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Szanowni Państwo!
Życzę, aby Wielkanoc przyniosła  

powiew świeżości i spokoju,
a wszystkie kolejne dni dały przypływ energii,  

radości i spełnienia.
Niech ogarnie Państwa wiosenny optymizm,

a świąteczny nastrój przyczyni się  
do zasłużonego odpoczynku w rodzinnym gronie.

Wszystkiego, co najlepsze!

Dziękujemy za życzenia pani Poseł Mirosławy Nykiel.

Wdzięczni jesteśmy także za stałą współpracę z naszą Gminą, 
za pomoc i starania,  

w szczególności przy tworzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

      Grzegorz Figura

Z wyrazami szacunku:
Grzegorz Figura

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz,
oraz Marian Motyka 

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
oraz redakcja biuletynu

Szanowni Państwo!

Życzymy wszystkim mieszkańcom  

Gminy Radziechowy-Wieprz  

pełnych miłości, radości i zdrowia

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

oraz smacznego jajka

Mirosława Nykiel

Poseł na Sejm RP
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ŚPIEW I PROFILAKTYKA
II GMINNY KONKURS TEATRALNY 

Pouczające, poruszające, a nawet drastyczne i 
niepokojące – takie były przedstawienia II Gminnego 
Konkursu Teatralnego „Piosenka jest dobra na wszyst-
ko”. Występy 55 uczestników tegorocznej edycji po-
zostawiły po sobie zadumę i łzy w oczach. Konkurs 
organizowany był pod patronatem Wójta Gminy – 
Grzegorza Figury.

W środę 9 kwietnia wszystkich zebranych w Domu 
Ludowym w Wieprzu połączył wspólny cel: profilaktyka 
wobec problemu narkomanii, alkoholizmu, agresji oraz 
przemocy. To pod właśnie kątem działań profilaktycznych grupy 
teatralne tworzyły swoje przedstawiania. Na dodatkowe podkre-
ślenie zasługuje fakt, iż wszystkie grupy teatralne zaprezentowały 
autorskie scenariusze, z własnymi tekstami piosenek. W tym roku 
najgorętsza walka na teatralnych deskach rozegrała się między 
gimnazjami. Nagrodą główną był wyjazd do Opery Śląskiej w 
Bytomiu na spektakl „Straszny Dwór”. Fundatorem nagrody był  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy – 
Wieprz oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji, Tury-
styki Radziechowy-Wieprz.

Komisja oceniająca w składzie: Jadwiga Grygier-
czyk – Aktorka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej; Mi-
rosława Słaboń - Kierownik GOPS; Magdalena Wię-
zik - Dyrektor GCKPT; Beata Leńczuk – Bachmińska 
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, następująco 
oceniła występy uczestników:

W KATEGORII SZKOŁY PODSTAWOWE:
I miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

W  KATEGORII GRUPY MIESZANE:
I miejsce Grupa Teatralna z Wieprza pod kier. Teresy 
Bieli

W KATEGORII GIMNAZJUM:
I miejsce: Gimnazjum Publiczne nr 1 w Radziechowach 
oraz Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa  
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu
II miejsce: Gimnazjum nr 3 w Juszczynie

Decyzja o wyłonieniu zwycięzców była niezwykle 
trudna, dlatego jeszcze raz pragniemy pogratulować 
i podziękować wszystkim aktorom oraz nauczycie-
lom opiekującym się zespołami teatralnymi. Życzy-
my Wam równie wspaniałych występów w przyszłym 
roku i mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w gronie 
wszystkich szkół z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz! 

(M. Husar)
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Tym z Państwa, którym nie udało się wziąć udziału w zor-
ganizowanych w tym roku zebraniach sołeckich przedstawia-
my najważniejsze informacje podawane podczas zebrania  
w skróconej wersji. Zebranie wiejskie odbywały się w dniach 
od 5 do 13 marca.

Wydatki poniesione w roku 2013  
na inwestycje, remonty i inne  

 
W Sołectwie Bystra

I  Infrastruktura wiejska                 8.143,00 zł
1. Zakupy do budynku LKS Bystra 8.143,00 zł

II Drogi  18.425,01
 1. Uruchomienie przystanku 2.700,00   zł
2. Odśnieżanie dróg  gminnych w 2013 r.  15.725,00 zł

III Mienie gminne 9.985,881 zł 
Zakup zmywarki FS 5.205,14 zł
2. Remont komina DL 4.780,74 zł

IV OSP Bystra 19.253,83 zł 
1.  Utrzymanie gotowości bojowej OSP Bystra 19.253,83 zł
W tym  zakupy FS 8.108,6 zł

V Oświata 39.817,00 zł
1. Modernizacja tarasu przedszkolnego 39.817,00 zł
Ogółem:  95.624,72 zł 
Kanalizacja kontrakt 21a i 21 b Bystra 
(bez dodatkowych przyłączy  5.404.26 zł)
W 2013roku ze środków zewnętrznych pozyskaliśmy łącznie 

dofinansowanie  - 34 104 002 zł 

POZOSTAŁA INFORMACJA WÓJTA 
1.  Podział 200 000 na modernizację dróg wg parytetu ludno-

ściowego – 14 672 zł – droga do Biegunów 
2. Funduszu Sołecki 
     w 2013r  kwota – 24 429,50 zł
- wyposażenie kuchni w domu ludowym sprzęt i frytkownica, na-

czynia sztućce – 8143 zł 
- odzież OSP – 6643,00 zł 
- radiotelefon – 1500 zł 
- zakup materiałów na remont budynku LKS – 8143,50 zł 
w 2014r kwota - 24567,80 zł 
– zakup i montaż klimatyzacji do domu ludowego na kwotę  - 

10 000zl  
- remont pomieszczeń w budynku domu ludowego – 5567,80 zł 
- remont obiektu sportowego – 6500 zł 
- zakup obuwia sportowego – 2500 zł 

W Sołectwie Brzuśnik
I) Drogi, kwota wydajna łącznie to: 121.328,75 zł

• Remonty dróg – łatanie dziur - 10.700,00 zł droga główna od 
skrzyżowania w górę do wyczerpania środków finansowych 

• Modernizacja drogi  gminnej do Caputów - 22.256,85 zł nowa 
nakładka z odtworzeniem istniejącego odwodnienia  

• Modernizacja drogi gminnej do  A. Lach - 36.844,90 zł – nowa 
nakładka 

•  Odśnieżanie dróg  gminnych w 2013 r. - 51.527,00 zł ( do kwiet-
nia był śnieg)   

II)  Zakupiono do szkoły :
Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną - 7.134,00 zł
Ogółem: 128.462,75 zł

Kanalizacja kontrakt 21a i 21 b Brzuśnik 
(bez dodatkowych przyłączy) -  2.601.843,60 zł

W 2013 roku ze środków zewnętrznych pozyskaliśmy łącz-
nie dofinansowanie  - 34 104 002 zł 

POZOSTAŁA INFORMACJA WÓJTA 
1. Podział 200 000 na modernizację dróg wg parytetu ludno-

ściowego – 16 967,00 zł droga do Kołaczyków i Pękali 
2. Funduszu Sołecki-  w 2014r – 24567.80 zł z przeznaczeniem 

na modernizację boiska sportowego. Ponieważ obok nieru-
chomości, na której mamy wykonywać boisko sportowe, jest  
potok , osobiście byłem u Dyr. RZGW , aby spróbować uzyskać 
dofinansowanie na zabezpieczenie brzegu potoku od strony 
boiska, jednakże w roku bieżącym środków finansowych nie 
dostaniemy.  Z tych środków w pierwszej kolejności wykonamy 
drenaż – odwodnienie pod budowę boiska sportowego, gdyż 
podłoże to gruz i odpady ,które były wysypywane przy budowie 
budynku wielofunkcyjnego.  

W Sołectwie Juszczyna
I Infrastruktura wiejska      -  10.445,00 zł 

1. Zagospodarowanie terenu na boisku przy Szkole na miejsce-     
10.445,00 zł

• rekreacji i wypoczynku  -    10.445,00 zł
II Drogi   -  51.383,03 zł 

1. Modernizacja drogi do Syca -  24.023,13 zł
2. zakup działki pod drogę  -  1.980,98 zł

Odśnieżanie dróg  gminnych w 2013 r. -  25.378,92 zł
III Mienie gminne -  45.697,27 zł

1. Zabezpieczenie  lewego brzegu potoku  Juszczynka  obok bo-
iska 45.697,27 zł

IV OSP Juszczyna 31.766,50 zł
1.  Utrzymanie gotowości bojowej OSP Juszczyna 
  31.766,50 zł

W tym brama wjazdowa 8.994,01 zł
V Oświata 10.000,00
1. Wykonanie chodnika przy Szkole 10.000,00 zł
Ogółem  149.291,80 zł 
1. Kanalizacja kontrakt 21a i 21 b Juszczyna 
(bez dodatkowych przyłączy) - 9.121.390,95 zł 
W 2013roku ze środków zewnętrznych pozyskaliśmy 
łącznie dofinansowanie  -  34 104 002 zł 

POZOSTAŁA INFORMACJA WÓJTA 
1. Podział 200 000 na modernizację dróg wg parytetu ludno-

ściowego – 26 760 odwodnienie drogi w okolicach Pani Ire-
ny Tracz , odwodnienie drogi w okolicach Joanny Świniań-
kiej , odwodnienie drogi koło cmentarza.  

2. Fundusz Sołecki 
     w 2013r  kwota – 24 429,50 zł
- brama do budynku OSP –  8994.00 zł 
- zagospodarowanie placu na miejsce zabaw –  10445,00 

zł 
   w 2014r kwota - 24567,80 zł 
- modernizacja chodnika oraz wjazdu i wejść do szkoły -   

 24567,80 zł 

W Sołectwie Wieprz
I Drogi 211.889,22 zł

1. Remonty dróg –łatanie dziur ul. Browarna i ul. Sportowa  
 16.000,00 zł

2.Wykonanie rowu i ułożenie płyt ażurowych ul. Górnicza Wieprz 
 7.995,00 zł

3.Remont wypłukanej nawierzchni drogi ul. Leśna   
 116.066,80 zł

ZEBRANIA SOŁECKIE
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4. Odśnieżanie dróg  gminnych w 2013 r. 71.827,42 zł

III Mienie gminne 87.332,65 zł 
1. Wymiana okien- budynek Okraglak 1.564,55 zł
2. Wykonanie parkingu przy Cmentarzu Komunalnym   

 43.001,00 zł
3. Udrożnienie koryta rzeki Soły 42.767,10 zł

IV OSP Wieprz 31.550,92 zł
1. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Wieprz  31.550,92 zł
W tym wykonanie elewacji budynku OSP  6.127,75 zł 

V Oświata 53.164,00 zł
1.Wykonanie projektu budowy Przedszkola 23.900,00 zł
2. Przebudowa komina  Przedszkole 8.030,00 zł
3. Zakup zmywarki Przedszkole 4.551,00 zł
4.Wyposażenie oddziału „O” oraz wyposażenie stołówki  
 16.683,00 zł

Ogółem: 383.936,79 zł
Kanalizacja kontrakt 21a i 21 b Wieprz     

       (bez dodatkowych przyłączy) -  2.668.965,93 zł 
W 2013roku ze środków zewnętrznych pozyskaliśmy łącz-

nie dofinansowanie  -  34 104 002 zł 

POZOSTAŁA INFORMACJA WÓJTA 
1. Podział 200 000 na modernizację dróg wg parytetu ludno-

ściowego – 56 824 zł cześć ulicy Browarnej  

2. Funduszu Sołecki
     w 2013r  kwota –  24 429,50 zł
- wykonanie projektu na budowę przedszkola -   23 900 zł 
   w 2014r kwota - 24567,80 zł 
- zakup i montaż klimatyzacji do kuchni , sali oraz magazynu  

w Domu Ludowym –  24 000 zł 
- remont pomieszczeń w Domu Ludowym –  567,80 zł 

W Sołectwie Przybędza
I Infrastruktura wiejska 4.537,52 zł 
1. Zakup bramek na boisko obok szkoły 4.537,52 zł
II Drogi 162.646,35 zł
1. Remont chodnika ul. 3-go Maja 19.500,00 zł
2. Modernizacja drogi ul. Leśna oraz Gołowska Przybędza  

 65.918,16 zł
3. Remont uszkodzonej skarpy i podmytego korpusu drogi 

ul.Leśna 52.111,71 zł
4. Odśnieżanie dróg gminnych 25.116,48 zł
IV OSP Przybędza 19.156,77 zł
1.  Utrzymanie gotowości bojowej OSP Radziechowy  

 19.156,77 zł
V Oświata 22.549,00 zł
1. Wyposażenie  i zakupy do Zespołu Szkolno Przedszkolnego 

 15.659,00 zł
2. Wykonanie chodnika 6.890,00 zł

Ogółem: 208.889,64 zł 
Kanalizacja kontrakt 21a i 21 b Przybędza 
(bez dodatkowych przyłączy)  9.020.014,35 zł

W Sołectwie Radziechowy
I Infrastruktura wiejska 50.264,00 zł
1. Realizacja projektu „Cienka w talii, szeroki w barach” przy bo-

isku sportowym  LKS Radziechowy 42.764,10 zł
2. Zakup ławek obiekt sportowy LKS 7.500,00 zł
II Drogi 373.580,51 zł
1. Remonty dróg – łatanie dziur ul. Morawców   

 3.300,00 zł
2. Remont chodnika ul. Szkolna FS 24.413,63 zł
3. Usunięcie awarii  w ciągu drogi Św. Marcina Radziechowy  

 2.549,79 zł
4. Remont uszkodzonego muru oporowego i podmytego korpusu 

drogi ul. Zakole 92.790,14 zł
5. Remont podmytych i uszkodzonych przyczółków  mostu ul. Pro-

mienna 91.970,14 zł
6. Zabezpieczenie prawego brzegu potoku Wieśnik   

 59.414,97 zł

7. Odśnieżanie dróg  gminnych w 2013 r. 99.141,84 zł
III Mienie gminne 17.816,37 zł
1. Remont kominów DL Radziechowy 6.292,37 zł
2.Remont instalacji elektrycznej Ośrodek Zdrowia   

 2.860,00 zł
3.Wymiana okien Ośrodek Zdrowia 8.664,00 zł
IV OSP Radziechowy 14.366,34 zł
1.  Utrzymanie gotowości bojowej OSP Radziechowy  

 14.366,34 zł
V Oświata 47.990,00 zł
1. Renowacja parkietu Zespół Szkół 3.700,00   zł
2. Materiały do remontów w Zespole Szkół 15.000,00 zł
3. Remont CO, wymiana pieca CO w Przedszkolu   

 25.700,00 zł
4. Zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu 3.590,00 zł
Ogółem: 504.017,22 zł
Kanalizacja kontrakt 21a i 21 b Radziechowy
(bez dodatkowych przyłączy)                          11.965.497,81 zł

POZOSTAŁE INFORMACJE 
Śmieci 
W związku z pojawiającymi się różnymi artykułami  i dyskusja-

mi na temat przyczyn wzrostu opłat za śmieci informuję, że cena 
wynika z przetargu. W roku ubiegłym w wyniku rozstrzygnię-
cia przetargu została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 
249920,70 zł na pół roku, na rok 49984,14 zł.  Przeprowadziliśmy 
trzykrotnie przetargi. 
1. przetarg –wykonawca zaoferował kwotę 4699000 zł (tj. na 3 

lata) w porównaniu do roku ubiegłego jest to ponad trzykrotny 
wzrost 

2. przetarg – wykonawca zaoferował kwotę 898500 zł (wzrost w 
stosunku do ubiegłego roku jest to prawie dwukrotny ) 

3. przetarg w listopadzie - wykonawca zaoferował kwotę 880 000 zł.
Aby podpisać umowę z wykonawcą, Rada Gminy musiała 

zwiększyć stawkę dla mieszkańca za odbiór odpadów do wysoko-
ści 8 zł za segregowane, na tę kwotę składa się:
• 6,57 zł – za odbiór- zagospodarowanie odpadów przez Wyko-

nawcę  Konsorcjum Firm Sanit -Trans i Beskid Żywiec,
• 0,10 zł - PSZOK 
• 0,68 zł – wynagrodzenia pracowników w tym również pracowni-

ków sprzątających dodatkowo wzdłuż dróg. 
• 0,18 zł - wysyłka deklaracji, 
• 0,47 zł -  koszty administracyjne w tym: koszty egzekucji,  mate-

riałów biurowych,  upomnień, , media, etc. 
Zawracamy się do Państwa, którzy jeszcze nie złożyli deklara-

cji z APELEM o składanie deklaracji dobrowolnie, jeśli to nie po-
skutkuje, w terminie późniejszym będziemy zmuszeni wszczynać 
postępowania administracyjne. Na dzień 05.03.2014r. w stosunku 
do roku poprzedniego brakuje 69 deklaracji. Wykaz osób, któ-
re jeszcze nie złożyły deklaracji, zostanie przekazany sołtysowi z 
prośbą o pomoc w dotarciu do tych mieszkańców. Informujemy, 
iż wszystkie śmieci, oprócz budowlanych, są odbierane w ilościach 
nieograniczonych od każdego, który objęty jest systemem odbio-
ru odpadów. 

Aby cena za śmieci mogła być niższa, zostały maksymalnie ob-
niżone koszty administracyjne, teraz po Państwa stronie jest ruch, 
gdyż oddając suchy popiół, zyskujemy na wadze, za którą płacimy, 
mokry popiół waży 3 razy więcej.  

Oświata
Na spotkaniu 27 lutego Dyrektorzy szkół zostali poinformowa-

ni o możliwości rozważenia tworzenia klas sportowych ( min. 20 
osób) lub klas integracyjnych,  które stanowią podstawę do zwięk-
szania dotacji oświatowej dla naszych szkół. Na dzień dzisiejszy  
gmina dopłaca do subwencji oświatowej przekazywanej od Mini-
sterstwa Finansów 5, 60 mln zł. 

W szkole jest 13,88 etatu nauczycieli , 8,5 personelu technicz-
nego . Wydatki ogółem 1341 528, 44 zł w tym wynagrodzenia 
1108 004 ,07 zł 

Rodziny objęte pomocą żywnościową 
Dzięki zaangażowaniu pracowników GOPS- u, ale także osób 

działających  społecznie udało się skorzystać z dofinansowania 
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja 2014 

r. Głosowanie będzie się odbywać w lokalach wyborczych bez prze-
rwy, od godziny 7:00 do 21:00. Prawo wybierania posłów do Parla-
mentu Europejskiego ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w 
dniu głosowania kończy 18 lat, jak również obywatel Unii Europej-
skiej niebędący obywatelem polskim, który zgodnie z prawem, stale 
zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej. 
• Wyborca niepełnosprawny mający zamiar głosowania korespon-

dencyjnego, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Breaill’a,  powinien zgłosić wójtowi 
do dnia 4 maja 2014 r.

11 maja 2014 r. to data graniczna do:
•  składania wniosków przez wyborców niepełnosprawnych  

o dopisanie ich do spisów wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu 
na miejsce stałego zamieszkania,

• Zgłaszanie wójtowi przez wyborców niepełnosprawnych zamia-
ru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na kar-
ty do głosowania sporządzonych w alfabecie Breaill’a.
Do dnia 20 maja 2014 r. wyborca przebywający czasowo na ob-

szarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą złożyć wnio-
sek o dopisanie do spisów wyborców.

Numery i granice stałych obwodów głosowania oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych w Gminie Radziechowy-Wieprz

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu  
głosowania

Siedziba obwodowej komisji  
wyborczej

1
Część sołectwa Brzuśnik: Od granicy z miejscowością Wieprz do numeru 148  

(skrzyżowanie z drogą gminną);
Część sołectwa Brzuśnik: Na południe od numeru 148;

Dom Wielofunkcyjny  
w Brzuśniku
Brzuśnik 233

2 Sołectwo Bystra: Cały obszar; Dom Ludowy w Bystrej Bystra 13

3
Część sołectwa Juszczyna: Od granicy z miejscowością Wieprz do mostu nad potokiem 

przy numerze 225;
Część sołectwa Juszczyna: Na wschód od numeru 225 do granicy miejscowości;

Szkoła Podstawowa im. Franciszka 
Polaka w Juszczynie Juszczyna 275

4 Sołectwo Przybędza: Cały obszar; Dom Ludowy w Przybędzy 
Przybędza ul. 3 Maja 75

PAED, w gminie z pomocy skorzystało 1110 osób, a w sołectwie 
Bystra  22 rodziny, łącznie 70 osób.

Numery budynków
Apelujemy o umieszczanie numerów budynków w miejscach 

widocznych, jest to potrzebne nie tylko odbierającym śmieci, ale 
również Państwu w przypadku choroby i dojazdu pogotowia. W 
drugim półroczu dokonana będzie wyrywkowa kontrola, bowiem 
zgodnie z art. 64 KW nr musi być umieszczony w miejscu widocz-
nym, niedopełnienie tego obowiązku to kara grzywny do 250 zł . 
Numer można samemu na zwykłej kartce powiesić w widocznym 
z drogi miejscu. 

Bezpańskie psy 
Proszę Państwa o informacje do Urzędu Gminy o wałęsających 

się psach z podaniem ich właściciela, umożliwi to podjęcie działań 
i nieumieszczanie ich w schronisku. Te psy stanowią realne zagro-
żenie dla wszystkich mieszkańców, szczególnie dzieci.

Dział techniczny
Choć był szeroko krytykowany, dział techniczny sprawdził się. 

Realizuje on naprawy, remonty utrzymuje czystość oraz zajmuje 
się paleniem w piecu  w domu ludowym, dba o porządek, syste-
matyczne usuwanie śmieci z mienia gminnego, wykaszanie traw 
na placach zabaw, poboczach dróg gminnych, dokonuje napraw 
lub wymian studzienek kanalizacyjnych, zajmuje się odśnieża-
niem poboczy dróg powiatowych i gminnych, przyjmuje zgłosze-
nia  dot. martwej zwierzyny, dowozi do utylizacji, niejednokrotnie 
po godzinach pracy.

Informujemy, że wszystkich mieszkańców traktujemy  
w sposób jednakowy, jeżeli osoby nie podepną się do kanali-
zacji, nie płaca podatków, nie będą opłacać opłaty śmieciowe-
j,to w stosunku do wszystkich będzie prowadzone jednakowe 
postępowanie. 

Informujemy także, że dzięki współpracy z Uniwersytetem 
Medycznym w Katowicach przedstawiciele rozpoczną w roku 

bieżącym cykl badań kręgosłupa uczniów klas pierwszych.  
W związku z powyższym, Dyrektorzy otrzymali ankiety, które 
winny być wypełnione przez rodziców, wszystkie dzieci, któ-
re zwrócą wypełnioną ankietę, będą mogły być przebadane 
w następnych  latach  przez specjalistów tegoż uniwersytetu.   

(Pracownicy Urzędu Gminy)

PLOTKI 

Chciałbym zdementować informację podaną w ,,Wieściach 
Spod Grojca”, gdyż dzięki Panu Nadleśniczemu miałem możliwość 
w imieniu mieszkańców Gminy złożyć życzenia Parze Prezydenc-
kiej z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz przekazać Piernikową 
Szopkę wykonaną przez Przewodniczącą Rady Rodziców Panią 
Edytę Semik wraz z 26 -osobową Radą Rodziców. Chciałbym po-
dziękować przedstawicielom za zaangażowanie w pracę na rzecz 
szkoły.  

Dementujemy plotki o zamiarze likwidacji szkół. Żadna ze 
szkół nie będzie likwidowana!

Szanowni Państwo, chciałbym zdementować także plotki do-
tyczące mojej rzekomej rezygnacji ze startowania w wyborach 
do samorządu terytorialnego. Startuję w wyborach. Chciałbym 
jeszcze wiele zrobić dla Państwa i dla naszej Gminy Radziechowy-
Wieprz.

W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
przybyli na zebrania wiejskie oraz rzeczowo i owocnie uczest-
niczyli w tym jakże ważnym spotkaniu. Cieszę się, że chętni 
są Państwo do ciągłej współpracy, dzięki której właśnie wciąż 
jesteśmy w stanie działać dla wspólnego dobra naszej „małej 
Ojczyzny”. 

Wójt Gminy 
Grzegorz Figura
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Nasza GmiNa

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu  
głosowania

Siedziba obwodowej komisji  
wyborczej

5

Część sołectwa Radziechowy: Ulice: Dębowa, Główna od granicy z m. Wieprz do skrzyżo-
wania z Promienną, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Promienna, Rolnicza, Stanowa;

Część sołectwa Radziechowy: Ulice: Akacjowa, Główna od skrzyżowania z Promienną do 
skrzyżowania ze Słoneczną, Łagodna, Łukowa, Morawców, Piekarska, Promienna, Słonecz-

na, Studzienna, Wałowa, Sportowa;

Strażnica OSP 
w Radziechowach  

ul. Główna 23 
Radziechowy

6

Część sołectwa Radziechowy:  Ulice: Galiców, Główna od skrzyżowania ze Słoneczną do 
skrzyżowania z Jasną, Jasna, Kasoni, Łączna, Maciejków, Młodych, Różana, Topolowa, 

Wspólna, Osiedlowa;

Część sołectwa Radziechowy: Ulice: Bukowa, Cicha, Główna od skrzyżowania z Jasną do 
skrzyżowania z Lipową, Kamienna, Kwiatowa, Peków, Plebańska, Sadowa, Szkolna, św. 

Marcina, Wajdowa, Wiśniowa, Zakole;

Część sołectwa Radziechowy: Ulice: Abramska, Bielów, Borowa, Brzegowa, Jaworowa, 
Kopiec, Lalików, Leśna, Lipowa, Michalskich, Orzechowa, Pod Matyską, Suchedla, św. Mar-

cina, Temlów, Wesoła, Wisłów, Zielona;

Przedszkole (góra) 
w Radziechowach 

ul. Św. Marcina
Radziechowy 

7

Część sołectwa Wieprz: Ulice: Beskidzka, Brzozowa, Dębowa, Figurów, Klonowa, Kościelna, 
Krótka, Łąkowa, Majowa, Pod Grapą, Polna, Szewska, Wierzbowa, Wodna, Zagórczańska, 

Zielona, Żywiecka od granicy z m. Brzuśnik do skrzyżowania z Majową i Wiśniową;

Część sołectwa Wieprz: Ulice: Borowa, Długa, Górnicza, Górska, Jodłowa, Kuśnierska, 
Miodowa, Słoneczna, Sportowa, Świerkowa, Wiśniowa, Zakładowa, Źródlana, Żywiecka od 

skrzyżowania z Majową i Wiśniową do skrzyżowania z Borową;

Salka katechetyczna na plebani w 
Wieprzu ul. Kościelna 680 Wieprz 

8

Część sołectwa Wieprz: Ulice: Browarna od Żywieckiej do Objazdowej, Centrum, Grabo-
wa, Graniczna, Leśna, Łukowa, Nad Sołą do skrzyżowania z Objazdową, Objazdowa, Pod 
Górkami, Różana, Spacerowa, Szkolna, Wesoła, Wrzosowa od skrzyżowania Żywieckiej z 

Borową do skrzyżowania Browarnej z Objazdową; 

Część sołectwa Wieprz: Ulice: Bubrów, Browarna od Objazdowej, Brzegowa, Cicha, Fabia-
nicka, Grojec, Kamienna, Nad Sołą, Nowy Dwór, Ogrodowa, Pod Grojcem, Prosta, Sosno-

wa, Topolowa, Wiejska.

Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha 
w Wieprzu ul. Szkolna 800 Wieprz

Uchwałą Nr XIII/72/11 z  dnia 8 listopada 2011 roku Rady Gminy 
Radziechowy-Wieprz podjęła decyzję o przystąpieniu do opraco-
wania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Gminy Radziechowy-Wieprz, w  obszarach „Radziechowy”, „Przy-
będza”, „Wieprz-1”, „Wieprz-2”, „Wieprz-3”, „Brzuśnik”, „Bystra” i „Jusz-
czyna”. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu miejsco-
wego podjęta została przy uwzględnieniu „Analizy zasadności 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Radziechowy-Wiperz” oraz „Okreso-
wej oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów za lata 
2008 - 2011” wykonanych w 2011 roku. Bezpośrednią przyczyną 
opracowania nowego planu miejscowego, obejmującego znacz-
ną cześć obszaru gminy, z wyłączeniem kompleksów leśnych, jest 
inicjatywa Wojewody Śląskiego, podjęta w ramach nadzoru praw-
nego nad działalnością uchwałodawczą gmin. Stwierdzone przez 
Wojewodę Śląskiego braki w  ustaleniach obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego 
uchwałą Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr XLV/278/10 z dnia 
2 marca 2010 r. oraz przyjęte w nim ustalenia zakwestionowane 
jako naruszające obowiązujące przepisy prawa były podstawą 
skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Główny zadaniem przedstawionego do uchwalenia planu miej-
scowego było więc zweryfikowanie ustaleń obowiązującego planu 
miejscowego z 2010 roku. Ogólnie weryfikacja ta dotyczyła przede 
wszystkim zagadnień merytorycznych będących przedmiotem 
ustaleń planu, w szczególności związanych z wprowadzeniem usta-
leń stanowiących zagrożenie dla ładu przestrzennego, krajobrazu, 

ochrony środowiska i  przyrody, rodzących konflikty funkcjonal-
no - przestrzenne na skutek ustalonego przeznaczenia i zagospo-
darowania terenów, a także wywołujących nieuzasadnione ograni-
czenia dla realizacji inwestycji. Uporządkowano w  tym względzie 
zasięgi terenów przeznaczonych na poszczególne cele, w tym:
- dostosowano skalę, rodzaj i zasięg terenów budowlanych do po-

trzeb związanych z  celowością ochrony przyrody i  krajobrazu, 
w  obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody 
(parki krajobrazowe i obszary Natura 2000);

-  ograniczono możliwość zabudowy i  użytkowania terenu ze 
względu na stwierdzone zagrożenia związane z narażeniem na 
niebezpieczeństwo powodzi, w obszarach szczególnego zagro-
żenia powodzią oraz w strefach zalewowych, a także zagrożenia 
ruchami masowymi ziemi, w  szczególności w  obszarach osu-
wisk aktywnych i okresowo aktywnych;

-  określono hierarchię terenów mieszkaniowych pod względem 
skali i  rodzaju dopuszczonych, towarzyszących funkcji usługo-
wych i  działalności gospodarczych, minimalizując nadmierne 
mieszanie funkcji i skalę konfliktów przestrzennych związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą w sąsiedztwie nieru-
chomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe;

- uporządkowano układ komunikacyjny w zakresie dróg publicz-
nych, przede wszystkim, mając na uwadze skutki finansowe 
realizacji dróg, dostosowano rozwiązania w  tym zakresie do 
faktycznych potrzeb i racjonalnych przebiegów, przy uwzględ-
nieniu możliwości adaptacji parametrów istniejących dróg pu-
blicznych zgodnie z  ich obecnym ukształtowaniem i zagospo-
darowaniem terenu wzdłuż dróg;

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
nowe możliwości
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- wyeliminowano zapisy wynikające z poprzedniego planu miej-
scowego, bezpodstawnie ograniczające możliwość kształto-
wania zabudowy i  zagospodarowania terenu, w  tym dotyczą-
ce zakazu zabudowy w  strefie 15m od cieków wodnych oraz 
uniemożliwiające zabudowę istniejących działek budowlanych 
o mniejszych niż ustalone w planie powierzchniach.

W planie miejscowym rozpatrzono wnioski i uwagi mieszkań-
ców, właścicieli i zainteresowanych, składane w procedurze spo-
rządzania planu miejscowego. Do planu miejscowego zgłoszono:
-  200 wniosków zgłoszonych przed terminem wynikającym 

z ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania planu, z których: 
74 uwzględniono, 43 uwzględniono w części, 83 nie uwzględ-
niono;

-  192 wnioski zgłoszone w  terminie wynikającym z  ogłoszenia 
o przystąpieniu do sporządzania planu, z których: 63 uwzględ-
niono, 52 uwzględniono w części, 77 nie uwzględniono;

-  62 wnioski zgłoszone po terminie wynikającym z  ogłoszenia 
o przystąpieniu do sporządzania planu, z których: 20 uwzględ-
niono, 19 uwzględniono w części, 23 nie uwzględniono;

- 50 uwag zgłoszonych w pierwszym okresie wyłożenia planu do 
publicznego wglądu, z  których: 24 uwzględniono, 5 uwzględ-
niono w części, 21 nie uwzględniono;

- 33 uwagi zgłoszone w drugim okresie wyłożenia planu do pu-
blicznego wglądu, z których: 4 uwzględniono, 4 uwzględniono 
w części, 25 nie uwzględniono.

Ponadto przeprowadzono, poza proceduralne, konsultacje 
społeczne nad przyjętymi w planie rozwiązaniami, które odbywały 
się przed formalnym wyłożeniem projektu planu do publicznego 
wglądu. Konsultacje te, prowadzone w  okresie dyskusji publicz-
nych nad rozwiązaniami studium, przyczyniły się do zweryfikowa-
nia projektu planu, w stosunku do potrzeb mieszkańców i właści-
cieli, przychylając się do niektórych możliwych do uwzględnienia 
postulatów.

Plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzie-
chowy-Wieprz przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/235/13 Rady Gminy 
Radziechowy-Wieprz z dnia 28 listopada 2013 r. i sporządzony jest 
z nimi w zgodzie. Pewne uwarunkowania, np. z zakresu ochrony 
środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i  zabytków lub 
innych terenów podlegających ochronie, na poziomie planu miej-
scowego są odzwierciedleniem ustaleń studium przy uwzględ-
nieniu stanowiska stosownych organów i  instytucji uczestniczą-
cych w procedurze uzgadniania i opiniowania zarówno studium 
jak i planu miejscowego. Zgodność obu dokumentów odnosi się 
więc głównie do zagadnień przeznaczenia terenów i zasad ich za-
gospodarowania, w szczególności odpowiedniego wyboru funk-
cji, ich zasięgu i skali, w ramach danego kierunku przeznaczenia 
terenu, w nawiązaniu do:
-  istniejących uwarunkowań przestrzennych i  formalnych spe-

cyficznych dla danego miejsca i  charakterystycznych dla jego 
struktury funkcjonalnej;

- dokładniejszej skali opracowania planu, pozwalającej na ziden-
tyfikowanie występujących podziałów własnościowych i  ewi-
dencyjnych użytków gruntowych oraz indywidualnych decyzji 
administracyjnych;

-  potrzeby zapewnienia niezbędnej obsługi komunikacyjnej 
na poziomie wyznaczonych nowych terenów budowlanych 
w oparciu o istniejące drogi i dojazdy do nieruchomości.

Studium dopuszcza również przyjęcie kierunków przeznaczenia 
terenów wynikających z istniejącego użytkowania terenu - ma-
jąc na uwadze, iż użytkowanie takie mogło powstać przed usta-
leniami studium, a także wynikających z prawomocnych decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz z dotychczasowych ustaleń miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy plan miejscowy zawiera komplet obligato-
ryjnych zagadnień wymaganych zgodnie z  art. 15 ust. 2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym z 2003 r. (z póź-

niejszymi zmianami), z wyjątkiem terenów górniczych w ramach 
granic i  sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów. Wyjaśnia się przy tym, iż ostatnia koncesja nr 247/98 
na wydobycie kopaliny z złoża kamienia „Radziechowy”, określa-
jąca obszar i teren górniczy, straciła ważność z dniem 31.12.2013 
r. Koncesjonariusz nie podjął w tym okresie wydobycia kopaliny, 
w planie nie wskazano więc obszaru i terenu górniczego.

Dodatkowo w planie miejscowym, na podstawie „Analizy uza-
sadniającej przyjęcie mniejszych szerokości w liniach rozgranicza-
jących dróg publicznych” oraz uzgodnień z  właściwymi zarząd-
cami dróg publicznych, przyjęto dla niektórych odcinków dróg 
publicznych określenie przeznaczenia jako „drogi publiczne o ist-
niejących, zmniejszonych parametrach”. Dla tych dróg parametry, 
w zakresie szerokości pasa drogowego, przyjęto zgodnie z stanem 
istniejącym wynikającym z  aktualnego sposobu ukształtowania 
i urządzenia drogi, wzajemnym rozmieszczeniem elementów za-
gospodarowania i  użytkowania terenów wzdłuż drogi (zawęże-
nia w  świetle ogrodzeń i  budynków) oraz uwzględniając trudne 
warunki terenowe (strome zbocza, odcinku przebiegające wzdłuż 
potoków i rzek).

W  wyniku rozwiązań przestrzennych przyjętych w  projekcie 
planu miejscowego, nastąpił wzrost terenów budowlanych w sto-
sunku do stanu istniejącego oraz wynikającego z ustaleń obowią-
zującego planu:
-  przyrost terenów mieszkaniowych (zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna i  jednorodzinna z  usługami, mieszkanio-
wo - usługowa, zagrodowa – w sumie ok. 1119ha) – powierzch-
nia większa o ok.:

- 633ha w stosunku do istniejącego stanu użytkowania;
- 123ha w stosunku do obowiązującego planu miejscowego;
- przyrost terenów usługowych i produkcyjnych (terenu usług ko-

mercyjnych i publicznych, tereny usługowo - produkcyjne, tere-
ny produkcyjne – w sumie ok. 144ha ) – powierzchnia większa 
o ok.:

- 124ha w stosunku do istniejącego stanu użytkowania;
- 63ha w stosunku do obowiązującego planu miejscowego;

Ponadto w  przedstawionym planie miejscowym stworzono 
również prawne podstawy do realizacji zabudowy rekreacyjnej 
w  formie budynków letniskowych i  rekreacji indywidualnej, wy-
znaczając na te cele tereny o łącznej powierzchni ok. 115ha.

Uchwalenie niniejszego planu miejscowego wywołuje skutki 
finansowe dla gminy (prognozowane, potencjalne), odnoszące się 
do:
-  zmiany wartości nieruchomości w  okresie 5 lat od uchwalenia 

– wzrost (jednorazowy przychód gminy) lub spadek (jednora-
zowe wydatki gminy) wartości nieruchomości,

-  zmiany w  gminnym zasobie nieruchomości - wzrost wartości 
nieruchomości gminnych (jednorazowy przychód gminy) oraz 
wykup gruntów w pasach dróg (jednorazowe wydatki gminy),

- podatki gruntowe – wzrost (roczny przychód gminy) lub spadek 
(roczne straty gminy) podatku od nieruchomości gruntowej.

Ponadto ustalenia planu wywołują skutki związane z  kosz-
tem realizacji nowych elementów układu komunikacyjnego i  in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
przy czym ich realizacja może być rozłożona w  czasie i  realizo-
wana sukcesywnie w  miarę pozyskiwania środków finansowych 
oraz w  oparciu o  aktualne potrzeby mieszkańców i  możliwości 
finansowe wynikające z  założeń budżetów rocznych. Należy pa-
miętać, że pojawienie się niektórych skutków finansowych, jak np. 
opłata jednorazowa od wzrostu czy spadku wartości nieruchomo-
ści, obarczone jest dużą niepewnością, uzależnioną od zachowa-
nia właścicieli. Trudno również przewidzieć skutki odnoszące się 
wprost do przebiegu procesu zainwestowania terenów, np. zna-
czący powinien być wzrost podatku od nieruchomości budow-
lanych (budynków i obiektów), który nie jest jednak możliwy do 
oszacowania na tym etapie.
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KONKURS POEZJI LUDOWEJ ZA NAMI…
W dniu 03 kwietnia 2014 roku  w Domu Ludowym w Juszczy-

nie odbyła się II edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Ludowej 
Twórców Regionu Żywieckiego. Inicjatywę zorganizowania kon-
kursu wysunęły nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. F. Polaka 
w Juszczynie – Elżbieta Fijak i Jolanta Marszałek, wsparł ją Gminny 
Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Grojcowianie. 

Celem konkursu było:
- propagowanie piękna regionalnej poezji ludowej,
- popularyzacja twórczości  poetów ludowych re-

gionu żywieckiego,
- przypomnienie i odkrywanie bogactwa gwary, 
- włączanie młodego pokolenia w kulturę ludową 

regionu, 
- budzenie szacunku dla naszej „małej ojczyzny”, 
- integracja środowiska szkół wokół w/w idei. 
Uczniowie i  nauczyciele z wielkim zaangażowaniem 

włączyli się w realizację przedsięwzięcia, za co serdecznie 
dziękują organizatorzy.

Komisja konkursu w składzie:  Ewa Chowaniec- prze-
wodnicząca

Marta Huzar 
Dorota Ryżka 
Anna Micherda 
Brygida Murańska  
oceniała prezentacje recytatorskie według następu-

jących kryteriów: wybór utworu, stopień opanowania 
tekstu, umiejętności interpretacyjne, dykcja, intonacja, 
poprawność gwary  i ogólne wrażenie artystyczne.

Po przesłuchaniu 39 uczestników w 4 kategoriach 
przyznano następujące  miejsca  i wyróżnienia:

Przedszkola 
I miejsce – Oliwia Juraszek, Ewelina Kupczak, Julia 

Słowik, Agata Dyduch, Weronika Janczyk 
II miejsce – Wojciech Ropień, Dominik Lach, Wikto-

ria Sufa, Wiktoria Padiasek
III miejsce – Karolina Jasek, Maja Biegun, Filip Dendys, Karolina 

Figura, Aleksandra Broda
Wyróżnienie – Oliwia Biegun, Karol Jasek, Julia Dudek, Natalia 

Błachut, Milena Pawlus

Szkoły Podstawowe
Kl. I-III
I miejsce - Kacper Murański
II miejsce – Julia Wrzeszcz
III miejsce – Katarzyna Rodak, Natan Biegun, Adrian Pal, 
Wyróżnienie – Zofia Adamczyk, Maksymilian Gaciek

Kl. IV-VI
I miejsce – Hanna Juraszek
II miejsce Natalia Dendys
III miejsce Anna Puda
Wyróżnienie – Natalia Rodak, Jakub Ropień, Natalia Broda

Gimnazja
I miejsce – Tomasz Piela

Konkurs poezji regionalnej w Juszczynie upowszechnia po-
ezję ludową wśród  dzieci i młodzieży oraz rozbudza wrażliwość 
na piękno twórczości poetów regionalnych. Usłyszeliśmy wiersze 
Andrzeja Murańskiego, Marii Grzegorek, Kazimiery Paciorek, Kata-
rzyny Gawron, Wandy Miodońskiej i wielu innych poetów, które 
odkryły przed recytującymi i słuchaczami  niesamowite bogactwo 
naszego krajobrazu i przyrody, zwyczajów, obrzędów i „ naszego 
języka” -  gwary.  Konkurs poprowadziła „ w gwarze” pani Anna 
Kupczak, absolwentka szkoły , a o posiłek dla uczniów zadbał pan 
Wojciech Świniański, za co serdecznie dziękujemy.
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CZWARTKI W KOBIECYM KRĘGU
„Kręgi kobiece były od dawna i wynikały z podziału świata” – 

wyjaśnia pani Barbara Rosiek 
etnograf, pracownik muzeum 
miejskiego w Żywcu oraz gość 
pierwszego spotkania prze-
znaczonego dla pań w ramach 
rozpoczynającego się cyklu 
„Kobiece Czwartki”, które od-
było się 13 marca 2014 roku w 
Radziechowach. 

Od pokoleń rządzący na-
szym społeczeństwem tradycyjny podział na świat męski i kobiecy 
sprawiał, że kobiety gromadziły się, aby wspólnymi siłami wspie-
rać się i dzielić zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Dziś w dobie 
cywilizacyjnych przełomów wielu paniom nieco brakuje tej grupy 
wzajemnego wsparcia z której mogły czerpać pełne zrozumienia 
odpowiedzi dla dręczących je pytań. 

- „Cykl jest próbą odpowiedzi na potrzeby mieszkanek gminy. 
Dzięki ścisłej współpracy biblioteki i centrum kultury powstaje prze-
strzeń do spotkań, wymiany poglądów, nabywania wiedzy”. – tłu-
maczy Pani Beata Leńczuk-Bachmińska dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz – „Zamysł był taki, 
aby zapracowanym i zabieganym paniom umożliwić miłe i ciekawe 
spotkanie. Stworzyć pretekst do zatrzymania 
się na chwilę w codziennej gonitwie, pretekst 
do złapania oddechu, spojrzenia z dystansu 
na siebie i na otaczający nas świat. Wystarto-
waliśmy spotkaniem pt. „Skąd przychodzimy, 
z czym przychodzimy”,  podczas kolejnych 
czwartków będziemy omawiać różnorodne 
aspekty bycia współczesną kobietą. Odżywia-
nie, dbałość zarówno o ciało jak i o ducha, re-
lacje z najbliższymi, przedsiębiorczość i prowa-
dzenie własnego biznesu”

Aby porozmawiać o kobiecości i kobie-
tach w perspektywie etnologicznej i etno-
graficznej nie było lepszej okazji niż przez 
uczestnictwo w spotkaniu, jakie obyło się o 13 marca w Radzie-
chowach w sali nas strażnicą OSP. Wydarzenie to stanowiło wspa-
niałą refleksją etnograficzną zawartą w przykuwającym uwagę 
wykładzie Pani Barbary Rosiek – kierownika działu etnograficzne-
go Muzeum Miejskiego w żywcu.  

Potrzeba przebywania w damskim gronie w czasach naszych 
przodków była czymś niezbędnym do przetrwania. Kobiety, po-
strzegane głównie przez pryzmat rodzicielstwa pomagały sobie 
nawzajem. Przyglądając się refleksjom etnograficznym zauważy-
my, że niegdyś struktura społeczna, w której żyli nasi pradziado-
wie była wyraźnie patriarchalna. Kobieta w tym systemie znajdo-
wała się nisko.  „Silny podział na świat kobiecy i męski sprawiał, że 
kobieta bez osadzenia w środowisku rodziny praktycznie nie istniała 
społecznie. Kobieta była postrzegana przez mężczyznę - stąd okre-
ślenia typu „Pani Stasiowa”, przy których funkcjonowaniu gubiło się 
prawdziwe imię kobiety. Rodzina natomiast, obok funkcji prokre-
acyjnej, stanowiła zapewnienie utrzymania wszystkim jej członkom, 
bowiem dawniej samotna kobieta nie miała szans na przeżycie.” – 
opowiada Pani Barbara Rosiek, podkreślając jednocześnie, że nikt 
z nas nie powinien oceniać specyfiki kultury, która panowała także 
na naszym regionie.   

Choć niektóre elementy dawnego podziału są jeszcze widocz-

ne, to nikt nie może zaprzeczyć, że świat zmienił się. Zmieniły się 
także kobiety i zakres ich ról. Dawna kobieta-matka postrzegana 
przez pryzmat dzieci i prowadzonego gospodarstwa- dziś wkra-
cza także we wcześniej przypisane mężczyznom części „świata” i 
zadania, wspaniale się w nich odnajdując. Przełamanie stereoty-
pów płci pozwoliło zyskać także samemu społeczeństwu, a także 
rozwinąć się sztuce. „Na terenie gminy Radziechowy-Wieprz kobietą, 
która z powodzeniem przeciwstawiła się panującym poglądom spo-

łecznym na temat właśnie męskich dziedzin 
sztuki, była mieszkanka Wieprza Pani Anna 
Ficoń – dziś znana rzeźbiarka. – mówi Pani 
Magdalena Więzik dyrektor GCKPT - Kie-
dyś jednak kobieta zajmująca się rzeźbą była 
postrzegana negatywnie, było to bowiem 
typowo męskie zajęcie. Pani Barbara Rosiek 
niedawno wydała książkę pt. „Przekraczanie 
granic – Rzeźbiarka Anna Ficoń” opowiada-
jącą o tej zaskakującej i silnej kobiecie. Do 
niedawna można było zobaczyć wystawę jej 
prac w salach wystaw czasowych muzeum na 
zamku w Żywcu. 

Z rodzimą kulturą regionu może łączyć nas wiele rzeczy – 
może być to strój bądź zaledwie drobny jego element, jak także 
wewnętrzna potrzeba identyfikacji z miejscem swojego pocho-
dzenia niewyrażająca się zasadniczo w wyglądzie zewnętrznym. 
Świadome bądź nawet nieświadome podtrzymywanie tradycji, 
języka i zachowań odziedziczonych po naszych przodkach jest 
naszą kulturową spuścizną, która przejawia się często niepostrze-
żenie w naszym życiu. Być może panie – które wysłuchały wykła-
du 13 marca w Radziechowach, włączyły się w dyskusje, a przede 
wszystkim wyraziły chęć włączenia się w swoisty „nowy kobiecy 
krąg” – miały świadomość, że spotkanie to jest odpowiedzią na 
nie tylko głęboko zakorzenioną potrzebę przebywania z innymi 
kobietami, ale także powrotem do tradycji z  czasów naszych pra-
dziadów… a raczej prababek. 

Cykl „Kobiece czwartki” został zorganizowany dzięki współ-
działaniu Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum 
Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz. Uprzejmie infor-
mujemy, że tematy spotykań w ramach cyklu nie będą się powta-
rzać!  Spotkania odbywać się będą w różnych miejscach w gminie, 
jednak bez względu na zamieszkiwane sołectwo zaproszone są na 
nie wszystkie Panie.  

(Marta Husar)
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Odkrywanie śladów przeszłości
Ostatnio, w pierwszy Dzień Wiosny do Szkoły Podstawowej w 

Przybędzy na zaproszenie nauczycieli i uczniów zawitał nietypo-
wy gość. To pan Tadeusz Dziergas- mieszkaniec Przybędzy. Na co  
dzień widzimy go, jak wielu  mieszkańców , dziarsko spacerują-
cego po wiejskich dróżkach. Spośród innych seniorów wyróżnia 
go jednak nietypowa pasja- pisanie. Niedawno ukazała się jego  

książka pt. „Pozostawić ślad”. Jest to autobiografia, w której losy 
autora przeplatają się z historią Żywiecczyzny. Pan Dziergas zawi-
tał do szkoły nie po to bynajmniej, aby znowu zasiąść w szkolnej 
ławie. Podczas spotkania z uczniami opowiadał w bardzo inte-
resujący sposób o  sobie i pisaniu książki. Szczególnie interesu-
jące dla dzieci były wspomnienia seniora z czasów dzieciństwa, 
szkolne perypetie, które rozgrywały się na tle  wydarzeń okresu 
II wojny światowej. Uczniowie z wielką uwagą słuchali opowieści 
o ówczesnych dziecięcych grach i zabawach. Dowiedzieli się, jak 
wyglądała nauka w szkole w pierwszej połowie ubiegłego wieku, 
jak przebiegała okupacja na Żywiecczyźnie. Wiedza o tym okazała 
się dla nich niezwykle atrakcyjna, bo uzyskana nie z kart podręcz-
ników do historii, lecz przekazana przez świadka tych wydarzeń. 
Z opowieści seniora wyłonił się zupełnie inny świat niż ten, w któ-
rym żyją współczesne dzieci. Poza tym Pan Dziergas posiada dar 
pięknego wysławiania się, bez trudu skupił wiec uwagę uczniów 
swoimi opowieściami tak, że nawet młodsze dzieci słuchały jak za-
czarowane. Nauczyciele i uczniowie na długo pozostaną pod wra-
żeniem tego sympatycznego i bardzo pouczającego spotkania. 
Panu Dziergasowi  życzymy dużo zdrowia, energii i pogody ducha.

Iwona Kłusak

KOLEJNY SUKCES JAKUBA WISŁY
25 marca 2014 roku w Auli Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach odbyła się Gala Laureatów 
Wojewódzkich Konkursów Przedmio-
towych zorganizowanych przez Śląskiego 
Kuratora Oświaty dla uczniów szkół  podsta-
wowych województwa śląskiego w roku szkol-
nym 2013/2014. Zaświad-
czenia i listy gratulacyjne 
Laureatom wręczył śląski 
kurator oświaty Stanisław 
Faber wspólnie z profeso-
rem Ryszardem Koziołkiem 
prorektorem Uniwersytetu 
Śląskiego.

Jakub Wisła – uczeń 
klasy VI a Zespołu Szkół – 
Szkoły Podstawowej im. 
ks. prał. Stanisława Gaw-
lika w Radziechowach 
jest jedynym ze 116 laure-

atów konkursu przedmiotowego z matematy-
ki elementami przyrody.  Na uwagę zasługuje 
fakt, że z całego powiatu żywieckiego ten tytuł 
otrzymało tylko 7 uczniów z sześciu szkół, a 
z naszej gminy Radziechowy-Wieprz  Jakub 
jest jedynym uczniem, który osiągnął taki 
sukces i uzyskał tytuł Laureata.

Warto przypo-
mnieć i podkreślić, 
że w roku szkolnym 
2012/2013 Kuba już 
jako uczeń piątej klasy 
został Laureatem te-
goż konkursu – dwu-
krotnie pokazał swoją 
wielkość i potencjał 
intelektualny.

Gratulujemy na-
szemu Prymusowi i 
wierzymy, że będzie 
startował w kolejnych 
edycjach konkursów 
już na poziomie gim-
nazjum.

Galę Laureatów 
uświetnili młodzi mu-

zycy – uczniowie Szkoły Muzycznej w Katowi-
cach.

Na koniec zdolni uczniowie wysłuchali 
ciekawego wykładu, który wygłosił dr Andrzej 
Boczarowski – naukowiec Uniwersytetu Ślą-
skiego, który w niezwykle atrakcyjny sposób 
wyjaśnił tajniki rekonstrukcji przeszłości me-
todami naukowymi.

Dyrektor Zespołu Szkół 
im. ks. prał. Stanisława Gawlika

 w Radziechowach
Jadwiga Śleziak

Łostomiły Gazdo

Łostomiły Gazdo Łojce Świynty

Tu haw na swoji krakowskij ziymi.

Dostałeś szarfe wyhdrowca

By iś po wirchak, Ślebodom perciom

    A potem jako tyn holny wiater

    Przeskoczył granice Beskidów

    Ślebodnim rynkom wziołeś kortur

    Pielgrzyma, co by jiś Chłodnickiem

    Mistrza. Pozbiyraj łozchybane

Pozsywaj rozdarte sumienia.

A zbłynkitniałe łocy, Starego bacy

Łagodzom horyzont gromi,

Ka z dolin łod potoków

   Jidzie hyr ło Ślebodzie

   Ty znos nase tajemnice?

   Ty wiys kie przesuwos zdrowaśki

   Rozajca, coby tak łod najmiysego

Robacka, po nojwiynksyk ludzi

Łozpolić wszystko, kolorami tyncy!

To by ludzie 

Płakali ze scynścio.

       Autor: Andrzej Murański
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KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ
W dniu 26 marca 2014 roku w Żywcu odbył się I etap XI edy-

cji „KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ” organizowanego przez 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Do rywali-
zacji przystąpiło 11 drużyn 2-osobowych                      z różnych szkół 
powiatu żywieckiego. Zmagały się one z testem pisemnym złożonym 
z 40 zadań. Konkurs obejmował podstawowe zagadnienia z zakresu 
środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody i środowiska oraz eko-
logii na poziomie szkoły podstawowej (m. in. formy ochrony przyrody 
w województwie śląskim, podstawy wiedzy o środowisku przyrodni-
czym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt itp.)

W trudnych zmaganiach uczestniczyła rów-
nież drużyna z Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisła-
wa Gawlika w Radziechowach w składzie: Jakub 
Wisła i Jakub Łukaszek z klasy VI a. 

Uczniowie naszej szkoły osiągnęli wielki sukces zajmując zaszczyt-
ne I miejsce i zakwalifikowali się do etapu finałowego, który odbędzie 
się 20 maja 2014 roku w Będzinie.               

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia!      
Opiekun drużyny:

 nauczyciel geografii i przyrody mgr Anna Czulak

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ W GMINIE  
RADZIECHOWY-WIEPRZ  !!!

W  dniu 03. 04. 2014 roku o  godzinie 10.00 w  Zespole Szkół 
im. ks. prał. St. Gawlika w  Radziechowach przeprowadzony zo-
stał Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap gminny dla 
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Ra-
dziechowy – Wieprz. 

Organizatorem turnieju był Urząd Gminy Radziechowy – 
Wieprz, Zespół Szkół im. ks. prał. St. Gawlika z  Radziechów oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowach. 

W turnieju wzięło udział 23 uczniów, 15 reprezentantów szkół 
podstawowych oraz 8 gimnazjalistów.

Turniej przeprowadzony został w  formie testu jednokrot-
nego wyboru, każdy z uczestników otrzymał 30 pytań z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy. Komi-
sja konkursowa w składzie: druh Aleksander Temel – Prezes OSP 
Radziechowy, druh Marek Tlałka –  Naczelnik OSP Radziechowy 
oraz druh Grzegorz Biela – Komendant Zarządu Gminnego OSP 
Radziechowy – Wieprz, weryfikując odpowiedzi uczestników byli 
mile zaskoczeni wiedzą, jaką już posiadają uczniowie z  zakresu 
ochrony przeciwpożarowej, a co najważniejsze, z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy. 

Jak wszyscy wiemy, posiadanie tej wiedzy może być przydatne 
w przyszłości i okazać się pomocne w ratowaniu ludzkiego zdro-
wia, a przede wszystkim życia. 

Nagrody uczestnikom turnieju wręczył druh Grzegorz Figura – 
Prezes Zarządu Gminnego OSP w Gminie Radziechowy – Wieprz.

Dziękujemy wszystkim za udział i  jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy. 

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich uczestników wraz ze 
zdobytymi punktami, a  zwycięzcy poszczególnych grup wieko-
wych będą reprezentować Gminę Radziechowy-Wieprz w  kolej-

nym etapie (powiatowym), który odbędzie się w  Zespole Szkół 
Agrotechnicznych i  Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego 
w Żywcu-Moszczanicy

Życzymy im powodzenia i osiągnięcia kolejnych sukcesów.  

KATEGORIA I: Szkoły podstawowe
I. Miejsce – Patryk Knapek 26 pkt. SP Radziechowy
II. Miejsce – Kacper Błachut 24 pkt. SP Radziechowy  
III. Miejsce – Kacper Płonka 23 pkt. SP Bystra
KATEGORIA II: Gimnazjum
I. Miejsce – Dawid Kupczak 27 pkt. Gim. Radziechowy
II. Miejsce – Magdalena Barteczko 26 pkt. Gim. Juszczyna 
III. Miejsce -  Marcin Firlejczyk 22 pkt. Gim. Radziechowy
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Dziękujemy klasie pierwszej ze Szkoły Podstawowej z Zespołu 
Szkół im. ks.  Prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach. Grupa 
przywędrowała do nas pod opieką Pani Edyty Pasternak i wzięła 
udział w  spotkaniu pt. „Co ze mnie wyrośnie”. Spotkanie odbyło 
się w  ramach ogólnoeuropejskiej kampanii ,,Tydzień z  Interne-

tem”. Mówi-
liśmy o  wy-
marzonych 
z a w o d a c h 
i  umiejętno-
ściach, które 
są potrzeb-
ne do ich 
wykonywa-
nia. Lekarka, 
ekspedient-
ka, sędzia, 
prezydent, piłkarz- te i  wiele innych zawodów pierwszoklasiści 
wskazali jako interesujące i  przyszłościowe. Dzieci spotkały się 
z piastującym urząd wójta naszej Gminy, Panem Grzegorzem Fi-
gurą. Nasz gość specjalny opowiedział o swoim zawodzie, czym 
na co dzień się zajmuje i jakie są jego obowiązki, ale także o tym, 
o jakiej pracy marzył jako dziecko.  

UWAGA OSOBY UBIEGAJACE SIĘ O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE !!!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców uprzejmie informuję, iż punkt konsultacyjny dla rolników z terenu 

Gminy Radziechowy – Wieprz,  ubiegających się o dopłaty bezpośrednie,  mieści się w budynku Urzędu Gminy – parter pok. nr 2  
i czynny będzie w każdy wtorek w godzinach 8.00 do 14.00 w terminie od 15 marca do 15 maja 2014r 

M.W.

BIBLIOTEKI
Spotkania z pasjami będą odbywać się co drugi czwartek, zaczynając od 

10 kwietnia w bibliotece w Radziechowach. Rozpoczynać się będą one o go-
dzinie 11.00. Cykl rozpoczęło spotkanie z aktorem Emilianem Kamińskim.

Spotkania z pasjami

W dniu 26 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w  Wieprzu w  ramach ogólnoeuropejskiej akcji „Ty-
dzień z Internetem’’, odbyło się spotkanie z seniorami 
z naszej wsi. Miało ono na celu zapoznanie się z ob-
sługą komputera oraz wprowadzenie osób starszych 
w  świat Internetu poprzez pokazanie im różnorod-
nych możliwości jego wykorzystania. Uczestników 
zainteresowały szczególnie portale tematyczne np. 
kulinarne, możliwość kontaktowania się z  rodziną 
i  znajomymi za pomocą komunikatorów interneto-
wych, wirtualne zwiedzanie ciekawych miejsc, słu-
chanie muzyki, szukanie i  zamieszczanie ogłoszeń.  
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z  tak przyjemnie 
spędzonego czasu oraz z nabycia nowej wiedzy. Kilka 
osób wyraziło chęć dalszego poznawania rozmaito-
ści, jakie daje Internet w celu rozwijania swoich pasji. 
Zapraszam wszystkich mieszkańców Wieprza, zain-
teresowanych darmową nauką obsługi komputera 
i Internetu do naszej placówki. Służę radą i pomocą. 

Ewa Talik

Spotkanie z seniorami

W ramach kampanii „Tydzień z internetem”
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Co czwartek zapraszamy Panie na warsz-
taty decoupage  w  bibliotece w  Radzeicho-
wach,  od godziny 14:00 do 18:00 zdobimy 
i  postarzamy przedmioty przy użyciu takich 
technik jak serwetkowa czy transfer. Nie mu-
sisz mieć zdolności plastycznych, aby stwo-
rzyć coś pięknego.

DECOUPAGE

Z nurtem przez Bystrą!!!
Informujemy, że trwają prace projektowe przy bu-

dowie sieci wodociągowej w Bystrej. Projekt przewiduje 
wykonaniu wykonanie przepompowni , kolektora głów-
nego, oraz przyłączy wodociągowych do budynków 
mieszkalnych. Szacowane koszty inwestycji wynoszą 33 
5717 zł  + koszty przyłączy wodociągowych ok. 120 tyś zł. 

Koszty przedmiotowej inwestycji w całości zosta-
ną poniesione przez gminę oraz w części dotyczącej 
budowy przyłączy przez mieszkańców Bystrej. Jak wy-
sokie będą koszty przyłączy wodociągowych będzie-
my wiedziel8i po ogłoszeniu przetargu na wykonanie 
przedmiotowych prac.  Przy wcześniejszych założeniach 
przyłącza miały zostać wykonane w całości przez Spółkę 
Wodna w Wieprzu, co obniżyło by koszty przedmioto-
wych przyłączy dla mieszkańca. 

Na wniosek radnych i Sołtys Bystrej przyłącza zostaną 
zaprojektowane a w tym samym zlecone do wykonania 
przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.  

M.M.

DROGI
Drodzy Mieszkańcy Gminy Radziechowy - Wieprz. Z uwagi na 

fakt, że problem dróg, to nie tylko jeden z głównych tematów ze-
brań wiejskich, lecz ciągle przewijający się temat pism do urzędu 
gminy, interpelacje oraz różnego rodzaju protesty, postanowili-
śmy w  skrócie (aby nie zanudzać naszą lekturą), poinformować 
Państwa jak to faktycznie z tymi drogami jest. W związku z powyż-
szym wyjaśniamy co następuje:

POZIMOWY PRZEGLĄD DRÓG
Regularnie, co roku dokonujemy rozeznania potrzeb wyko-

nywania remontów dróg. Czynność ta jest wykonywana przez 
pracowników urzędu gminy, którzy mają wiedzę na temat wła-
sności mienia gminnego, w tym przypadku dróg. Chodzi o to, aby 
uniknąć dalszego popełniania błędów, które w przeszłości miały 

miejsce( wykonywano asfalty, oświetlenie na drogach , będących 
prywatną własnością). Doskonale wiemy jak wiele dróg gmin-
nych wymaga remontów. Wiemy też, że gdyby w przeszłości, tak 
jak teraz, trzymano się prawnych zasad, to gminne drogi byłyby 
w  doskonałym stanie technicznym(zamiast finansować prywat-
ne, można było zrobić gminne) . W tym miejscu, apelujemy, aby 
każdy mieszkaniec, który nie wie jaki jest status drogi, będącej 
w jego zainteresowaniu, zwrócił się o taką informację do urzędu 
gminy, gdyż zauważyliśmy pewnego rodzaju bałamuctwo niepo-
wołanych osób, które czynią z  dróg prywatnych, drogi gminne 
i   podają do publicznej wiadomości konieczność wykonania ich 
remontu, jako dróg gminnych. Pragniemy nadmienić, że budżet 
gminy jest PUBLICZNY i  jego wydatkowanie może być przezna-
czone WYŁĄCZNIE na cele publiczne, nie prywatne.
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WSTRZYMAJCIE SIĘ Z WYCINKĄ DRZEW!
Prosimy o wstrzymanie się ze składaniem  wniosków z uwagi 

na rozpoczęcie okresu lęgowego ptaków, wnioski te będą od-
rzucane albo też decyzje wydawane będą później. 

Inną sytuacją są przypadki występowania faktycznego zagro-
żenia, wobec których decyzje o wycince podejmowane będą na 
bieżąco.                      (A. Pawlus)

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej prowadzonej 
przez Zarząd Ochotniczej Straty Pożarnej w Radziechowach 

w dniu 16.03.2014 r.
1. Organizator 

zbiórki publicznej:
Zarząd Ochotni-

czej Straży Pożarnej 
w Radziechowach 

pod adresem 34-381 Radziechowy, ul. św. 
Marcina 23. reprezentowany przez Prezesa 
Pana Aleksandra Temla. 

2. Nazwa organu i nr pozwolenia: 
zbiórka przeprowadzona na podstawie 
zezwolenia Wójta Gminy Radziechowy 
Wieprz Nr 1/14. z dnia 11 marca 2014 r. 

3. Suma zebranych ofiar pieniężnych 
uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych 
środków na poszczególne cele, według 
form zbiórki publicznej:

W wyniku przeprowadzonej zbiórki pu-
blicznej zebrano środki publiczne w kwocie 

15 177,00 zł (słownie: Piętnaście tysięcy sto 
siedemdziesiąt siedem złotych zero groszy). 
Zbiórka była przeprowadzona na tere-
nie Gminy Radziechowy - Wieprz dnia 
16,03,2014 r. w formie zbiórki dobrowol-
nych datków do puszek kwestarskich. 
Środki zebrane do puszek zostały wpłaco-
ne na konto bankowe Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Radziechowach nr konta: 79 
8140 0009 0000 0202 2000 0010. 

4. środki zebrane ze zbiórki publicz-
nej zostaną rozdysponowane w nastę-
pujący sposób:  zakup samochodu pożar-
niczego marki SCANIA.

5. W związku z organizacją zbiór-
ki publicznej poniesiono następujące 
koszty: 

Zbiórka została obciążona kosztem 

opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł, 
która została uiszczona w dniu 07.03.2014 
r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ra-
dziechowy — Wieprz, dowód wpłaty K103 
nr 205/2014.

Zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 
15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych 
( Dz. U. Nr 22, poz. 162 z póź. zm.) osoby 
organizujące i przeprowadzające zbiórkę 
publiczną nie otrzymały za te czynności 
wynagrodzenia.

Zarząd Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Radziechowach informu-
je, iż zebrana kwota w wyniku zbiór-
ki zostanie wydatkowana zgodnie  
z jej celem wskazanym w zezwoleniu Nr 
1/14.

ZAMKNIĘCIE  
MOSTU  

W ŻYWCU
Burmistrz miasta informuje, że zamknię-

cie „starego” mostu na Sole nastąpi w okolicy  
14-15 kwietnia. 

Jednocześnie informujemy, że na naszej 
stronie internetowej znajdziecie Państwo 
link dotyczący organizacji ruchu drogowego  
w trakcie zamknięcia mostu.

Plotka  
o pojemnikach
W sołectwie Bystra pojawiła się plotka mó-

wiąca, że będą rozdawane pojemniki na ba-
last i popiół dla osób oddających śmieci. Jest 
to nieprawda. W pojemniki na śmieci każdy 
mieszkaniec ma obowiązek zaopatrzyć się 
samodzielnie. Jednocześnie informujemy, fir-
ma Piotr-Plast, odbierająca surowce wtórne,  
w imieniu Gminy może dostarczyć Państwu 
pojemniki na odpady odpłatnie, w konkuren-
cyjnej cenie.   

Budżet gminy jest jawny, dlatego publikowany jest na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz. Wystarczy minimum fatygi, aby się 
przekonać, że ciężko z tego co mamy(Gmina Radziechowy - Wieprz jest jedną 
z najbiedniejszych gmin powiatu żywieckiego), zaspokoić wszystkie potrzeby 
Naszych Mieszkańców. Aby koszty remontów dróg sprowadzić do minimum, 
to pracownicy z  referatu technicznego działającego w  urzędzie gminy, suk-
cesywnie, wykonują  wszystkie te remonty dróg, które są możliwe przez nich 
do wykonania. Należy się pochwalić, że nawet  łatają dziury w asfalcie. Mamy 
nadzieję, że wszędzie tam  na drogach gminnych, gdzie technicznie będzie to 
możliwe, nasi pracownicy dokonają remontu.

SZANUJMY CUDZĄ WŁASNOŚĆ
To przesłanie towarzyszy naszej pracy na codzień. Część Państwa doskona-

le wie, skąd ta przestroga. A Ci, co nie wiedzą, to wyjaśniamy:  Dzięki niedbało-
ści wykonywania władzy w latach poprzednich, dokonano modernizacji dróg, 
naruszając cudzą własność. Ciągłość władzy, to nakaz ustawowy i teraz przez 
te zaniedbania, te naruszenia musimy regulować na bieżąco. Działanie to, po-
chłania znaczną część budżetu gminnego(który mógłby zostać przeznaczony 
na remonty dróg), przeznaczonego na geodezyjne wskazanie granic działek, 
przywrócenie do stanu pierwotnego, wykup lub odszkodowania. Dlatego 
dzisiaj, wykonując nawet najmniejszy remont drogi, najpierw sprawdzamy jej 
własność i właściwość przebiegu granic. Wiemy, że dla niektórych to niezro-
zumiałe, mówią - po co tyle zachodu, kiedyś to robiliśmy tak i  było dobrze. 
A my pytamy - „DOBRZE”, czy to jest dobrze, że zamiast  wykonywać codzienne 
obowiązki, to przez te „dobre działania”, musimy borykać się z ciągłymi rosz-
czeniami pokrzywdzonych właścicieli działek, na których położono asfalt bądź 
wykonano odwodnienie. Dlatego jeszcze raz powtarzamy, SZANUJMY CUDZĄ 
WŁASNOŚĆ - wykonujemy swe obowiązki na podstawie i  w  granicy prawa. 
Krytyka jest bardzo ważna, tylko w całej tej krytyce możemy się czasem zagu-
bić i nie zauważyć, że mówimy o samych sobie. Nie wracajmy do czasów, kiedy 
robiło się dobrze na chwilę, a potem niech się inni martwią.

(J. Twardysko)



Brudasy czy głuptasy,  
a może jedno i drugie ?    

Nowe przepisy w  sprawie wywożenia śmieci miały doprowadzić do likwidacji 
dzikich wysypisk. Posłowie, którzy byli autorami ustawy o  utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach, argumentowali, że ponieważ na wszystkich nałożony zosta-
nie rodzaj podatku za śmieci, nikt już nie będzie wywozić ich do lasu czy na pole, aby 
w ten sposób uniknąć opłat. Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek złożyć deklarację 
śmieciową i wnosić opłaty, w zamian za które śmieci te są od nich odbierane. 

Dziwi więc fakt, że nadal w Naszej Gminie są osoby, które pozbywają się śmieci 
w sposób niezgodny z prawem wyrzucając je do lasu bądź na pole. Stać takiego na 
samochód, a nie stać na pojemnik na śmieci. A może ludzi tych cechuje brak wrażliwo-
ści na piękno przyrody? Często ludzi ci starają się zbyć problem twierdzeniem „my nie 
produkujemy śmieci”. Żadna istota ludzka nie może nie produkować śmieci, więc jeżeli 
ktoś coś takiego twierdzi, to najwidoczniej swoje śmieci wywozi albo do lasu, do pola 
albo do pojemników na osiedlach, obciążając innych ludzi za ich utylizację. Niezwykle 
szkodliwym procederem jest również spalanie śmieci. Odbiór śmieci jest uregulowany 
w  Naszej Gminie i  nie 
należy palić śmieci 
w  piecach domowych, 
bo co raz więcej miesz-
kańców zgłasza fakt 
palenia śmieci przez 
sąsiada na policji.

Czy sarny jedzą 
batoniki? Czy dziki 
czytają gazety? Czy 
dzięcioły piją piwo? 
Czy lisy dokonują za-
kupów w  dużych sie-
ciach handlowych? 

Jeżeli na wszystkie z tych pytań odpowiedzieliśmy przecząco, to pewnie mamy 
racje. Tymczasem każda wycieczka do lasu zdaje się sugerować coś zupełnie odwrot-
nego. Nie musimy zbyt zagłębiać się w gęstwinę, by odkryć, że na leśnym poszyciu 
piętrzą się sterty opakowań po produktach spożywczych, puszek po piwie, pomię-
tych gazet, hipermarketowych reklamówek a nawet przyprószonych rdzą sprzętów 
gospodarstwa domowego. Skąd mogły one się tam wziąć, skoro nie pozostawiły ich 
po sobie żadne dzikie zwierzęta? Odpowiedź jest prosta: trafiły tam za sprawą dwu-
nożnych osłów. Natura doskonale radziła sobie bez aluminium, plastiku folii i papie-
ru przez miliony lat, trudno więc domniemywać, że są jej one do czegoś potrzebne 
teraz. Człowiek, będący istotą rozumną, na przestrzeni wieków wymyślił kilka sposo-
bów na pozbywanie się odpadów. Uszanujmy więc to i wyrzucajmy swoje śmieci 
do koszy, kontenerów,  zawoźmy je do PSZOKU, zamiast cedować odpowie-
dzialność za nie na przyrodę.

Dużo jeszcze czasu minie zanim ktoś kto całe życie wywoził do lasu, na pole, do 
przydrożnego rowu zrozumie, że już nie trzeba. Pewnie są nawet tacy, którzy mimo 
opłaty do końca życia będą wozić do lasu bo już mają takie przyzwyczajenia. Co nam 
zostaje? Uczyć oraz reagować. Piętnować i pokazywać takie miejsca jak te na zdję-
ciach zrobionych w sołectwie Radziechowy a winnych potępiać i karać. 

 (R. Kryczka)

Szanowni  
Mieszkańcy,

chciałbym przypomnieć i  poinformo-
wać o kilku ważnych kwestiach związanych 
z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach, zwaną potocznie Ustawą Śmie-
ciową na terenie naszej gminy. Na podstawie 
dotychczas zgromadzonych danych z  całą 
pewnością można stwierdzić, że najwięcej 
odpadów stanowi POPIÓŁ, który jeśli jest 
niezabezpieczony w  odpowiedni sposób 
przed działaniem wody, generuje ogromny 
przyrost swojej wagi, co powoduje, że my 
- mieszkańcy płacimy ogromne pieniądze 
za odbiór i  zagospodarowanie tego odpa-
du. Trzeba zauważyć, iż popiół wystawiony 
w  workach, wiadrach, nieszczelnych i  nie-
standardowych kubłach najszybciej nasiąka 
wodą i  wzrasta jego waga. Krótko mówiąc, 
suchy popiół waży znacznie mniej.  

Nie wolno nam zapomnieć również, że 
prawidłowa segregacja surowców wtórnych 
ma bezpośredni wpływ na cenę śmieci w na-
szej gminie, a  więc segregujmy właściwie, 
a zapłacimy mniej.

W maju rusza akcja zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych, sprzętu AGD i  RTV, które 
będziemy odbierać od mieszkańców sprzed 
posesji tak, jak inne odpady (sprzęt ten musi 
być kompletny, szczegóły na ulotce). 

Chcę również poinformować Miesz-
kańców, którzy złożyli aktualną deklaracje 
o  odpadach w  Urzędzie Gminy Radziecho-
wy-Wieprz, że powstał Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w  skrócie 
PSZOK, mieszczący się w  Przybędzy na ul. 
3 Maja 8, w  którym za okazaniem dowodu 
osobistego można bezpłatnie zdać odpady, 
które nie zostały wystawione podczas regu-
larnej zbiórki. Wyłącznie odpady budowlane 
odbieramy za opłatą.

Godziny pracy PSZOK-u:
poniedziałek     12.00 – 18.00
wtorek – piątek   8.00 – 14.00

Szczegółowe informacje pod nr  
tel. 515 340 678

Na koniec gorąco proszę i  apeluję, aby 
osoby, które dotychczas nie złożyły deklara-
cji o odpadach, zrobiły to jak najszybciej (ter-
min składania deklaracji już dawno upłynął) 
oraz by numery budynków były widoczne, 
natomiast kubły przeznaczone na odpady 
odpowiednio opisane. Zapewne umożliwi 
to bezproblemową współpracę z Państwem, 
a  przede wszystkim sprawi, że odbiór od-
padów będzie przebiegał sprawnie i  efek-
tywnie, dostarczając tym samym mnóstwo 
satysfakcji zarówno nam – wykonawcom 
usługi, jak i wszystkim Mieszkańcom, którym 
ochrona środowiska nie jest obojętna.

Z poważaniem, 
Piotr Figura

SPRZEDAŻ DOMU NAUCZYCIELA
Dom Nauczyciela stanowi wła-

sność Gminy Radziechowy-Wieprz. 
Zlokalizowany na działce 7287/2 przy 
ul. Szkolnej 1220 w Radziechowach  
zostaje przeznaczony do sprzedaży 
bezprzetargowej. Prawo do pierwo-
kupu lokali będą mieć ich obecni na-
jemcy. 
• Powierzchnia nieruchomości lokal 

I parter 63,1 m² (wartość lokalu 
wynosi 99 430,00 zł).

• Powierzchnia nieruchomości lokal 
II piętro 41.10 m² (wartość lokalu 

wynosi 52 000,00 zł)
• Powierzchnia nieruchomości lokal 

III piętro 63,1 m² (wartość lokalu 
wynosi 104 780,00 zł)

• Powierzchnia nieruchomości lokal 
IV piętro 41,10 m² (wartość lokalu 
wynosi 68 250,00 zł)
Proces przeniesienia własno-

ści domu nauczyciela jest obecnie  
w trakcie realizacji. Wszelkie informa-
cje  będą podawane z następnych nu-
merach biuletynu.

(B. Pawlus)



S P O R T
Szkolne zawody sportowe w piłce ręcznej  

szkół podstawowych
W dniu 25.03.2014 w Szkole Podstawowej im Jana Klicha  

w Wieprzu odbyły się zawody szkól podstawowych w piłce ręcz-
nej. W zawodach wzięły udział tylko dwie szkoły z terenu gminy. 
Szkoła Podstawowa im Jana Klicha w Wieprzu oraz Zespół Szkol-
no Przedszkolny im. ks. Jana Twardowskiego w  Brzuśniku.  Obie 
placówki wystawiły dwie reprezentacje: męską oraz żeńską. Jako 
pierwsze do rywalizacji przystąpiły dziewczynki. Początek spo-
tkania nie wskazał wyraźnego faworyta z uwagi na dużą liczbę 
niecelnych rzutów z obu stron. Jednak w miarę przebiegu pierw-
szej połowy do głosu zaczęły dochodzić gospodynie z Wieprza, 
które zeszły na przerwę z wynikiem 6:3. Druga odsłona meczu 
dostarczyła więcej emocji, gdyż zawodniczki z Brzuśnika, aby my-
śleć o wyjeździe na zawody powiatowe, musiały ostro zabrać się 
do odrabiania strat. Zmniejszenie różnicy bramkowej do dwóch 
punktów nastąpiło zaraz po wznowieniu gry po przerwie. Jednak 
konsekwentna gra obronna uczennic z Wieprza pozwoliła na wy-
prowadzenie kilku groźnych kontrataków, które ustaliły końcowy 
rezultat meczu na 8:4.

Męska rywalizacja w porównaniu do żeńskiej obfitowała w 
większa liczbę niecelnych rzutów, czego dowodem były tylko 
3 bramki zdobyte w pierwszej 10- minutowej połowie. Pomi-
mo małej ilości zdobytych punktów poziom spotkania stał na 
dobrym poziomie taktycznym.  Przy wyniku 1:2 dla zawodni-
ków z Brzuśnika zakończyła się pierwsza połowa. Po przerwie, 
w której opiekunowie drużyn nie marnowali czasu objaśniając 
taktykę na druga odsłonę meczu, zawodnicy wyszli bardziej 
skoncentrowani. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Kilka 
odważnych ataków przeprowadzonych przez gospodarzy było 
sygnałem, iż  zamierzają prowadzić równorzędną walkę z prze-
ciwnikiem.  Jednak kluczową rolę dla losów spotkania  odegrał 
bramkarz gości, który popisał się kilkoma fantastycznymi inter-

wencjami, chroniąc swój zespół przed utratą bramek. Uczniowie 
z Brzuśnika nie pozostawali dłużni  w atakach, czego rezultatem 
były trzy zdobyte bramki.  Mecz zakończył się wynikiem 1:5.  
Słowa uznania należą się nauczycielom prowadzącym  drużyny w 
tych zawodach, gdyż kultura gry oraz dyscyplina taktyczna stała 
na dobrym poziomie.   

Składy drużyn biorących udział w rozgrywkach.
Dziewczynki

 Szkoła Podstawowa im.               8:4         Szkoła Podstawowa im. ks. 
  Jana Klicha w Wieprzu                Jana Twardowskiego
                                                                                       w Brzuśniku 
 Pawełek Paulina Maria Duraj
 Dusik Klaudia  Klaudia Sołtysek
 Dudek Hiacynta Zuzanna Furgała
Kręcichwost Katarzyna  Paulina Dędys
 Pietraszko Agnieszka   Maria Urbańska
 Śleziak Aleksandra  Agnieszka Duraj
 Murańska Karolina Klaudia Mąka
 Dudek Weronika Estera Pszczółka   

Chłopcy
 Szkoła Podstawowa im.              1:5            Szkoła Podstawowa im. ks
 Jana Klicha w Wieprzu              Jana Twardowskiego 
                                                                                     w Brzuśniku

Michał Murański
Bartłomiej Arast
Szymon Biegun

Marcin Arast
Kacper Pieczarka

Miłosz Białek
Dawid Kaletka

Uczniowski Klub Sportowy Metalik  
Radziechowy pozostaje w III lidze

Uczniowski Klub Sportowy „Metalik” Radziechowy po rundzie 
zasadniczej został zakwalifikowany do grupy spadkowej, walczą-
cej o utrzymanie w III lidze piłki siatkowej, ale z postawy zawodni-
ków z Radziechów można być dumnym. 

Przypomnijmy,  że zespoły na początku rozgrywek o mi-

strzostwo III ligi zostały podzielone na 
dwie grupy terytorialne. Odpowiednio 
I grupa 7 zespołów i II grupa 8 zespo-
łów. Po rundzie zasadniczej drużyny, które w  poszczególnych 
grupach zajęły miejsca 1-4, utworzyły dwie grupy mistrzow-



Przygotowania do ligi dopięte na ostatni guzik!?
Zakończył się okres przygotowań do 

rundy wiosennej sezonu 2013/2014 w 
Lidze Okręgowej. 29.03.2014 o godzinie 
15:00 piłkarze Gminnego Klubu Sporto-
wego Radziechowy – Wieprz, jako pierw-
si zainaugurowali sezon piłkarski, wśród 
zespołów z naszej gminy. Rywalem dru-
żyny Mariusza Kozieła był zespół zza 

miedzy - Metal Węgierska Górka Skałka Żabnica.  Po niezbyt wi-
dowiskowym meczu ekipa GKS – u pokonała rywali wynikiem 2:1 
 i tym samym zwiększyła przewagę w tabeli, nad TS Koszarawą Ży-
wiec oraz Beskidem Skoczów do 5 punktów.

Przypomnijmy, iż po rundzie jesiennej drużyna GKS 
– u zajmowała pierwsze miejsce w tabeli z  2 pkt. przewa-
gi nad Koszarawą Żywiec i jest wymieniana w gronie głów-
nych faworytów do awansu do IV ligi. Jednak, aby po-
wyższy cel został zrealizowany, trzeba zakończyć również 
drugą rundę na pierwszym miejscu. Zadanie nie jest łatwe z uwagi  
na małą różnicę punktową pomiędzy poszczególnymi drużyna-
mi, co świadczy o wyrównanym poziomie. Ponadto każdy, kto 
choć w najmniejszym stopniu interesuje się piłką nożną, zdaje 
sobie sprawę, iż druga runda zawsze jest trudniejsza od pierwszej  
z powodu wzmocnień nowymi zawodnikami, szeregów drużyn.  
Po rozegranej rundzie jesiennej, tak naprawdę klaruje się sytuacja 
w tabeli, która ulega „podziałowi” na ekipy grające o awans oraz 
o utrzymanie. Pozostaje życzyć zawodnikom Gminnego Klubu 
Sportowego Radziechowy – Wieprz sukcesów oraz wytrwałości w 
dążeniu do celu.

Tabela Ligi Okręgowej po pierwszym meczu rundy wiosennej:

1 GKS Radziechowy-Wieprz 17 40 33:14 12 4 1

2 KP Beskid Skoczów 17 35 35:22 11 2 4

3 TS Koszarawa Żywiec 17 35 33:11 11 2 4

4 LKS Pasjonat Dankowice 17 31 31:16 10 1 6

5 MRKS Czechowice-Dziedzice 17 29 29:21 8 5 4

6 LKS 99 Pruchna 17 28 42:24 9 1 7

7 KS Kuźnia Ustroń 17 25 25:21 8 1 8

8 RKS Cukrownik Chybie 17 24 22:19 7 3 7

9 LKS Bestwina 17 23 22:27 7 2 8

10 LKS Zapora Porąbka 17 19 22:23 5 4 8

11 UKS Maksymilian Cisiec 17 19 21:37 6 1 10

12
LKS Wilamowiczanka Wila-

mowice 17 18 17:31 5 3 9

13
LKS Metal WG - Skałka 

Żabnica 17 16 14:28 4 4 9

14 KS Soła Kobiernice 17 16 21:36 4 4 9

15 GKS Morcinek Kaczyce 17 15 13:37 4 3 10

16 LKS Tempo Puńców 17 13 25:38 3 4 10

Wyniki sparingów przed rundą wiosenną:
24 Stycznia, BTS Rekord U19 (Międzywojewódzka Liga Juniorów)- 
GKS Radziechowy – Wieprz  (3:2) 
9 Lutego, Wisła Ustronianka (IV Liga Śląska)- GKS Radziechowy – 
Wieprz (0:2)
19 Lutego, Sparta Jazgarzew [IV Liga Mazowiecka]- GKS Radzie-
chowy – Wieprz (2:2)
22 Lutego, Jałowiec Stryszawa [V liga Wadowice]- GKS Radziecho-
wy – Wieprz (0:1)
1 Marca, Strażak Rajsko (Klasa A Oświęcim)- GKS Radziechowy – 
Wieprz (1:5)
8 Marca GKS Radziechowy – Wieprz – TSP Podbeskidzie U19 
(5:3)
15 Marca, Spójnia Landek (IV Liga Śląska)- GKS Radziechowy – 
Wieprz (1:2)   

Terminarz rozgrywek o mistrzostwo Ligi Okręgowej rundy wio-
sennej:

2014-03-29 GKS Radziechowy-
Wieprz 2:1

LKS Skałka-Metal 
Żabnica- 

Węgierska Górka
15:00

2014-04-05 GKS Morcinek 
Kaczyce 1:2 GKS Radziechowy-

Wieprz 16:00

2014-04-13 LKS 99 Pruchna GKS Radziechowy-
Wieprz 16:00

2014-04-19 GKS Radziechowy-
Wieprz

TS Koszarawa 
Żywiec 15:00

2014-04-27 UKS Maksymilian 
Cisiec

GKS Radziechowy-
Wieprz 16:00

2014-05-01 GKS Radziechowy-
Wieprz LKS Soła Kobiernice 16:00

2014-05-03
MRKS Czechowice-

Dziedzice GKS Radziechowy-
Wieprz 17:00

skie, każda po cztery zespoły. Natomiast zespoły, które uplaso-
wały się po rundzie zasadniczej na pozycjach w grupie pierw-
szej 5-7 oraz w grupie drugiej 5-8, stworzyły grupę walczącą 
 o utrzymanie w III lidze. Ekipy, które w grupach mistrzowskich zaj-
mą odpowiednio pierwsze i drugie miejsca rozegrają turniej fina-
łowy, a zwycięska oraz druga drużyna turnieju rozegra bar że o II 
ligę piłki siatkowej. Zespół, który zajmie ostatnie miejsce w grupie 
spadkowej, spadnie do IV ligi. 

Obecnie zespół  Metalika zajmuje 1 miejsce w grupie walczą-
cej o utrzymanie w III lidze. Do rozegrania pozostał jeszcze jeden 
mecz, lecz nie wpłynie on na końcowy układ tabel,  gdyż siatka-
rze z Radziechów prowadzą z 4 punktową przewagą nad drugim 
zespołem z Częstochowy, z którym na wyjeździe rozegrają wspo-
mniany ostatni mecz.

Tabela grupy walczącej o utrzymanie w III lidze:

p. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -

1
UKS Metalik  

Radziechowy 11 25 28 15 979 918

2
Exact Systems Norwid 

Częstochowa 2 11 21 27 19 1033 957

3
Aluron Warta  
Zawiercie 2 11 20 23 17 916 864

4 KS „Unia” Bieruń Stary 11 19 24 20 888 970

5 MKS Poręba 12 19 25 24 1098 1087

6 MCKiS Jaworzno 2 12 13 21 27 1026 997

7 GLKS Wilkowice 12 3 9 35 887 1034
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2014-05-10 GKS Radziechowy-
Wieprz

KP Beskid 09 Sko-
czów 17:00

2014-05-17 LKS Bestwina GKS Radziechowy-
Wieprz 17:00

2014-05-24 GKS Radziechowy-
Wieprz

LKS Zapora Po-
rąbka 17:00

2014-06-01 LKS Pasjonat Dan-
kowice

GKS Radziechowy-
Wieprz 17:30

2014-06-07 GKS Radziechowy-
Wieprz KS Kuźnia Ustroń 17:30

2014-06-14 LKS Tempo Puńców GKS Radziechowy-
Wieprz 17:30

2014-06-21 GKS Radziechowy-
Wieprz

RKS Cukrownik 
Chybie 17:30

Gminny Klub Sportowy  
Radziechowy – Wieprz składa 

wszystkim mieszkańcom Gminy 
zdrowych oraz radosnych  

Świąt Wielkanocnych  
       

W  dniach 12 i  13 marca 2014 roku na hali sportowej gimna-
zjum w Milówce odbyły się Mistrzostwa Powiatu w siatkówce.

Jako pierwsze rywalizowały dziewczęta Zespołu Szkół im. 
ks. prał. Stanisława Gawlika w  Radziechowach. Od początku 
turnieju wiadomo było dla wszystkich obserwatorów, że w  walce 
o tytuł mistrzowski liczyć się będą tylko dwie drużyny: ŻAPN Żywiec 
oraz nasze dziewczęta – Reprezentacja Gimnazjum Publicznego 
nr 1 im. ks. prał. Stanisława Gawlika z Radziechów. Były to jedyne 
drużyny, które grały w tym sezonie w lidze i można je nazwać pro-
fesjonalnymi.

Rywalizacja przebiegała zgodnie z oczekiwaniami; nasze zawod-
niczki wygrywały bardzo łatwo swoje mecze: z Łękawicą 2:0 (do 6 
i do 9), z Ujsołami 2:0 (do 10 i do 7) i w półfinale ze Ślemieniem 2:0 
(do 13 i do 15). Drużyna ŻAPN podobnie, wygrała swoje spotkania i, 
w końcu, doszło do wyczekiwanego finału. Pierwszy set dla żywcza-
nek 25:16. W drugim secie radziechowianki zmiotły rywalki z parkie-
tu wygrywając 25:14. Tie-break od początku był niezwykle zacięty. 
Od początku dziewczyny „biły się” punkt za punkt. Niestety, w koń-
cówce dało znać o sobie zmęczenie (nasze zawodniczki musiały  ro-
zegrać o jeden mecz więcej niż rywalki) i mecz, a tym samym cały 
turniej wygrały siatkarki ŻAPN Żywiec (w tie-breaku 15:13).

Chociaż nasze dziewczęta były niepocieszone, należy stwierdzić, 
że mecz finałowy był fantastycznym widowiskiem i  stał na bardzo 
wysokim poziomie. Piękne akcje były wygrywane raz przez jedną raz 
przez drugą drużynę i emocji było co niemiara do samego końca. 
Siatkarki obu zespołów pokazały, że potrafią grać w siatkówkę i tak 

naprawdę, o końcowym sukcesie naszych rywalek za-
decydował przysłowiowy łut szczęścia.

Poza tym pamiętamy, że mimo wszystko tytuł
WICEMISTRZYŃ POWIATU,
jest dużym sukcesem.
Dziewczęta, gratulujemy!!!
Następnego dnia do rywalizacji przystąpili 

chłopcy Gimnazjum Publicznego nr 1 im. ks. prał. Stanisława 
Gawlika z Radziechów. By dostać się   do finału musieli rozegrać 
cztery mecze. Zaczęło się od łatwego zwycięstwa z drużyną z Łody-
gowic 2:0. 

Gdy nasi siatkarze spotkali się z zawodnikami ze Ślemienia, nie-
oczekiwanie pierwszy set padł łupem rywali. Na szczęście chłopcy 
opanowali nerwy i wygrali najpierw drugiego seta, a później tie-bre-
ak i cały mecz.

W  półfinale naprzeciwko naszym siatkarzom stanęła drużyna                 
z Twardorzeczki – ubiegłoroczny mistrz i obrońca tytułu. 

Mecz zakończył się łatwym zwycięstwem reprezentacji z Radzie-
chów 2:0.

Mecz finałowy z  Gilowicami był bardzo wyrównany i  dopiero         
w końcówkach setów naszym rywalom udawało się bardziej opano-
wać nerwy i przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Mimo przegranego finału nasi chłopcy nie mają się czego wsty-
dzić: po pierwsze, pamiętajmy, że prawie wszyscy są uczniami do-
piero drugiej klasy, więc za rok będą mieli szansę się odegrać; a po 
drugie, podobnie jak dziewczęta, zdobyli tytuł WICEMISTRZÓW 
POWIATU. Gratulacje!

 Nauczyciel wychowania fizycznego
 mgr Marek Jeziorski

Rekordowe dotacje dla klubów?
Tegoroczny podział środków w ramach otwartych konkursów 

ofert , na realizację zadań Gminy Radziechowy – Wieprz, wywołał 
spore zamieszanie oraz protesty wśród działaczy sportowych LKS 
Magura Bystra oraz LKS Juszczyna. Według nich, środki te zostały 
niesprawiedliwie rozdysponowane, w stosunku do faktycznych 
potrzeb klubów. Drugą kwestią do której miały zastrzeżenia w/w 
organizacje był skład komisji konkursowej opiniującej oferty.  

Na początku każdego roku Wójt ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizacje zadań Gminy Radziechowy – Wieprz. Tytuły oraz za-
kresy zadań, zawarte są w Rocznym Programie Współpracy z Or-
ganizacjami Pozarządowymi , który jest uchwalany przez Radę 

Gminy na każdy kolejny rok. Wraz z ogłoszeniem o konkursie które 
umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń w urzędzie , dokonuje się naboru do bazy kandydatów 
na członków komisji konkursowych, osoby reprezentujące organi-
zacje pozarządowe, lub podmioty o których mowa w art. 3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Każ-
da osoba która spełnia warunki określone w Ustawie…….. może 
zgłosić swoją kandydaturę na członka komisji konkursowej.

W tym roku nabór kandydatów do bazy członków komisji kon-
kursowej trwał od 08.01.2014 r. do 17.01.2014r Chęć udziału w te-
gorocznych pracach zadeklarowało tylko dwóch kandydatów, któ-



rzy wraz z przedstawicielami organu wykonawczego Gminy weszli 
w skład komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie.  Za 
prace w komisji, członkowie nie pobierają żadnych świadczeń jak 
również nie mają z tego tytułu żadnych bonusów. Oferty na reali-
zację zadań publicznych były oceniane wg kryteriów zawartych w 
ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jak i  
rocznym programie współpracy z organizacjami pożytku publicz-
nego na rok 2014.

Kryteriami tymi były: Liczba osób która jest objęta realiza-
cja zadania w konkursie, kalkulacja kosztów zadania publicz-
nego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania publicz-
nego, proponowana jakość wykonania zadania , kwalifikacje 
osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie 
publiczne, planowany przez oferenta udział środków finan-
sowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 
na realizacje zadania publicznego, planowany przez oferenta 
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy  
i praca społeczna członków, realizacja przez oferenta w 
poprzednich latach zleconych zadań publicznych, bio-
rąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób roz-
liczania otrzymanych na ten cel środków.  Każde z powyż-
szych kryteriów poddane zostało ocenie w skali 0-10 przez  
każdego członka komisji konkursowej. Oferent który uzyskał naj-
większa ilość  punktów otrzymał największa dotację na realizację 
zadania. 

Łączna ilość środków w 2014 r. rozdysponowana na zadanie z 
zakresu: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej…..” wy-
niosła 70 000,00zł. Największa kwota 50 000,00 zł przypadła Gmin-
nemu Klubowi Sportowemu Radziechowy – Wieprz. Komisja kon-
kursowa uzasadniając  decyzję   wzięła pod uwagę to iż, zadaniem 
została objęta grupa 120 osób (dwie drużyny seniorskie, juniorzy 

starsi U19, trampkarze starsi 1999 - 2002, dzieci rocznik 2003 – 
2005, dzieci rocznik 2006 - 2008,  ) – największa spośród wszyst-
kich oferentów. Ponadto udział środków finansowych własnych 
oraz praca społeczna członków również w tym przypadku była 
bezkonkurencyjna. Dla porównania LKS Magura Bystra (4 000,00 
zł) posiada tylko jedną drużynę seniorską i nie podejmuje szkole-
nia młodzieży oraz dzieci w szeregach klubu. Natomiast LKS Jusz-
czyna (8 000,00 zł)  oprócz drużyny seniorów prowadzi zespół ju-
niorów U 19. Biorąc pod uwagę sukcesy klubów w poszczególnych 
rozgrywkach, Gminny Klub Sportowy, zajmuje pierwsze miejsce  
w seniorskiej Lidze Okręgowej, czwarte miejsce w seniorskiej 
B klasie Żywiec, pierwsze miejsce w A klasie juniorów U 19 Ży-
wiec, 9 miejsce w A klasie trampkarzy, dla pozostałych dwóch 
roczników nie prowadzona jest klasyfikacja. Drużyna seniorska 
LKS Magura Bystra zajmuje 8 miejsce w B klasie żywieckiej. LKS 
Juszczyna plasuje się na 13 pozycji w A klasie seniorów Żywiec,  
natomiast juniorzy U 19 zajmują 6 miejsce w A klasie Żywiec.        
  W 2013 r. komisja konkursowa na zadanie z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej rozdysponowała kwotę 62  000,00 zł 
spośród puli 65  000,00 zł. Kwota 3  000,00 zł nie została rozdy-
sponowana i pozostała w budżecie. Zapis ten został umieszczo-
ny w protokole konkursowym,  który był wywieszony na tablicy 
ogłoszeń w urzędzie Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicz-
nej. Pomimo ogólnodostępnej wiadomości o pozostałej kwo-
cie, żaden klub nie wykazał inicjatywy o pozyskanie tych środ-
ków w trybie pozakonkursowym który przewiduje Ustawa…..  
  Nie ulega wątpliwości, iż różnica w rozdzielonych środ-
kach jest duża, lecz  zaangażowanie  klubów, w szkolenie 
młodzieży oraz dzieci  które w przyszłości będą reprezen-
towały naszą Gminę w rozgrywkach sportowych również.  

Będzie oświetlenie  
drogi na Matyskę!

Już trwają prace mające na celu stworzenie profesjonal-
nego oświetlenia drogi prowadzącej na Matyskę. Będzie to 
jednocześnie pierwsze kompleksowe oświetlenie LED-owym 
światłem w powiecie żywieckim. 

Inicjatorem stworzenia oświetlenia drogi na Matyskę są: ks. 
Ryszard Kubasiak - Probosz Parafii św. Marcina w Radziecho-
wach, Pan Grzegorz Figura -Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 
oraz Pan Marcin Caputa - Prezes firmy EL MONTAŻ ŻYWIEC – 
jednocześnie wykonawca prac oświetleniowych.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRAC NA CMENTARZU
Pierwszym krokiem w drodze do nowego porządku na cmen-

tarzu było wycięcie drzew. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wieprzu w zamian za pozyskane drewno wykonali wycinkę 
przeszło 50 drzew żywotników oraz lip. Wycinka drzew związana  
jest z planowanym poszerzeniem terenu cmentarza komu-
nalnego, żywotniki rosnące w głównej alei cmentarnej sta-
nowiły zagrożenie dla pomników oraz ludzi korzystających  
z cmentarza. Docelowo gmina panuje włączyć w tereny cmen-

tarza działkę znajdująca się obecnie ponad nim i ogrodzić cały 
teren. Zadanie to będzie wykonane ze środków znajdujących 
się w posiadaniu gminy. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim strażakom biorą-
cym udział w pracach oraz Spółce Wodno – Ściekowej z Wie-
prza za odpłatne świadczenie usług koparki i samochodu do-
stawczego niezbędnych do wywiezienia ściętego drewna oraz 
usunięcie korzeni.  
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Pielgrzymka do Lourdes, Fatimy, La 
Salette 14.04 do 2.05.1993 r. 

 Jest początek 1992 r. zima, za-
mieć, wieczór. Siedzimy we dwóch z ks. 
proboszczem Gawlikiem przy dobrej 
gorącej herbacie. Rozmawiamy o życiu, 
które przed nami po 1989 r.    O marze-
niach, oraz możliwościach które otwie-
rają się przed Polakami.

- jedziemy na pielgrzymkę, odzywa 
się ksiądz. Zbliża się 600 lecie Parafii Ra-
dziechowy, to może warto wybrać się 

do grobu patrona Św. Marcina.
- ale grób jest w Tours, a to miasto leży we Francji, mówię.
- a co z tego, otwarto granice to korzystajmy – mówi.
- a jak już do będziemy we Francji, to pielgrzymujemy do Lourdes, 

a najlepiej to zaraz i do Fatimy.
Ja oczy w słup – gdzie Rzym, a gdzie Krym, a gdzie Radziechowy, 

a gdzie Fatima? Przecież trzeba przejechać ok. 9000 km. 
- kiedy byśmy mogli wyruszyć, za pięć lat? Pytam
- w przyszłym roku – odpowiada ks. Gawlik
- a ile trzeba mieć, by ziściły się te marzenia?
- mam znajomego w Pszczynie, który robi takie pielgrzymki, nazy-

wa się Folturski i obiecuje, że weźmie około 600 $ od osoby.
- co??  600 $ to fortuna. Zarabiamy śred-

nio 20 $ miesięcznie.
- trzeba doliczyć jeszcze koszty własne 

– mówi. Wszystko jasne. 
Za kilka dni spotykamy się w  kościele, 

a ksiądz
- organizujemy pielgrzymkę do Sank-

tuariów Maryjnych, chętnych zapisuję, je-
dziesz? 

- Jadę !!!
Pomału lista się powiększa, zapisują się 

małżonkowie, ojciec z córka, brat z siostrą, 
młodzi i starsi, 3 księży, p. kościelny z żoną, 
naczelnik, urzędniczki i  inni. Pielgrzymi od 
20 do 75 lat. Zbieramy pieniądze, wyra-
biamy paszporty na wszystkie kraje świata. A  trzeba Wam wiedzieć 
młodzi ludzie, że w tamtych czasach na 2 i 3 stronie paszportu pisało 
(pisownia wzięta z oryginału) pouczenie par. 4 

,,paszport podlega zwrotowi do organu, który go wydał, lub który 
jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania posiadacza pasz-
portu, w terminie 14 dni od powrotu z zagranicy chyba , że posiadacz 
paszportu zwolniony jest z takiego obowiązku.”

A  na stronie następnej- ,,paszport ten jest własnością Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej”

- nie mój, tylko PRL – u. sic….
A dalej było tak. 
Żeby wjechać do Portugalii to trzeba było mieć wizę, a  żeby ją 

zdobyć, musiał człowiek mieć konto dolarowe w banku!!. Więc szybko 
do banku wpłacić 300 $ wziąć zaświadczenie i do konsulatu, a  jutro 
pieniądze wyjąć. 

Tak było….zbliża się dzień 14 kwietnia, środa 1993 r.. pierwszy 
dzień po Świętach Wielkanocnych, o  godz. 5;00 Msza Św. wsiadamy 
do piętrowego autokaru( w tedy w Radziechowach taki jeszcze nigdy 
nie był) i jazda. Przy głównej ulicy żegnające rodziny i znajomi, modli-
twa, prośby o szczęśliwą podróż  i powrót do swoich po przeżyciach, 
których w życiu człowiek doznaje tylko raz. 

Przekraczamy granicę w Kudowie Zdroju i przez Czechy do Nie-
miec. W  tedy podróżowało się po innej Europie. Trzeba było mieć 
pieniądze takie, jakie obowiązywały w danych krajach. I tak w Polsce 
złotówki, w Czechach – korony, w Austrii – szylingi, w Niemczech – 
marki, we Francji – franki, w Hiszpanii – peso, w Portugalii  escudo, we 

Włoszech – liry. Ile  tego można było mieć? Niewiele. Polak biedny, ale 
od czego pomyślunek? Pierwsze doświadczenie ubikacje!! Żeby wejść 
do kabiny trzeba wrzucić monetę, pieniędzy mało a autokar w potrze-
bie. Jeden wrzuca, reszta stoi w kolejce, on otwiera drzwi, a drugi pil-
nuje by się nie zatrzasnęły. Pierwszy wychodzi, drugi wchodzi, a trzeci 
trzyma i pilnuje drzwi. I tak dalej Aż do 48 w kolejce, można? – można. 
Jedziemy, nie daleko za granicą siostra Zosia mówi do mnie;

- patrz, tu ludzie nie palą w piecach? Nie widzę dymu z kominów.
- widocznie spalają gaz, lub olej opałowy, to już nie Polska, to inny 

świat. 
15 kwietnia 93 r. rano, autostrada do Paryża i  stop. Żandarmi 

w skórzanych wysokich oficerkach, na potężnych motorach. Jadą Po-
lacy w wielkim autokarze, pewnie wiozą papierosy i alkohol na han-
del – trzeba ich skontrolować. Przewodnik Grzegorz, dobry człowiek, 
katolik ale luteranin, kłamać nie umie, pokazuje tablice na przedniej 
szybie, że to pielgrzymka na trasie Radziechowy – Fatima, Lourdes 
i z powrotem, że nic nie mamy. My na cały głos- ,,Ojcze nasz, który je-
steś w niebie..” żandarmi uwierzyli, to pierwszy raz, a to w cale nie była 
cała prawda, bo ja sam miałem 2 duże butelki dobrej polskiej wódki, 
tylko nie na handel, a na własny użytek, piersiówkę. Ale o tym potem. 

Paryż. Piękne miasto. Wieża Eiffla, cudowne przeżycie być na 
szczycie, a wieczorem plac Pigalle i Moulin Rouge. Potem Wersal.

16 kwietnia 93 r. Tours, Msza Św. przy grobie Św. Marcina. Potem 
już do Lourdes, położone w południowo – zachodniej Francji nad rze-

ką Gave de Pau. 16 tys. mieszkańców, miej-
sce objawień Matki Bożej 14 letniej Ber-
nadecie. Miejsce piękne u  stóp Pirenejów,          
w  dolinie soczysta zieleń i  bujnie kwitną-
ca roślinność, jak to na wiosnę, a  w  dali 
ośnieżone szczyty i  cudowna grota nad 
brzegiem szumiącej rzeki. Miejsce spokoj-
ne, pełne zadumy i  wyciszenia się. Piękna 
wielokondygnacyjna katedra. Wielu przy-
jeżdża z całego świata. Rocznie około pięć 
ml. pielgrzymów. Wkoło tablice, a  na nich 
wymalowane usta z palcem, czyli normalny 
zrozumie, że obowiązuje cisza. A niektórzy 
z naszych pielgrzymów co robią w grocie? 
Na cały głos; ,,o Maryjo witam Cię…” flaga 

na ramieniu, pełne usta śpiewu – jakby to kogoś obchodziło, że ty tak 
witasz Maryje. Z głośników słychać; ,,szy, szy, szy” ,,silensio’, ,,silesio”. 
A  oni nic dalej śpiewają, wrażliwym to bardzo przeszkadza, ale cóż 
nasz katolicyzm, koloryt. 

Mamy dwa pełne dni na pobyt w sanktuarium, różnie go spędza-
my. Jedni  obserwują pielgrzymów, którzy przybyli tu ze swoimi proś-
bami i problemami. Widziałem pięknych, bogatych 40 letnich małżon-
ków, świetnie ubranych, pachnących dobrymi perfumami, wiozących 
na dużym czarnym wózku, podobnym jak mary na kółkach, swoje 
może osiemnastoletnie karykaturalnie powykręcane dziecko, gdzie 
potylica niemal dotykała pięt, lub odwrotnie, gdzie ręce przypomina-
ły poskręcane gałązki drzew. A twarz? Nie dało się patrzeć! Widziałem 
tych biednych, o szlachetnej urodzie ludzi, którzy tu przybyli, bo może 
tylko To im zostało. Może liczyli na cud? Może liczyli, że Matka Boska 
im ulży w cierpieniu. Były ich setki.  Wieczorem procesja z lampiona-
mi, a na przedzie znów dziesiątki, setki tych czarnych mar! ,,Zdrowaś 
Maryjo łaskiś pełna..” flagi z USA, Kanady, Anglii, Hiszpanii Polski i in-
nych krajów. Rano po Mszy Sw. idziemy na drogę krzyżową. Stacje 
w  tradycyjnym stylu, figury Pana Jezusa, Piłata, rzymskich żołnierzy 
w kolorze złotym o wys. około 3 m. to tak jakby człowiek x 1,5 obok 
idzie i modli się ks. Gawlik.

- Czesiu podoba ci się Droga Krzyżowa? 
- tak bardzo, odpowiadam
- a co byś powiedział jakbyśmy podobną stworzyli w Radziecho-

wach na Matskę? Zlecimy projekt profesorowi Akademii Sztuk pięk-
nych w Krakowie, musi być jedyna na całym świecie, rozumiesz? Nie-

Wspomnienia o ks. prał. Stanisławie Gawliku
Pamięci Dziekana Księdza Prałata Stanisława Gawlika

Poświęcam Autor
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2 kwietnia 2014 r. w IX rocznicę śmierci Bł. Jana Pawła II 
Tradycyjnie zapłonął u stóp Krzyża Jubileuszowego  

na górze Matysce ,,Płomień Pamięci”
Wielu zadaje pytania:
-  po co jeszcze podtrzymujecie te obchody?
-  po co aż taka oprawa? bo i zapalone znicze wzdłuż drogi głów-

niej przez Radziechowy   
   oraz wzdłuż drogi na Matyskę tzw. ,,Droaę Światła”  Msza Św., 

różaniec, ognisko? I to  
   aż do 21;37!
- a  przecież 2 kwietnia było zakończenie rekolekcji wielkopost-

nych – więc po co dwa  
   razy chodzić na Mszę Św.? 
Pytania, zarzuty. Może i drwina… a po co? Już nie trzeba…
Odpowiedź jest prosta:  Bo całym sercem kochamy Bł. JP II i jeste-

śmy wdzięczni Panu Bogu za dar Jego życia. A  gdzie lepiej podzię-
kujemy za to wielkie szczęście jak nie na szczycie góry i dodatkowo 
pod rozpiętymi ramionami krzyża? Każdy z nas jeszcze słyszy słowa 
Papieża Polaka:  ,,Góry są wyzwaniem, góry prowokują człowieka, 
istotę ludzką, młodych i  nie tylko młodych do dokonania wysiłku 
w  celu zwyciężenia samego siebie” lub ,,W  górach niknie bezładny 
zgiełk miasta, panuje cisza bezimiennych przestrzeni, która pozwala 
człowiekowi wyraźniej usłyszeć wewnętrzne echo głosu Boga”. 

Tak więc pełni radości, zaraz po błogosławieństwie przez Ks. reko-
lekcjonistę, Dziekana Wł. Zązla wyruszyliśmy na Matyske. Ależ byliśmy 
wzruszeni, a z wielu oczu spływały łzy -  bowiem drogę tego wieczora 
rozświetlały liczne lampiony zapalone prze mieszkańców, natomiast 
młodzież, ministranci i Stowarzyszenie Dzieci Serc, zapalili ponad 400 
lampionów wzdłuż Golgoty Beskidów. Ktoś zapytał skąd mieli na to 

pieniądze, przecież to duża 
kwota! Spokojnie, lampio-
ny były z odzysku – zebra-
ne z wysypiska na cmenta-
rzu, a  wkład nie jest znów 
taki drogi. A  jaki efekt! Ile 
radości i  jak młodzież bę-
dzie pamiętała tę pracę. 

Na szczycie w  grocie 
o   20;00 Mszę Św. dzięk-
czynna za dar życia Bł. Jana 
Pawła II z  prośbą o  obfite 
owoce rychłej Kanonizacji 
Bł. Jana Pawła II odprawił 
Ks. Proboszcz Ryszard Ku-
basiak. W  homilii prosił 
byśmy nie tylko zawieszali 
portrety Bł. JP II, ale byśmy 
starali się wcielać w  życie 
Jego słowa. O  21:00 od-
śpiewaliśmy Apel Jasnogórski, a  następnie odmówiliśmy tajemnice 
Chwalebne Różańca Św. 

O 21:37 strażacy zapalili ognisko, a nasze myśli poszybowały do 
Nieba; prośby, podziękowania, przeproszenia, postanowienia po-
prawy… i ta ogromna cisza, że słychać było tylko trzask palącego się 
drewna. Dla takich chwil watro być wówczas w tym właśnie miejscu. 
Potem jeszcze odśpiewanie ,,Barki” i powrót do domu.

Tego dnia, wieczór był bezwietrzny i ciepły, tak że nawet rodziny 
z małymi dziećmi dotarły na tę uroczystość. A kto nie był ma szansę 
nadrobić zaległości: 26 kwietnia czuwamy całą noc przed Najświęt-
szym Sakramentem w kościele w Radziechowach, a 10 maja pielgrzy-
mujemy z  Bielska do Radziechów - ,,Ogień Lolek”  wspólnie z  nami 
modlili się pielgrzymi z  Podbeskidzia w tym z Bielska-Białej, Mazań-
cowic, Wilamowic, karmelitanki misjonarki z Trzebini koło Żywca, koło 
PTTK z Węgierskiej Górki.

Wracając, pełni radości zastanawialiśmy się czy to już ten czas? Bo 
przecież Bł. JP II powiedział: ,,Pilnujcie mi tych szlaków, ja tu jeszcze 
przyjadę w spokojniejszym czasie”.                    JK

Program czuwania przed Św. Miłosierdzia Bożego oraz Kanonizacją JP II  
i Jana XXIII w kościele parafialnym p.w. Św. Marcina w Radziechowach

1. 18;00 Msza Św.
2. 19;00 Rozpoczęcie całonocnej adoracji 

przed Najświętszym Sakramentem. 
•  rozważania I części Różańca Św. (rodzice 

i dzieci pierwszo - komunijne)
•  20;00 czytanie dzienniczka Św. Siostry 

Faustyny dot. Św. Miłosierdzia Bożego 
- odmówienie Koronki do Miłosierdzia 
Bożego

•  21;00 Apel Jasnogórski – transmisja z Ja-
snej Góry ulubione pieśni Bł. JP II 

•  22;00 rozważania Tajemnic Światła (ro-
dzice i młodzież przystępująca do sakra-

mentu bierzmowania) dzienniczka Św. 
Siostry Faustyny – młodzież 

•  24:00 Droga Krzyżowa – rozważania w 
oparciu o słowa Katarzyny Emmerlich 
(lektorzy i maturzyści)

• 1;30 rozważania Tajemnic Bolesnych (Sto-
warzyszenie Dzieci Serc)

• 3;00 koronka do Krwawych Łez Matki Naj-
świętszej, pieśni

•  4;00 czytanie dzienniczka Św. Siostry 
Faustyny dot. Św. Miłosierdzia Bożego 
odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bo-
żego

•  5;00 rozważania Tajemnic Chwalebnych 
(Róże Żywego Różańca)

•  6;00 litania do Miłosierdzia Bożego – za-
kończenie modlitewnego czuwania 

• 6;30 godzinki ku czci Niepokalanego Po-
częcia NMP 
3. 7;00 Msza Św. niedzielna 

Jeśli nie jedziesz do Rzymu , Łagiewnik, 
czy Wadowic, to koniecznie dołącz do nas. 
Taka NOC już się nie powtórzy.

powtarzalna nigdzie indziej, tylko u nas! 
Być w  Lourdes i  nie przywieźć cudownej wody? Ma się rodzinę, 

znajomych, kolegów w  pracy, może baniaczek 5 litrowy z  wizerun-
kiem Lourdes wystarczy? Nie dla wszystkich, zbierają puste, plasti-
kowe butelki i  napełniają; jedna, dwie, pięć, dziesięć. Chyba z  30 li-
trów jeden. Na handel? Myślę może, może? Wielu chodzi do marketu, 
u nas jeszcze ich nie ma. Polska siermiężna jak to po komunie. A tam 
pielgrzym wypatrzył wino francuskie w baniakach z plastiku o poj. 5 

l. super. Wszyscy biorą po 2, 3 a nawet i 4 baniaczki na głowę i do au-
tokaru. Kierowcom robi się głupio. Autokar siada; bo 50 pielgrzymów 
z obsługą, plus cudowna woda, plus baniaczki pełne wina, plus ba-
gaże. A przed nami daleka droga przez Pireneje, całą Hiszpanie, całą 
Portugalię i  z  powrotem przez Alpy do La Salette na wys. ok. 2000 
m. potem Szwajcaria i  Austria. A  tu kilka ton ponad wszelką miarę. 
Kierowca nie chce jechać!! Trzeba trochę wina skonsumować. Opona 
pęka, naprawiają. C.d.n.            Czesław Konior
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NIETRZYMANIE MOCZU U KOBIET  
– metody leczenia zachowawczego

Nietrzymanie moczu nie 
jest dolegliwością groźną w po-
równaniu z  innymi chorobami 
narządów w  obrębie miednicy 
mniejszej. Jednak dla cierpiącej 
kobiety może stanowić czyn-
nik całkowicie wykluczający ją 
z  normalnego życia. Postępo-
waniem pierwszego wyboru, 
zanim podjęta zostanie decyzja 

o interwencji chirurgicznej, powinno być podjęcie leczenia za-
chowawczego. 

Wśród metod leczenia zachowawczego na plan pierwszy 
zawsze wysuwają się ćwiczenia mięśni dna miednicy, co po-
twierdza większość doniesień literaturowych. Takie metody 
leczenia uważane są za bezpieczne, gdyż nie stwierdzono 
powikłań ani szkodliwych objawów ubocznych terapii. Nauko-
we podstawy rehabilitacji mięśni dna miednicy zawdzięcza 
się Arnoldowi Keglowi, amerykańskiemu ginekologowi, któ-
ry w roku 1948 opublikował wyniki swoich 15-letnich badań 
z  zastosowaniem ćwiczeń mięśni dna miednicy u  pacjentek 
z nietrzymaniem moczu. Od tego czasu ćwiczenia te określane 
są jego nazwiskiem. Polegają one na świadomym napinaniu 
mięśni przepony miednicy przy zachowaniu rozluźnionych 
pozostałych grup mięśni znajdujących się w obrębie miednicy. 
Ćwiczenia te wykonywane są w różnych formach: jako ćwicze-
nia wolne, połączone z biologicznym sprzężeniem zwrotnym 
(biofeedbeck) oraz jako ćwiczenia z przyborami (kulki i stożki 
dopochwowe). Oprócz wspomnianych ćwiczeń, fizjoterapia 
do leczenia zachowawczego wysiłkowego nietrzymania mo-
czu wykorzystuje elektroterapię, szczególnie elektrostymu-
lację zewnętrzną czyli przezskórną i  wewnętrzną czyli dopo-
chwową, magnetoterapię oraz laseroterapię. Głównym celem 
ćwiczeń mięśni dna miednicy jest zwiększenie liczby aktyw-
nych jednostek motorycznych oraz uzyskanie przyrostu masy 
mięśniowej i  wyższego poziomu napięcia spoczynkowego 
tych mięśni. Bezpośrednim, fizjologicznym efektem treningu 
jest wzrost siły mięśni co wpływa na ich funkcję podporową 
oraz wydłużenie czasu trwania skurczu maksymalnego, a tak-
że poprawa czucia głębokiego i kontroli nerwowo-mięśniowej. 
Badania sugerują, że silny skurcz mięśni dna miednicy może 
bardziej przycisnąć cewkę moczową do spojenia łonowego, 
co spowoduje zwiększenie ciśnienia wewnątrzcewkowego. 
Dodatkowo silny i szybki skurcz tych mięśni, w odpowiedzi na 
wzrost ciśnienia śródbrzusznego, może zapobiegać obniżaniu 
się cewki moczowej. Zakłada się również, że zwiększenie ob-
jętości mięśni poprzecznie prążkowanych oraz wzrost ich na-
pięcia spoczynkowego może wpłynąć na zmianę ustawienia 
szyi pęcherza moczowego oraz cewki. Dzięki temu mięśniowa 
stabilizacja pochwy, cewki i pęcherza moczowego względem 
struktur łącznotkankowych miednicy małej usprawnia mecha-
nizmy utrzymania moczu. 

Kolejną metodą leczenia zachowawczego są zabiegi fizy-
koterapeutyczne, wśród których na szczególną uwagę zasłu-
guje elektrostymulacja mięśni dna miednicy. Uważa się, że ko-

biety cierpiące na wysiłkowe nietrzymanie moczu, u  których 
reakcje mięśni są opóźnione, a  ich skurcz słabo wyczuwalny, 
powinny poddawać się elektrostymulacji mięśni dna miedni-
cy. Elektrostymulacja polega na pobudzaniu mięśni do skur-
czu przez zastosowanie prądu impulsowego o  określonych 
parametrach. Zabieg taki uświadamia pacjentce, że skurcz 
jest możliwy, ułatwia ponowne uruchomienie mechanizmu 
centralnego sterowania ruchem, odbudowuje łuk odruchowy 
i niewystarczający jak dotąd schemat motoryczny. Dodatkowo 
poprawia ukrwienie mięśni, powoduje przyrost masy mięśnio-
wej, a przez to zwiększa napięcie spoczynkowe oraz siłę skur-
czu. Wpływa również na przebudowę mięśni prążkowanych, 
powoduje przyrost masy włókien wolnokurczliwych, co stwa-
rza możliwość wykonania dłuższego skurczu i zwiększa odpor-
ność na zmęczenie. Elektrostymulację można prowadzić za po-
mocą elektrody dopochwowej, doodbytniczej lub też elektrod 
umieszczonych na skórze. Jak dotąd nie ma jednego schematu 
elektrostymulacji wykorzystywanego do leczenia wysiłkowe-
go nietrzymania moczu u  kobiet. Terapia taka powinna być 
prowadzona bardzo indywidualnie i  parametry dobrane od-
powiednio do stopnia zaawansowania choroby. Zdecydowa-
nie odradzane jest korzystanie z  terapii, gdzie fizjoterapeuta 
posługuje się gotowymi, przygotowanych przez producenta 
aparatu programami zabiegowymi. Niestety obecnie w  Pol-
sce stało się prawdziwą plagą korzystanie z  takich właśnie 
programów i dotyczy to leczenia wszystkich schorzeń, z któ-
rymi pacjenci zgłaszają się do przychodni. Jest to spowodo-
wane faktem, iż jest zbyt wielu pacjentów, a zbyt mało czasu, 
aby poświęcać go na indywidualne, dostosowane do potrzeb 
pacjenta, ustawienie wszystkich parametrów zabiegowych. 
Sytuacja taka nigdy nie powinna mieć miejsca, gdyż bardzo 
często zabiegi nie mają po prostu sensu. Elektroterapia prowa-
dzona przez osobę dobrze znającą zasady elektroterapii z całą 
pewnością będzie przynosić zadawalające efekty, jednakże ko-
nieczne jest wykonanie serii minimum 10 zabiegów, ponieważ 
systematyczność i ciągłość terapii jest jednym z warunków jej 
powodzenia. Przerwy pomiędzy zabiegami dłuższe niż 3 doby 
wpływają niekorzystnie na efekty leczenia. Elektrostymulacja 
stanowi także metodę podtrzymującą, a  uzyskana poprawa 
jest długotrwała. Obecnie coraz częściej obserwuje się wyraź-
ne tendencje do traktowania leczenia zachowawczego jako 
postępowania pierwszego wyboru w leczeniu zaburzeń trzy-
mania moczu. 

Stworzenie programu profilaktycznego, mającego na celu 
zmniejszenie liczby kobiet cierpiących na to schorzenie, było-
by inwestycją w przyszłe zdrowie i komfort życia kobiet. Być 
może najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby wdrażanie na-
wyków związanych z ćwiczeniami mięśni dna miednicy wraz 
z nawykami związanymi z higieną osobistą już u dziewczynek 
w wieku przedszkolnym. 

Piśmiennictwo dostępne u autora publikacji.
Dr n.med. Joanna Witkoś, 

Zakład Medycyny Fizykalnej, Katedry Fizjoterapii 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
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W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ
Wiatry ucichły, słoneczko grzeje, dni coraz dłuższe 

pani wiosna nam wiezie w  ustrojonym powozie Wielka-
noc, na którą czeka każdy z  nas. Chrześcijanie świętują 
Zmartwychwstanie Chrystusa jako symbol nadziei, za-
ufania, początek nowego życia. W  wielu częściach świata 
symbolem życia jest jajko i  właśnie na Wielkanoc ma ono 
swój wielki czas. Z  jajkiem związane są rozmaite tradycje.  
Jest ono przedmiotem zabaw i  Wielkanocnych zwyczajów 
np.: stary zwyczaj wieszanie skorupek na drzewach owo-
cowych co ma zwiastować obfitość urodzaju. Wielkanocne 
śniadanie jest najdobitniejsze w ciągu całego roku, ponieważ 
poprzedza je 40 dniowy post, dlatego też na stołach znajdu-
ją się przepyszne rozmaitości, a  podstawą wielu potraw są 
jajka jako symbol wiosny i  odrodzenia. Nie może zabraknąć 
rozmaitych wędlin, często wędzonych domowym sposobem, 
według dawnego zwyczaju wędlina to symbol dostatku, obfi-
tości, zdrowia oraz płodności. Do tego musi być chrzan. Mu-
szą spróbować go wszyscy domownicy, gdyż symbolizuje 
Mękę Pańską oraz dodaje siły i  witalności. W  wielu domach 
podaje się żur lub barszcz biały z  jajkiem i  białą kiełbasą, 
a  na słodko puszyste babki, serniki oraz lukrowane mazurki, 
które są ważnym elementem wielkanocnej święconki.

Wielkanocny żurek
Składniki: Duża porcja włoszczyzny, Cebula, 30 dag bocz-

ku wędzonego,  ½ l zakwasu na żur, 
½ szklanki śmietany, 5-6 szklanek grzybów suszonych, 3 

ząbki czosnku, Liść laurowy, Sól ,
5 ziarenek ziela angielskiego i  pieprzu, Majeranek, Pieprz  

zmielony

Wykonanie: Grzyby namocz 12 l wody, gdy zmiękną ugo-
tuj je w tej samej wodzie, w której się moczyły. Pokroić  w pa-
seczki i włożyć do wywaru. Włoszczyznę  (t.j. marchewka, seler, 
pietruszka, por) zalać litrem wody. Gotować razem z  zielem 
angielskim, liściem laurowym i  ziarnami pieprzu ok 45 min. 
Wywar przecedzić i połączyć z wywarem grzybów. Wlej ½ litra 
zakwasu i zagotuj. Cebulę posiekać, a boczek pokroić w kost-
kę, przesmażyć i wrzucić do żuru. Dopraw śmietaną, roztartym 
czosnkiem z solą, dodaj do smaku pieprz i majeranek. Podawać 
w wydrążonym chlebie.

Zakwas można zrobić owsiany lub z mąki
Zakwas I
Na zakwas owsiany zmiel 3 szklanki płatków owsianych 

i zalać je litrem przygotowanej wody. Wymieszać dobrze, wlać 
do słoja i obwiązać go gazą. Odstawić z ciepłe miejsce na ty-
dzień do zakiszenia.

Zakwas II
Zakwas na mące razowej. Weź 3 litry wody przegotowanej, 

zalej ¾ kg mąki razowej, wrzuć liść laurowy, ząbek czosnku. 
Przelej do słoja obwiązać i przez tydzień trzymaj w cieple.

Talerz Świąteczny
Składniki: 4 pętka białej kiełbasy, 3 łyżki musztardy, 3łyżki 

chrzanu, 3 łyżki ćwikły, 6 jajek, czerwona kapusta, zamiast ka-
pusty może być cykoria, sałata

Wykonanie: Ugotowaną białą kiełbasę ponacinaj dość głę-
boko w poprzek, a następnie łyżeczką nafaszeruj na przemian 
musztardą, chrzanem, ćwikłą. Kapustę drobno posiekaj, posól 
i odstaw na godzinę, po tym czasie wyciśnij sok. Dodaj starte 
jabłko, trochę pieprzu, skrop odrobiną oleju. Ugotuj jaka na 

twardo, obierz przekrój. Wyłóż na talerz z  kiełbasą, udekoruj 
sałatą i czerwoną kapustą.

Żurek na białej kiełbasie z jajkiem
Składniki: 50 dkg białej kiełbasy, 20 dkg wędzonego bocz-

ku, 1 marchewka, Kawałek selera, 1 cebula, 3 suszone praw-
dziwki, 6 ząbków czosnku, 2 szkl. zakwasu , ½ l. śmietany, 5 
jajek, ½ małego słoiczka chrzanu, Przyprawy: wegeta, pieprz, 
majeranek, koperek.

Wykonanie:  Do garnka włożyć kiełbasę, marchewkę, se-
ler oraz grzyby. Zalać wodą aż warzywa będą miękkie. Wywar 
przecedzić, zostawić grzyby. Boczek z  cebulą przesmażyć na 
złoty kolor. Jajka ugotować na twardo, posiekać w grubą kost-
kę. Do wywaru wlać zakwas. Dodać posiekany czosnek, ma-
jeranek, chrzan, boczek z  cebula, śmietanę. Kiełbasę pokroić 
w kawałki i wraz z jajkami włożyć do żurku, posypać koperkiem 
obficie. Podawać z pieczywem.

Jajka z szynką
Składniki: 5 jajek ugotowanych na twardo, 1 pla-

ster szynki, 1 trójkącik serka topionego ementalera,  
1 łyżeczka majonezu, 1/2 łyżeczki musztardy, sól, pieprz

Wykonanie: Jajka przekroić wzdłuż, wyjąć żółtka, szynkę 
pokroić w kostkę. Żółtka rozetrzeć z serkiem topionym, majo-
nezem i musztardą, dodać szynkę i doprawić solą i pieprzem. 
Masą napełnić połówki białek.

Jajka nadziewane sardynkami
Składniki: 6 jajek ugotowanych na twardo, 1 mała puszka 

sardynek, 2 łyżeczki startego sera, edamskiego, 1 łyżka majo-
nezu, 1 łyżeczka koncentratu pomidorowego, ½ łyżeczki musz-
tardy, ½ łyżeczki soku z cytryny, sól, pieprz

Wykonanie: Jajka przekroić na pół, wyjąc żółtka, sardynki 
osączyć na bibule, rozdrobnić i  utrzeć z  żółtkami, musztarda 
i sokiem z cytryny. Doprawić do smaku solą i pieprzem, napeł-
niać połówki białek.

Sałatka Wielkanocna
Składniki: 1 duży brokuł, 2 pomidory, 6 jajek, pęczek ko-

perku, majonez, sól, pieprz
Wykonanie: Brokułowi  skrócić łodygę, krótko obgotować 

w  osolonej wodzie z  dodatkiem mleka oraz octu winnego. 
Brokuł musi być lekko twardy. Wyjąć z  wody, osączyć i  ostu-
dzić. Ugotować jajka na twardo, obrać ze skorupek i  pokroić 
na ćwiartki. Pomidory sparzyć i  obrać ze skórek i  pokroić na 
ćwiartki. Brokuł ułożyć na środku talerz, dookoła poukładać 
cząstki jajek, między różyczki brokułu ułożyć ćwiartki pomido-
rów. Doprawić sola i  pieprzem. Polej majonezem i  na koniec 
posypać obficie koperkiem. 

Jajka w sosie wiosennym
Składniki: 6 jajek, 3 łyżki śmietany kremowej 30%, 2 łyżki 

naturalnego jogurtu, 3 łyżki musztardy, 1 średni ogórek świeży, 
pęczek rzodkiewki, ½ pęczka szczypiorku, sól, cukier, do deko-
racji zielona pietruszka, czerwona papryka. 

Wykonania: jajka ugotować na twardo obrać, ułożyć na 
półmisku. Ogórek obrać pokroić w kostkę. Rzodkiewki pokroić 
w plasterki lub utrzeć na tarce o grubych oczkach, szczypiorek 
drobno posiekać. Śmietanę, jogurt, musztardę wymieszać do-
dać przygotowane warzywa, doprawić przyprawami. Tak przy-
gotowanym sosem polać jaja i udekorować. 

Sałatka z jajek i kukurydzy
Składniki: 5 jajek, 1 puszka kukurydzy, 3 małe ogórki kon-
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serwowe, 1 por, tylko biała część, 20 dkg szynki, 5 łyżek majo-
nezu, natka pietruszki, przyprawy: pieprz i sól, 

Dekoracja: pomidor, sałata
Wykonanie: Jajka ugotowane pokroić w  kostkę, por oraz 

natkę drobno pokroić, posolić, ogórki pokroić w drobno kost-
kę, szynkę w paski. Kukurydzą razem z zalewą wymieszać z ma-
jonezem i pokrojonymi składnikami dodać przyprawy. Dać do 
salaterki, udekorować. 

Babka marmurkowa
Składniki: 2 czubate szklanki mąki pszennej, 25 dkg mar-

garyny, 5 jajek, 1 szk. Cukru, 1 łyżeczka octu, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia, 1 łyżeczka kakao, olejek waniliowy

Wykonanie: Margarynę utrzeć z cukrem oraz żółtkami, do-
dać proszek do pieczenia ocet, olejek. Utrzeć. Wsypać mąkę. 
Wyłożyć pianę z  białek, dobrze ubitą, delikatnie wymieszać. 
Ciasto podzielić na dwie części do białej dodać odłożoną mąkę, 
a  do drugiej kakao. Do wysmarowanej formy z  kominkiem 
włożyć ciasto z kakao, a na to ciasto białe piec 40 min w temp. 
180°C

Babka pomarańczowa
Składniki: 1 szklana mąki pszennej, 1 szklanka cukru pu-

dru, ½ szklanka mąki ziemniaczanej, 25 dkg masła, 4 jajka, sok 
i starta skórka z połowy pomarańczy, 1 ½ łyżeczki proszku do 
pieczenia, ½ łyżeczki aromatu pomarańczowego. 

Wykonanie: Jajka utrzeć z cukrem. Obie rodzaje mąki wy-
mieszać z proszkiem do pieczenia i dawać po trochę do masy 
utartej, dalej ucierać. Dodać sok oraz skórkę z  pomarańczy 
i  aromat. Masło roztopić, wystudzić, dodać do ciasta dobrze 
wymieszać. Formę z kominkiem wysmarować tłuszczem obsy-
pać tartą bułką wlać ciasto piec 50 min w temp. 180°C-190°CPo 
ostudzeniu dowolnie udekorować. 

Mazurek orzechowy
Ciasto: 5 jajek, 20 dkg cukru otarta skórka i sok z 1 cytry-

ny, 15 dkg zielonych migdałów. 15 dkg orzechów laskowych, 
Lukier: 15 dkg cukru pudru, 3 łyżki soku z cytryny gotowego, 
„solewita”, 2 łyżki gorącej wody.

Wykonanie: Oddzielić białka od żółtek, żółtka utrzeć z cu-
krem do białości dodać skórkę, sok z cytryny mielone migdały, 
krojone orzechy, wszystko dokładnie wymieszać. Pianę ubić 
na sztywno bardzo delikatnie wymieszaj. Ciasto delikatnie wy-
łożyć na blachę. Rozprowadzić równomiernie i  piec w  temp 
180°C przez 45 minut. 

Lukier: Cukier puder utrzeć z  sokiem z  cytryny i  gorącą 
wodą aż powstanie jednolita masa. Upieczony mazurek polu-
kruj i udekoruj truskawkami, migdałami, kandyzowaną skórką 
pomarańczową lub cytrynową i suszonymi śliwkami. 

Zrazy wołowe pachnące chrzanem
Składniki: 50 dkg wołowiny, 10 dkg kiełbasy białej, 2 cebu-

le, 4 dkg chrzanu, 1 dkg tartego razowego chleba, 2 dkg mąki, 1 
łyżka śmietany, 3 dkg keczupu, sól, pieprz do smaku. 

Wykonanie: Mięso umyć, osuszyć, oczyścić z  błon lub 
tłuszczu. Pokroić na cztery plastry. Zbić delikatnie tłuczkiem 
do mięsa oprószyć solą i pieprzem. Odstawić w chłodne miej-
sce na 2 godziny. Z  kiełbasy zdjąć osłonkę, drobno posiekać, 
wymieszać z chrzanem pokruszonym chlebem i śmietaną, do-
prawić do smaku. Nałożyć farsz na plastry mięsa zwinąć w ru-
lonik obwiązać dokładnie bawełnianą nicią, oprószyć mąką. 
Na patelni rozgrzać tłuszcz i z zrumienić mięso. Cebulę pokroić 
w piórka dodać do mięsa, wszystko skropić wodą i dusić. Gdy 
mięso jest półmiękkie dodać keczup oraz pozostałą mąkę wy-
mieszać z małą ilością wody. 

Sos powstały przetrzeć. 
Moja rada: Te pachnące chrzanem zrazy doskonale pasują 

z  kluskami śląskimi, surówką z  czerwonej kapusty lub samo-
dzielnie z kaszą jęczmienną. 

Przy krojeniu należy pamiętać, aby zawsze kroić w poprzek 
włókien.

Przy przygotowaniu różnych potraw z wołowiny warto wie-
dzieć, że mięso powinno leżakować bardzo ciasno owinięte 
w folię około 2 tygodnie w zamrażalniku. Mięso staje się wtedy 
bardzo kruche i smaczne. 

Schab pieczony w ziołach
Składniki: 1 kg schabu bez kości, ½ szklanki białego wina, 

½ szklanka oleju, ½ szklana wywaru z mięsa (może być rosół 
wołowy z kostki), 1 łyżka sherry, ½ szklanki sosu sojowego. 

Przyprawy: 1 łyżka suszonej bazylii, 1 łyżeczka suszonego 
tymianku, ½ łyżeczki białego pieprzu, ½ łyżeczki suszonego ko-
pru do dekoracji, ½ pęczka świeżego siekanego koperku. 

Wykonanie: Schab oczyścić z  błoni osuszyć. Do sosu so-
jowego wlać wino sherry , wsypać wszystkie przyprawy i do-
kładnie wymieszać. Tak przygotowanym sosem natrzeć dobrze 
mięso i zostawić na 1 godzinę. Następnie w brytfannie rozgrzać 
olej włożyć mięso i obsmażyć na złoty kolor około 5 min. Póź-
niej wlać wywar i piec pod przykrywką 40 min. Po upieczeniu 
posypać świeżym koperkiem. 

Na świyntego Grzegorza idzie zima do morza
Ile mgieł w marcu, tyle desców w cerwcu

Dla wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy ży-
czę Wesołego królika co po szopie bryka, dużo czasu wolnego, 
życia spokojnego, jaja święconego, w ogóle wszystkiego naj-
lepszego… oraz dużo, dużo zdrowia.

Elżbieta Kliś

B a c a  prognozuje
Kolejny miesiąc, gdzie prognozowanie jest utrudnione. Spo-

wodowane to będzie zaćmieniem podczas pełni księżyca (15) 
i  zaćmieniem słońca (29). Mogą nastąpić zaskakujące zmiany 
i  anomalie pogodowe. Początek miesiąca niezbyt wiosenny. 
Nad przeważającym obszarem kraju deszcz, deszcz ze śniegiem. 
W  górach śnieg. Lokalnie dość intensywnie sypnie lub pokropi. 
Wietrznie i chłodno. Słońce w zdecydowanej defensywie. Dopiero 
w połowie miesiąca wędkarze mogą sięgnąć po wędki, bo wyspa-
ne w chmurach słońce zechce popatrzeć dłużej na ziemię. Zrobi 
się zdecydowanie cieplej! Apogeum dobrej pogody wypadnie 
w święta Wielkiej Nocy. Śmigus-dyngus może być mocno oblewa-

ny.  Biegnie zając po lesie i w koszyku jajka niesie, poprzez pniaki 
przeskakuje, »Wesołych Świąt — wykrzykuje”. Dni przyjemne, cho-
ciaż nocki chłodne, Niewielki wiaterek chwilami mocniej dmuch-
nie. Chyba tylko po to, aby dla zabawy potargać fryzury i zrzucić 
jakiś kapelusz z  głowy. Działkowcy, wędkarze i  spacerowicze - 
w drogę! Ostatnia dekada traszkę chłodniejsza. Noce z lokalnymi 
przymrozkami. Matka Natura opóźni wegetację roślin w ziemi. 

W dzień niewielkie, przemieszczające się opady słabego desz-
czyku. Mocniejsze nieprzyjemne wiatry. Uwaga! Pierwsze burze, 
część z nich może być groźna! Hej...

Andrzej Murański

„Na świętego Izydora (4) często bywa chłodna pora”.
,,Grzmot w kwietniu — dobra nowina, już szron roślin nie pościna”.
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OBYWATELU …
Cóż, jeszcze niedawno zwrot taki 

był w  powszechnym użyciu, ale cza-
sy się zmieniły i  obywatel stał się ana-
chronizmem – a  szkoda, warto bo-
wiem  zastanowić się nad znaczeniem 
tego – niesłusznie – zapomnianego 
słowa, wszak postawa OBYWATEL-
SKA to postawa patriotyczna, prawa.  
W  społeczeństwie obywatelskim OBY-
WATELE świadomie i czynnie uczestniczą 
w życiu publicznym, są aktywni i odpo-
wiedzialni. Wiedzą, jakie są ich prawa, 
ale również znają i przestrzegają swoich 
obowiązków. Zachęcamy Państwa do 
tworzenia takiego właśnie społeczeń-
stwa, w którym to zachowania naganne 
są piętnowane – nagradzane są zaś po-
stawy odpowiedzialne i prawe.

Wszyscy chcemy czuć się dobrze 
w  swoim środowisku – chcemy mieć 
czyste środowisko, zapewnione atrakcje 
kulturalne, dobrą infrastrukturę … Dziś 
więc zwracamy się do Państwa  - po-
móżcie nam. Uczestniczcie w imprezach 
organizowanych przez bibliotekę oraz 
GCKPT, zwracajcie uwagę właścicielom 
pałętających się psów – stwarzają one 

przecież zagrożenie również dla Was  
i Waszych dzieci, nie palcie śmieci w pie-
cach – przecież również i Wy oddycha-
cie zatrutym powietrzem, zwracajcie 
uwagę ludziom, którzy podrzucają 
śmieci – wszak każdy płaci opłatę zry-
czałtowaną i  zaśmiecanie jest po pro-
stu głupotą, za którą płacimy wszyscy ! 
Drodzy mieszkańcy, zwróćcie uwagę 
również na numery porządkowe nie-
ruchomości – poinformujcie sąsiadów 
o  tym, że jest obowiązek posiadania 
i  umieszczenia w  widocznym miejscu 
tabliczki z tymże numerem – posiadanie 
numeru jest obowiązkiem, ale również 
jest zapewnieniem sprawiedliwego trak-
towania wobec innych, uczciwie  płacą-
cych podatki – widoczne numery istotne 
są również w aspekcie bezpieczeństwa – 
dobre oznaczenie nieruchomości może 
bowiem uratować czyjeś życie lub zdro-
wie a i ułatwi pracę kurierom i doręczy-
cielom.

Apelujemy do Państwa – reagujmy 
na nieprawidłowości, działajmy zgodnie 
z prawem i wymagajmy tego od otocze-
nia.

Będzie remont 
Wajdówki

Władze Gminy Radziechowy-Wieprz 
wraz z Zarządem Powiatu postanowiły 
przeznaczyć pieniądze oszczędzone z po-
zimowego odśnieżania na utwardzenie 
lewoskrętu do Wieprza oraz remont ulicy 
Wajdowa. Remont ulicy obejmować będzie 
położenie nakładki w najgorzej utrzyma-
nych miejscach tej drogi. Remont ulicy jest 
ważny, bowiem jest to droga pozwalająca 
na przejazd autobusów MZK w naszej miej-
scowości, ale także jest to trasa alternatyw-
na dla ulicy żywieckiej i ulica tranzytowa do 
Bielska-Białej, z której korzystają mieszkań-
cy innych miejscowości. 

Informujemy jednocześnie, że nasza 
Gmina przedłuży umowę ze Starostem 
Powiatowym o zimowe odśnieżanie dróg 
powiatowych o kolejne 3 lata. Powiatowy 
Zarząd dróg już dziś rozpoczął prace zwią-
zane z remontami dróg w Naszej Gminie. 
Niebawem zatem spodziewać się możemy 
także remontu ulicy Wajdowa.
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SKŁAD OPAŁOWO – BUDOWLANY
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*  NARZĘDZIA  *  FARBY  *

*  SYSTEMY ZAMOCOWAŃ  *
*  CHEMIA BUDOWLANA  *

Tel: 663-734-024

DO 10 KM TRANSPORT GRATIS
PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 TON
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