmy do 
półfinału wojewódzkiego, który odbędzie się w  Raciborzu. Nasi 
uczniowie świetnie spisali się, wykazując dużą sprawność fi-
zyczną. 

Skład drużyny zwycięskiej z Radziechów:
KLASA II: NINA KLIMONDA, AGNIESZKA LIPIEC, NATALIA SAPE-

TA, KLAUDIA MOCZAŁA, JAKUB HANKUS, BARTŁOMIEJ KONIOR,                                   
MARCELI MICHALSKI, BARTŁOMIEJ ZUZIAK

KLASA III: KINGA ROZMUS, MARTYNA MOCZAŁA, PAULINA 
KAPCIA, JULIA CZECH, KACPER MIKA, KAROL PAWLUS, NIKODEM 
MIKLER, DOMINIK WOJTYŁA, JAKUB MATUSZCZAK, SZYMON PIE-
TRASZKO

GRATULUJEMY NAJ-
MŁODSZYM SPORTOW-
COM I  ŻYCZYMY SUKCE-
SÓW W KOLEJNYCH ZMA-
GANIACH!

 
Nauczyciel edukacji  

wczesnoszkol-
nej Zespołu Szkół                                               

im. ks. prał.  
Stanisława Gawlika 

w Radziechowach  
mgr Katarzyna Juraszek
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Hala sportowa Gimnazjum w Wieprzu go-
ściła w dniu 27 lutego 2014 roku szkolne repre-
zentacje siatkarzy i siatkarek wszystkich trzech 
gimnazjów gminy Radziechowy–Wieprz.

Na parkiecie zaprezentowały się drużyny Jusz-
czyny, Wieprza i oczywiście drużyna z Radziechów.

Jako pierwsi swe zmagania toczyli chłopcy. Trzeba wiedzieć, że 
w tym roku reprezentację naszej szkoły, trenowaną przez pana Mar-
cina Tlałkę, stanowią, niemal w całości, uczniowie klasy drugiej. Tym 
bardziej cieszy, że w starciach ze starszymi rywalami nasi siatkarze  
okazali się lepsi i wygrali zarówno z Wieprzem jak i Juszczyną bez stra-
ty seta i tym samym zajęli pierwsze miejsce w turnieju!

Po turnieju chłopców rozpoczęły się rozgrywki dziewcząt. Re-
prezentacja radziechowskiego gimnazjum, której trenerem jest pan 
Marek Jeziorski, zdemolowała dziewczęta z Wieprza wygrywając  
w dwóch krótkich setach, do 2 i do 4. 

Drugi mecz przeciwko drużynie z Juszczyny wyglądał niemal do-
kładnie tak samo: nasze zawodniczki zwyciężyły ponownie w dwóch 
setach, tym razem do 2 i do 9.

Oba mecze trwały rekordowo krótko; po około pół godzinie od 
rozpoczęcia turnieju dziewczęta z Radziechów zostały mistrzynia-
mi gminy! 

Turniej udowodnił, że  siatkówką w gminie Radziechowy – 
Wieprz, „rządzą” uczniowie Gimnazjum im. ks. prał. Stanisława 
Gawlika w Radziechowach. Tak trzymać!

Wkrótce (12 i 13 marca) odbędą się zawody powiatowe w Milów-
ce. Obu naszym reprezentacjom życzymy sukcesów i trzymamy 
kciuki. 

Nauczyciel wychowania fizycznego 
Zespołu Szkół im. ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach 

mgr Marek Jeziorski

SIATKARSKIE MISTRZOSTWA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

WYPROSTUJ SIĘ
„Wyprostuj się” – to hasło towarzyszy nam przez całe życie. Od-

bija się echem sprzed lat, wypowiadane niegdyś przez naszych ro-
dziców, nauczycieli, brzmi równie głośno w naszych ustach na wi-
dok zgarbionych sylwetek domowników. W zamian oczekujemy, 
że poskręcany na fotelu w precla maluch pokaże, jaki jest duży, a 
przygarbiony wiekiem i ciężką pracą ojciec choć na moment przy-
pomni sylwetką mężczyznę z czasów, gdy zabierał mamę na tańce. 
Bo przecież bycie prostym jest trendy. Świadczy, często pozornie, o 
dobrym zdrowiu, sile fizycznej, pewności siebie. Człowiek trzyma-
jący się prosto, to w oczach innych często człowiek sukcesu. 

Wiedzieli już o tym starożytni Grecy i Rzymianie. W posągach, 
które zachowały się do naszych czasów, zwykle odnajdujemy nie-
naganną, smukłą postać z wysoko uniesioną głową. Choć często 
okaleczone wojnami i upływem czasu, są piękne nie tylko za spra-
wą artysty, który je stworzył, ale w dużej mierze dlatego, że swoją 
sylwetką przyciągają nasz wzrok.

Łatwo czy trudno o prosty kręgosłup ?  Tu jak ze wszystkim – są 
szczęściarze „prości jak struna” i ci, którzy ciężko muszą pracować 
nad postawą ciała. Jak szaty zdobią człowieka tak nasze ciało, a w 
szczególności mięśnie „zdobią” kręgosłup. Mięśnie karku, pleców, 
brzucha i nóg codziennie toczą wielogodzinną walkę z siłą grawi-
tacji, która nie jest przyjazna dla kręgosłupa. Powoduje ona czę-
sto pogłębianie się naturalnych krzywizn kręgosłupa, przyczynia-
jąc się do powstawania tzw. pleców okrągłych w odcinku piersio-
wym kręgosłupa czy pleców wklęsłych w jego części lędźwiowej. 
Co więcej, siła ciążenia może być także jednym z elementów zabu-
rzających postawę pod kątem jej symetrii, prowadząc do skolioz. 
Dlatego też dobrze ukształtowane oraz wytrzymałe mięśnie, od-
powiadające za prawidłową postawę, to jeden z istotnych elemen-
tów profilaktyki wad postawy. Warto popracować nad nimi w każ-
dym wieku.

Oczywiście, nie tylko w grawitacji problem, a mocna budowa 
ciała dziecka nie powinna uśpić czujności rodziców co do prawi-
dłowości jego postawy. Tak naprawdę o dobrą postawę ciała war-
to zadbać od urodzenia, w prawidłowy sposób nosząc, układając 
w łóżeczku, kąpiąc czy przewijając niemowlę. Wady postawy cia-
ła mogą pojawić się w każdym okresie rozwoju, także w niemow-
lęcym czy przedszkolnym, jednak najczęściej zdarza się to w okre-
sach tzw. skoków wzrostowych, czyli w młodszym wieku szkol-
nym i podczas dojrzewania. W tym czasie dzieci rosną „jak na droż-
dżach”, a w młodym organizmie dochodzi do dysproporcji w bu-
dowie ciała. Wtedy właśnie, zgodnie z zaleceniami lekarzy, posta-
wa ciała kontrolowana jest w sposób szczególny przy okazji tzw. 
bilansów zdrowia. 

Przyczyny wad postawy bywają różne. Mogą pojawiać się jako 
konsekwencje wad wrodzonych, przebytych chorób, złych nawy-
ków ruchowych, długotrwałego przeciążenia kręgosłupa. Jeśli po-
wód złej postawy jest prawidłowo zdiagnozowany, łatwiej o do-

branie właściwego sposobu leczenia. Czasami jednak przyczyna 
zaobserwowanych nieprawidłowości jest nieznana i taka sytuacja 
utrudnia postępowanie terapeutyczne.

Niezależnie od przyczyny wady postawy ciała, im szybciej do-
strzeżone zostaną ewentualne zaburzenia, tym lepiej. Jak wiado-
mo, mniejsze problemy łatwiej zwalczać. Co więcej, trwa to zwy-
kle krócej i często mniej kosztuje. W tym miejscu zaapelować trze-
ba do rodziców dzieci, którzy choć przeważnie nie mają medycz-
nego wykształcenia, jednak codzienny kontakt pozwala im często 
zauważyć, że „coś jest nie tak”. To dlatego, że obserwują swoje po-
ciechy zdecydowanie dłużej niż nauczyciele i znacznie częściej niż 
pielęgniarka szkolna czy lekarz, do tego odbywa się to podczas co-
dziennych czynności, takich jak odrabianie lekcji, oglądanie tele-
wizji czy pomoc w pracach domowych. Należy więc zwrócić uwa-
gę, patrząc na dziecko od tyłu, czy ramiona ustawione są syme-
trycznie, a głowa nie przekrzywia się w stronę jednego z nich. Przy 
okazji kąpieli czy wakacyjnego plażowanie warto spojrzeć na krę-
gosłup, czy przebiega w linii prostej oraz na przestrzenie między 
rękami a tułowiem na poziomie pasa, czy są jednakowe. Z kolei 
obserwując sylwetkę z boku trzeba zwrócić uwagę, czy nie wystę-
puje nadmierne pochylenie do przodu w odcinku piersiowym krę-
gosłupa, potocznie zwane „garbieniem się” lub zbyt mocne wgłę-
bienie w lędźwiach. Dobrze też zerknąć, jak dziecko kładzie stopy, 
chodząc lub biegając. Zgodnie z zasadą „dmuchać na zimne”, co-
kolwiek zaniepokoi rodziców, warto skonsultować z lekarzem czy 
fizjoterapeutą.

Dbanie o postawę ciała to także stworzenie dogodnych wa-
runków dla jej rozwoju. Zapewnienie dużej dawki ruchu i uroz-
maiconych posiłków, ubogich w węglowodany, bogatych w biał-
ko, wapń i witaminy. Wyposażenie stanowiska do odrabiania lek-
cji w odpowiednie do wzrostu meble i dobre oświetlenie. Gdy do 
tego dołoży się jeszcze własny, dobry przykład – wspólne aktyw-
ne przebywanie na świeżym powietrzu, regularne posiłki, kontrolę 
masy ciała i odpowiednio długi czas na sen, pozostanie jedynie od 
czasu do czasu powiedzieć „wyprostuj się”.      

Wracając do czasów starożytnych, na wzgórzu ateńskim Akro-
polu stoją ruiny Erechtejonu, uważanego za jedną z najpiękniej-
szych świątyń attyckich. Część jednej z kondygnacji budynku pod-
trzymuje tam 6 kariatyd – postaci kobiecych, spełniających funk-
cję kolumn (odpowiednikiem kolumny w postaci mężczyzny jest 
atlant). Ciężar spoczywający na ich głowach przypomina niewi-
dzialną siłę grawitacji, którą „dźwigamy” codziennie. Mimo tej 
trudności bądźmy piękni jak kariatydy i atlanci, prości jak starożyt-
ni bogowie!

Dr n. o kult. fiz. Aleksandra Rudzińska
Specjalista w Dziedzinie Fizjoterapii

Śląski Uniwersytet Medyczny
Zakład Kinezyterapii i Metod  

Specjalnych Katedry Fizjoterapii
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Wkrótce wiosna, dzień jest już dłuż-
szy, coraz cieplej, dla gospodyń upragnio-
na pora, będą w polu oraz w kuchni pra-
cować aż do wieczora.  

Po hucznym i  obfitym karnawale: 
„Biedny śledź wymoczony”

ŚLEDZIE OPIEKANE MARYNOWANE
Składniki:
•	1 kg filetów ze świeżych śledzi
•	4 łyżki mąki pszennej
•	sól
•	pieprz
•	olej do smażenia
marynata:
•	1 szklanka octu winnego
•	1 szklanka wody
•	2 cebule
•	4 liście laurowe
•	10 ziaren pieprzu
•	5 ziaren ziela angielskiego
•	2 łyżeczki cukru
•	1 łyżeczka soli
Przygotowanie:

Opłukane filety odsączyć, posolić 
i  popieprzyć. Odstawić na godzinę. Na-
stępnie obtaczać w mące i smażyć na zło-
ty kolor. Zostawić do ostygnięcia. 

W  międzyczasie przygotować mary-
natę. Wodę zagotować z  octem, pokro-
joną cebulą, dodać przyprawy, ostudzić. 
Śledzie układać w szklanym naczyniu, za-
lać zimną marynatą i dać do lodówki na 
przynajmniej 2 dni.

SAŁATKA ŚLEDZIOWA PRZEKŁADANA
Składniki:

½ kg. śledzi solonych, 5 średnich mar-
chewek, 5 jajek, 1 duża papryka czerwo-
na, 1 papryka zielona, biała część duże-
go pora, pęczek szczypiorku, 6 ogórków 
konserwowych, ½ słoika majonezu kie-
leckiego. 
Przygotowanie:

Marchewki ugotować. Z  jajek ugo-
towanych na twardo oddzielić białka od 
żółtek i  każde posiekać osobno. Papry-
ki, por, ogórki, marchewkę, szczypiorek 
– drobno pokroić. W  szklanym naczyniu 
układać warstwami, śledzie, marchewki, 
białko, żółtko, paprykę, por, ogórki, szczy-
piorek. Wierzch posmarować majonezem 
i  dociskać i  znowu warstwy powtórzyć, 
kolejność może być odmienna, tylko za-
dbać, żeby kolory się zmieniały. Wstawić 
do schłodzenia w lodówce. 

ŚLEDZIOWE PALUSZKI
Składniki: 
•	60 dkg świeżych śledzi
•	1 puszka sardynek w oleju

•	6 jajek
•	8 łyżek płatków owsianych
•	1 duża cebula 
•	¾ szk. mleka
•	3 łyżki mąki
•	pieprz
•	sól
•	olej do smażenia
Wykonanie:

Płatki owsiane zalać zimnym mlekiem, 
odstawić na godzinę. Odfiletowane śle-
dzie drobno pokroić. 4 jajka ugotować na 
twardo, pokroić drobno, cebulę zetrzeć na 
tarce. Sardynki rozgnieść widelcem. Połą-
czyć śledzie, płatki, jajka, cebulę, sardyn-
ki, dodać dwa surowe jajka. Wymieszać. 
Doprawić solą oraz pieprzem. Z masy for-
mować cienkie paluszki obtaczać w mące, 
smażyć na oleju na złoty kolor. 

KOTLETY ZE ŚLEDZI I GRZYBÓW
Składniki: 
•	½ kg zmielonych śledzi 
•	20 dag świeżych grzybów
•	¾ szk. bułki tartej 
•	1 jajko
•	pieprz 
•	olej do smażenia
Wykonanie: 

Grzyby drobno posiekać i  usmażyć, 
po ostudzeniu połączyć z  masą śledzio-
wą, tartą bułką, surowym jajkiem. Zrobić 
kotlety, panierować w bułce i smażyć.

Podawać z  ziemniakami i  surówką 
z kiszonej kapusty. 

ZRAZY ZIEMNIACZANE
Farsz: 
•	½ kg białej kapusty 
•	3 marchewki
•	kawałek selera
•	 jedna cebula
•	strąk papryki 
•	3 łyżki oleju
•	przyprawa jarzynka 
•	sól oraz pieprz
Wykonanie: 

Kapustę oraz obrane marchewki i seler 
zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Obra-
ną cebulę oraz paprykę pokroić w kostecz-
kę. Wszystkie składniki wymieszać, dopra-
wić do smaku solą, pieprzem oraz jarzyn-
ką, dodać olej i dusić na wolnym ogniu. 
Ciasto:

1 kg ugotowanych ziemniaków, jajko, 
4 łyżki oleju, mąki tyle, ile zabierze ciasto. 
Z podanych składników zarobić ciasto ta-
kie jak na kopytka, z niego formować pa-
luszki, nałożyć farsz i  sklejać jak pierogi. 
Zanurzyć w roztrzepanym jajku, obtaczać 
w bułce tartej i smażyć na głębokim oleju 

na złoty kolor. Podawać gorące z dowol-
nym sosem grzybowym, pieczarkowym 
lub mięsnym. 

SAŁATKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ
Składniki: 
•	pół główki kapusty pekińskiej
•	1 puszka zielonego groszku konserwo-

wego 
•	1 szczypiorek z cebulki dymki
•	2 długie ogórki 
•	1 łyżka drobno pokrojonego koperku 
•	10 dag żółtego sera 
•	gotowana pierś z  kurczaka lub 10 dag 

szynki
•	pół słoika majonezu dekoracyjnego
•	sól oraz pieprz
Wykonanie: 

Z  kapusty pekińskiej wyciąć grubsze 
części, drobno pokroić, dodać koperek, 
osączony z  zalewy groszek, drobno po-
krojone odsączone ogórki oraz szczypio-
rek, dodać pokrojone w  plasterki piersi 
z kurczaka lub szynki, plasterki wymieszać 
z majonezem oraz tartym żółtym serem. 

SAŁATKA Z BURAKÓW I WARZYW
Składniki:  
•	25 dkg buraków 
•	2 marchewki
•	2 selery
•	2-3 kiszone ogórki
•	4 łyżki ugotowanej fasoli
•	3 łyżki majonezu 
•	sól, pieprz.

Wykonanie: Buraki, marchewki, se-
lery ugotować, obrać ,pokroić w  kost-
kę. Wymieszać, dodać pokrojone kiszone 
ogórki, fasolę, majonez i  doprawić solą 
i pieprzem.

SAŁATKA Z PAPRYKI MARCHWI I SELERA
Składniki: 
•	2 papryki 
•	3 marchewki 
•	1 duży seler
•	1 czerwona cebula
•	3 łyżki majonezu 
•	sól, pieprz 
•	kwasek cytrynowy (odrobina na końcu 

noża)
Wykonanie: Marchew i  seler ugo-

tować,drobno pokroić. Surową papry-
kę oraz cebulę pokroić w kostkę, posolić 
(cebulę można jeszcze wycisnąć). Wszyst-
kie składniki wymieszać, dodać majonez, 
przyprawić do smaku. 

KROKIECIKI OJCA OPATA
Składniki: 
•	20 dkg mąki,
•	szklanka mleka, 
•	3 jajka, bułka tarta,

  W kuchni z Panią Elą
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•	kilka łyżek oleju. 
Farsz: 
•	4 jajka, 
•	1 cebula, 
•	10 dkg żółtego startego sera na tarce, 
•	sól, papryka oraz pieprz. 

Wykonanie: Z  mąki mleka oraz 2 ja-
jek ,szklanki wody zrób ciasto naleśnikowe. 
Odstaw je na kwadrans, a później zrób cia-
sto naleśnikowe, usmaż cieniutkie naleśni-
ki. Ugotuj jajka na twardo, rozdrobnij je wi-
delcem. Cebule drobno pokrój, podsmaż 
na oleju, dodaj wraz z  serem do masy ja-
jecznej, dopraw solą, pieprzem i  papryką 
(ostrożnie z solą, ponieważ ser jest słony).

Masę wyłóż na naleśniki, zwiń krokie-
ty, obtaczaj w roztrzepanym jejku i bułce 
tartej, smaż na rumiano.

„Coś na ząb”
ROLADKI Z KURCZAKA Z BROKUŁAMI

Składniki: 
•	Podwójna pierś z kurczaka ,
•	ostra papryka w proszku,
•	słodka papryka w proszku, 
•	kilka różyczek świeżego brokuła, 
•	10 dkg boczku wędzonego 
•	3 ząbki czosnku, 
•	3 serki topione (trójkąciki) 
•	wykałaczki 
•	bułka tarta 
•	oraz jajko do panierowania 
•	olej do smażenia

Wykonanie: Podwójną dużą pierś 
przecinamy na 2 części, rozbijamy na cien-
kie kotlety. Oprószamy solą, papryką oraz 
pieprzem. Brokuły gotujemy w lekko oso-
lonej wodzie przez 5 min. Następnie od-
cedzamy i przelewamy je zimną wodą. Bo-
czek kroimy w  kostkę. Na jednym końcu 
kotleta z fileta układamy brokuły podzielo-
ne na małe kawałki, dodajemy boczek oraz 
pokrojony ser topiony. Zawijamy roladki, 
spinając wykałaczkami, panierujemy w jaj-
ku oraz bułce tartej, smażymy na rozgrza-
nym oleju na rumiano. 

„Coś słodkiego”
SERNIK KRAKOWSKI PAPIESKI

Składniki:
•	30 dkg mąki, 
•	10 łyżek cukru, 
•	8 łyżek masła, 
•	sól, 
•	2 jajka, 
•	2 łyżeczki pr. do pieczenia.
Masa serowa: 
•	75 dkg tłustego sera, 
•	30 dkg cukru, 
•	4 jajka, 
•	15 dkg rodzynek, 
•	2 łyżki mąki ziemniaczanej, 
•	1 op. cukru waniliowego, 
•	3 łyżki skórki pomarańczowej 
•	3 łyżki kwaśnej śmietany (30%). 

Wykonanie: Jajka utrzeć z cukrem, do-

dać połowę mąki, szczyptę soli oraz pro-
szek do pieczenia. Masło posiekać z resz-
tą mąki i dodać do masy jajecznej, wyro-
bić ciasto.

2/3 Ciasta wyłożyć na dno formy, 
a resztę odłożyć. Ser zmielić, połączyć ze 
śmietaną i  ucierać, dodawać cukier, żółt-
ka, cukier waniliowy i  mąkę ziemniacza-
ną, na koniec pianę z białek rodzynki oraz 
skórkę pomarańczową, wymieszać. Masę 
serową wyłożyć na ciasto. Z  reszty cia-
sta zrobić wałeczki tworzące dekoracyj-
ną kratkę. Sernik piec 50-60 min w temp. 
190°C. Po upieczeniu wystudź i  wyjmij 
z formy. 

Dobre lekarstwo na nasze kości

Nie wyrzucaj skorupek z jajek, zrób 
z nich lek na wzmocnienie kości!

Weź 6 skorupek kurzych jaj, sparz je 
wrzątkiem, osusz, pokrusz, zalej wodą 
i  gotuj przez pół godziny, odcedź wodę, 
a  skorupki rozdrobnij w  moździerzu lub 
bardzo dobrze zmiel. 

Proszek daj do słoika, zalej dwiema 
szklankami wody z  sokiem wyciśniętym 
z  4 cytryn i  odstaw na 4 dni. Następnie 
płyn zlej do naczynia a osad wyrzuć. 

Lek zażywać po jedzeniu 3 razy dzien-
nie po łyżeczce. 

Elżbieta Kliś

Ogłoszenie
Robisz remont domu? Wymieniasz kaloryfery? Może piec c.o. 

na jakiś lepszy? Pomyśl, czy to, co tobie nie jest już potrzebne, nie 
przyda się innej osobie?

A może rozbudowujesz dom i zostały ci jakieś pojedyncze szt. 
płyt styropianowych lub inny materiał budowlany i nie wiesz, co z 
nim zrobić? – ZADZWOŃ pod nr 501355794 wiedz, że pomagając 
innym, sam poczujesz się lepiej.  A może masz niepotrzebne me-

ble, krzesła, łóżka? Też się przydadzą. 
Stowarzyszenie Dzieci Serc od 11marca rozpoczęło remont 

przeszło 100- letniego budynku w Radziechowach na ul. Abramskiej 
2 –,,naszego domu”. Zapraszamy każdego, kto tylko ma taką wolę do 
współpracy; od pracy fizycznej do konkretnych prac budowlanych, 
a może   jakieś śniadanie?  Za wszelką pomoc dziękujemy.  

Wykorzystajmy istniejący jeszcze w nas potencjał twórczej 
współpracy – tego, czego zazdroszczą nam inni.. Znamy to powie-
dzenie, że w jedności siła. Czekamy

Jadwiga Klimonda

MAMY  NOWĄ USTAWĘ O FUNDUSZU SOŁECKIM
Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki 

sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre man-
kamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:
- realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swo-

jego sołectwa,
- możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie,
- wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckie-

go wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych internetowych stronach www.funduszesoleckie.eu oraz www.kss.org.pl.

Z wyrazami szacunku,
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
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2 kwietnia 2014 r. Fiaccola di Lolek - ,,Płomień Pamięci” w rocz-
nicę śmierci Bł. Jana Pawła II u stóp Krzyża Jubileuszowego

 na górze Matysce w Radziechowach

Tradycyjnie 2 kwietnia 2014 r. Parafia Św. Marcina w Radzie-
chowach zaprasza na modlitewne czuwanie; 
•	 20:00 Msza św. dziękczynna za Beatyfikację Jana Pawła II
•	 21:00 Apel Jasnogórski
•	 21:10 Rozważanie tajemnic Bolesnych Różańca św. 
•	 21:37 Rozpalenie ogniska. Odśpiewanie ,,Barki”

Mieszkańców Radziechów prosimy, by wzorem lat ubie-
głych, zapalili znicze wzdłuż drogi główniej przez Radziechowy. 

Można będzie również uczestniczyć w tworzeniu  ,,Drogi Świa-
tła” – zapalamy znicze wzdłuż drogi prowadzącej na Matyskę. 

Modlitewne czuwanie odbędzie się bez względu na pogo-
dę. Prosimy o stosowny – ciepły ubiór. Matyska to odsłonięta 
góra w Beskidach.

Zaprasza ks. Ryszard Kubasiak – proboszcz parafii w Radzie-
chowach

ZAPISY DO  PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W 
GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ!!!

Informujemy, że w dniach od 17 do 31 marca 2014 r. na tere-
nie Gminy Radziechowy- Wieprz odbywać się będzie rekrutacja 
do publicznych przedszkoli.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji przedstawia się na-
stępująco:

Zapisy na rok 2014/2015 obejmują dzieci urodzone w latach 
od 2008 do 2011. Przypominamy, że wszystkie 5- latki  objęte są 
obowiązkiem przygotowania przedszkolnego, natomiast 6-latki 
urodzone w pierwszym półroczu 2008r. rozpoczną naukę w kla-
sie pierwszej.

Dzieci urodzone w drugim półroczu 2008r. (tak jak w po-
przednich latach) mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej lub 
mogą kontynuować wychowanie przedszkolne, decyzję podej-
mują Rodzice/Opiekunowie prawni. 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie usta-
wy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 
poz.7) w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci za-
mieszkałe na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz. W przypadku 
większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż licz-
ba wolnych miejsc w przedszkolu, będą brane pod uwagę do-
datkowe kryteria  tj.:

•	 wielodzietność rodziny kandydata,
•	 niepełnosprawność kandydata,
•	 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
•	 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
•	 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

•	 samotne wychowywanie kandydata w rodzi-
nie,
•	 objęcie kandydata pieczą zastępczą,
•	 dziecko pięcioletnie ur. w 2009 r. oraz dziecko 
sześcioletnie ur. w II połowie 2008 r. ,
•	 dziecko, którego oboje rodzice pracują, wyko-
nują pracę na podstawie umowy cywilnopraw-
nej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą go-
spodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą, a dochód w rodzinie nie przekra-
cza 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust.1 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 
i 1650) ,
•	 dziecko, którego oboje rodzice pracują, wyko-
nują pracę na podstawie umowy cywilnopraw-
nej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą go-

spodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą ,
•	 dziecko czteroletnie ur. w 2010 r., 
•	 dziecko, którego rodzic/rodzice zamieszkują w gminie Radzie-

chowy- Wieprz i rozliczają podatek dochodowy od osób fi-
zycznych w urzędzie skarbowym w Żywcu,

•	 dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku 
szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną w przedszkolu.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/ oddziału przed-
szkolnego w szkole     po raz pierwszy, wypełniają Wniosek o 
przyjęcie. Druki są do pobrania w każdym przedszkolu.

Dodatkowych informacji udzielają Dyrektorzy poszczegól-
nych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych.

Elżbieta Kosiec
Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Radziechowy-

Wieprz

Lp. Rodzaj czynności Termin

Termin postę-
powania uzu-
pełniającego

1.
Składanie wniosku wraz  
z załącznikami 17.03. - 31.03.2014r.

5.05 - 
12.05.2014r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych

do 07.04.2014r. 
do godz. 15.00.

16.05.2014r. 
do godz. 15.00.

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opieku-
nów prawnych) kandydata woli przyjęcia 
do przedszkola

08.04. - 11.04.2014r. 
do godz. 15.00.

4.
Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

14.04.2014r. 
do godz. 15.00.

19.05.2014r. 
do godz. 15.00.
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Rady Gminy Radziechowy - Wieprz, Pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz
Wszystkich mieszkańców chcących współredagować nasz biuletyn prosimy 

o przesyłanie artykułów do 7. każdego miesiąca na adres:
biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl, gckptrw@gmail.com

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

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

SAMORZĄD KOSZTUJE NAS CORAZ MNIEJ
Z roku na rok utrzymanie samorządu gminy Radziechowy - 

Wieprz kosztuje coraz mniej. W ostatnim opublikowanym przez 
„Wspólnotę Samorządową” zestawieniu uzyskaliśmy najlepszy 
do tej pory wynik, wspinając się na 11. miejsce w skali całego  
kraju!

Najtańszych samorządów w Polsce co roku szuka magazyn 
„Wspólnota Samorządowa”. Podsumowanie opiera się na pro-
stym przeliczeniu odpowiadającym na pytanie: jaki konkretnie 
koszt ponosi mieszkaniec na utrzymanie samorządu? Jak do-
tąd ostatnim dostępnym zestawieniem jest podsumowanie za 
2012 rok, które zostało udostępnione dopiero w połowie ubie-
głego roku.  Zgodnie z jego treścią gminie Radziechowy - Wieprz 
w roku 2012 udało się uzyskać 11. miejsce w rankingu najtań-
szych samorządów w Polsce oraz pierwsze w województwie ślą-
skim. Koszt przypadający bowiem na 1 mieszkańca w gminie to 
niecałe 186 zł. To znaczna poprawa na przestrzeni ostatnich lat. 
W 2003 roku Radziechowy - Wieprz w tym samym rankingu zaj-
mowały 105 miejsce w tabeli, co stanowiło wynik najgorszy na 
przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Średnie wydatki w 2012 
roku w gminach wiejskich liczących więcej niż 10 tysięcy miesz-
kańców (czyli porównywalnych do Radziechowy - Wieprz, któ-
re liczy ich ponad 13 tysięcy) to 267 złotych. Zdarzają się jednak 
i tańsze w utrzymaniu samorządy, takie jak nasz. Najlepiej w sta-
tystykach wypadł Grzybów (woj. Małopolskie) uzyskując o 30 zł 

niższa kwotę od uzyskanej w naszej gminie. Dla porównania – 
sąsiadująca z nami  i podobna wielkością gmina Lipowa wypa-
dła dużo słabiej, bowiem koszty przypadające na jednego z jej 
mieszkańców przekraczają kwotę 320 złotych. 

Idąc jednak za pouczeniem twórców rankingu,  pragniemy 
dodać że niejednokrotnie większe zatrudnienie w  administra-
cji przekłada się również na skuteczność samego samorządu 
zwłaszcza szybkość obsługi i jej jakość. Przy wyższym zatrudnie-
niu łatwiej jest także opracować projekty, dzięki którym pozy-
skać można fundusze zewnętrzne. Jak przekłada się zatem efek-
tywność pracy  urzędników w  Gminie Radziechowy - Wieprz 
w porównaniu do wysokości kosztów na utrzymanie samorzą-
du? Ocena ta będzie sprawiedliwa, jeśli wystawią ją Państwo 
sami. 

Nowe zestawienie rankingu za rok 2013 będzie dostępne do-
piero latem. Przekonamy się wówczas, czy pozycje i niskie koszty 
na utrzymanie samorządu uda nam się utrzymać. 

Dane zawarte w  powyższym tekście zostały opracowane 
w  oparciu o  materiał opublikowany we „Wspólnocie Samorza-
dowej” pod tytułem „Tani Samorząd”. Tekst tego materiału do-
stępny jest na spod adresem: http://www.wspolnota.org.pl/ran-
kingi/wydatki-biezace-na-administracje/2012/. Zestawienie wy-
korzystane w materiale przygotowane zostało przez Pana prof. 
Pawła Świaniewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. 

OŚWIETLENIE ULICZNE – PROSTA SPRAWA?
Otrzymujemy wiele wniosków o montaż nowego oświetlenia 

ulicznego. Uzasadnienia są różne: brak dostatecznej widoczno-
ści, kradzieże, wandalizm, zagrożenie bezpieczeństwa. To wszyst-

ko jest zrozumiałe, żyjemy w czasach wysokiej przestępczości 
i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne. Każdy chce 

mieć oświetloną drogę, przez co czuje się bardziej komfortowo. 
Dlaczego jednak oświetlenie wszystkich ulic w Naszej Gminie 

nie jest wykonane wszędzie? Zapytajmy wszystkich, którzy opła-
cają rachunki za energię elektryczną, czy prąd jest tani? No wła-

śnie, montaż samej oprawy oświetlenia ulicznego to praktycznie 
żaden koszt, kosztem jest późniejsze utrzymanie. Dlatego, jeżeli 

ktoś  nawet mówi, że prywatnie zakupi lampę, a gmina niech tyl-
ko dokona montażu, to nie jest to  tylko. Z tą inwestycją wiąże się 

terminowa opłata za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej 

przez cały czas istnienia oświetlenia. Mając na uwadze powyższe, 
często odpowiedź na Państwa wnioski jest negatywna, z suge-

stią, że w przypadku wystąpienia możliwości finansowych, zosta-
ną podjęte działania prowadzące do montażu nowego oświetle-
nia, przy najbardziej newralgicznych odcinkach dróg. Tak też, je-
żeli mamy jakiekolwiek środki na oświetlenie, to wspólnie z rad-
nymi dokonujemy rozpatrzenia wszystkich wniosków i musimy 
wybrać te, z których wynika największe zagrożenie bezpieczeń-

stwa. Wybór nie jest łatwy z prostej przyczyny, mała ilość środ-
ków finansowych, aby zaspokoić potrzeby wszystkich wniosko-
dawców - mieszkańców, które w naszej ocenie są bardzo zasad-

ne. Dlatego w oczekiwaniu na „jasną ciemność” na drogach, tam 
gdzie jej jeszcze nie ma, prosimy o  wyrozumiałość.      
 J. Twardysko
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SKŁAD OPAŁOWO – BUDOWLANY
34-382 Wieprz, ul. Żywiecka /obok mostu/

*  WĘGIEL  *  MUŁ  * 
*  FLOT  *  PIASEK  *

*  KRUSZYWA BUDOWLANE  *

TEL. 601-654-252

*  ARTYKUŁY METALOWE  *
*  NARZĘDZIA  *  FARBY  *

*  SYSTEMY ZAMOCOWAŃ  *
*  CHEMIA BUDOWLANA  *

Tel: 663-734-024

DO 10 KM TRANSPORT GRATIS
PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 TON



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


