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Rów wyczyszczony

Włączając się w radość tego wspaniałego święta, jakim jest Dzień Matki,
składamy wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, cierpliwości i pomyślności potrzebnej do realizacji marzeń i planów,
W podziękowaniu za ciepło i troskę

życzymy Wam także radości, uśmiechu i czasu na wypoczynek, 
oraz

życzliwości ludzkiej, poczucia spełnienia, 
dumy z dzieci i szczęścia w każdej mijającej chwili.

Na Dzień Matki

Życzenia dla strażaków
Z okazji Święta Świętego Floriana, patrona wszystkich strażaków, składamy wszystkim druhom 

z Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Radziechowy-Wieprz
serdecznie podziękowania za codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.

Życzymy Wam, aby Wasza działalność dawała jak najwięcej satysfakcji,
pozwalała na spokojny powrót do domu pomimo coraz trudniejszych zadań,

a wszystkim mieszkańcom dawała poczucie bezpieczeństwa.
Aby wspomnienie Waszego patrona było dla Was źródłem natchnienia do dalszej służby pożarniczej

niezależnie od tego czy pełniona jest ona ochotniczo czy zawodowo.
Gratuluję sukcesów i życzę Wam wszelkiej pomyślności 

oraz spełnienia planów zarówno na gruncie osobistym, jak i zawodowym.
Z wyrazami szacunku:

Grzegorz Figura
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

oraz Marian Motyka 
Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

oraz Redakcja Biuletynu Informacyjnego

Z wyrazami szacunku:
Grzegorz Figura

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz,

oraz Marian Motyka 
Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

oraz Redakcja Biuletynu Informacyjnego

Zgodnie z  planem zakończyły się prace 
czyszczenia i regulowania rowu, który ciągnie 
się w Wieprzu od okolicy przystanku i budyn-
ku sklepu „Biedronka” aż ku rzece Sole. Dzię-
ki skutecznym negocjacjom Radnego Powia-
towego Jana Witkowskiego koszty realizacji 
tego wynoszącego ponad 70 tysięcy złotych 
przedsięwzięcia pokrył inwestor zewnętrzny. 

W  zeszłym roku pojawił się inwestor 
zewnętrzny Pan Mikołaj Tyc – budujący 
w tym miejscu sklep sieci „Biedronka”- po 
negocjacjach wyłożył swoje pieniądze na 
budowę zatoczki autobusowej w pobliżu 
sklepu. Wówczas zobowiązał się również 
wyczyścić rów odwadniający przysta-
nek i drogę powiatową. Obie te inwesty-
cje wyniosły przeszło 90 tysięcy złotych. 
Z zadania wywiązał się, jak widać, niezwy-
kle solidnie i przede wszystkim termino-
wo. Prace trwające od początku do koń-
ca kwietnia zakończyły się, a przejeżdża-

jący tamtędy łatwo zauważyć mogą efekty pod-
jętych działań. 

- Rów został wykorytowany i wyłożony płytka-
mi ażurowymi. Będzie długo spełniał swoje zada-
nia. – mówi z zadowoleniem Pan Jan Witkowski 
– w  efekcie skutecznych negocjacji z  inwestorem 
i  ciągłej współpracy z  władzami gminy osiągnęli-
śmy zamierzony cel szybko i sprawinie. 

W  imieniu miesz-
kańców gminy dzię-
kujemy serdecznie 
Panu Mikołajowi Tyc 
za udzieloną pomoc. 
Mamy nadzieję, że 
Pana wkład w  rozwój 
naszej społeczności zo-
stanie doceniony i wie-
lokrotnie nagrodzony 
dobrym słowem. 

 (M. Husar)
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STRUKTURA WIEKU W GMINIE

SPOTKANIA W TROSCE O ZDROWIE

Prezentujemy Państwu tabelę przedstawiającą dane staty-
styczne dotyczące struktury wieku w gminie Radziechowy-Wieprz. 
Dane te stanowią podsumowanie 2013 roku.

Przedział 
wiekowy Łącznie Kobiety Mężczyźni

0-2 309 145 164
3-6 606 320 286

7-14 1174 580 594
15-17 494 228 266
18-19 371 194 177
20-24 1005 494 511
25-29 1101 522 579
30-34 1060 506 554
35-39 956 465 491
40-44 861 423 438
45-49 873 468 405
50-54 909 437 472
55-59 880 426 454
60-64 714 368 346
65-69 509 272 237
70-74 348 203 145
75-79 381 247 134
80 < 521 368 153

ŁĄCZNIE: 13072

Powyższe informacje pochodzą z bazy danych ewidencji ludności. 

W  Gminie Radziechowy-Wieprz trwa akcja 
promująca zdrowie i  zdrowy tryb życia. W  dniu 
10 kwietnia zainteresowane panie z  kół gospo-
dyń, a także panie zajmujące się dietetyką szkolną 
i przedszkolną mogły wysłuchać wykładu dotyczą-
cego zdrowego żywienia oraz problemów dotyczą-
cych otyłości. 

Problem otyłości i  odpowiedniego odżywiania 
jest jednym z tematów, które powinny być stale po-
ruszane, ponieważ wciąż są aktualne. Zachowanie 
zdrowia, tak ważne dla każdego z nas, szczególnie 
w tej części dotyczącej prawidłowego odżywiania, 
istotne jest dla osób, które zajmują się wydawaniem 
żywności na stołówkach. Na spotkaniu prowadzonym przez kadrę 
z  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach tematem 
wiodącym stało się 10 kwietnia „odżywianie”. Do udziału zapro-
szono przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych i osoby od-
powiedzialne za żywienie dzieci w naszych przedszkolach i szko-
łach. Wykład i warsztaty dotyczące racjonalnego odżywiania obję-
ły także tematy z zakresu odżywiania w sytuacjach szczególnych 
oraz tematykę prawidłowego żywienia dzieci. Dzięki otwartości 
prowadzących zebranie uczestnicy spotkania chętnie włączali się 
do dyskusji, zadawali pytania i konsultowali własne opinie. Spo-
tkanie to było już drugim z cyklu zorganizowanym w ramach po-

rozumienia ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. 
Pierwsze spotkanie z  wykwalifikowaną kadrą 

wykładowców Uniwersytetu Medycznego w  Ka-
towicach odbyło się 9 i 10 stycznia. Tematem wio-
dącym wówczas była profilaktyka. Osobne wy-
kłady zorganizowano dla kobiet, osobne dla męż-
czyzn. Wykłady dla kobiet dotyczyły samokontroli 
piersi oraz przebiegu i znaczenia badań cytologicz-
nych. Panie obecne na spotkaniu miały okazję także 
uczestniczyć w szczegółowym instruktażu dotyczą-
cym samokontrolnych badań piersi, a  także prze-
ćwiczyć je na fantomach. Dla mężczyzn poprowa-
dzono wykłady na temat andropauzy, zaprezento-

wano na fantomach sposoby samobadania jąder, a także umożli-
wiono przeprowadzenie testu samooceny, którego wyniki wska-
zywać mogły na niedobór testosteronu. 

Współpraca Gminy z Uniwersytetem Medycznym niewątpliwie 
rozwija się. Już teraz wiemy, że w cyklu zaplanowane zostało jesz-
cze jedno spotkanie, którego tematem przewodnim będzie „sek-
sualność”. Dla dobra mieszkańców z pewnością z korzyścią byłoby, 
gdyby spotkań z wykładowcami z Uniwersytety Medycznego na 
różne tematy było więcej. Takie są również życzenia władz. Czy się 
spełnią? Trzymajmy kciuki.     (M. Husar)

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony

 Środowiska w Katowicach
z dnia 2 maja 2014r.

nr WPN.6320.11.2013.MMS.2 

Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t.) i art. 28 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), tut. Organ informuje 
o  przyjęciu dokumentu - zarządzenia Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 
r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obsza-
ru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLB240002. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z ww. zarządzeniem oraz 
jego uzasadnieniem w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22 (pokój 415a),  
40-032 Katowice w  godzinach od 7.30 do 15.30. Treść przed-
miotowego dokumentu została zamieszczona na stronie BIP 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Katowicach: 
http://katowice.rdos.gov.pl oraz opublikowana w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Dzięki współpracy i  dofinansowaniu Nadleśnictwa Wę-
gierska Górka mamy piękną drogę w Przybędzy. Jest nią uli-
ca Leśna. Koszt wykonania tej inwestycji wyniósł ponad 65,9 
tysięcy złotych.

- To przedsięwzięcie było możliwe dzięki dobrej współpracy 
z nadleśniczym Marianem Knapkiem – podkreśla pan Grzegorz Fi-
gura Wójt Gminy. Modernizacja drogi odbyła się na odcinku nie-
mal 300 metrów ul. Leśnej, a także w niewielkiego fragmentu dol-
nej części ul. Gołowskiej.  

Za wszelką udzieloną pomoc w propagowaniu zdrowego i ak-
tywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Radziechowy – 
Wieprz.

W imieniu mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz dzięku-
jemy za ofiarność i pomoc. Droga w Przybędzy to kolejny wspa-
niały efekt  współpracy z Nadleśnictwem Węgierska-Górka dzięki, 
której nasza gmina i społeczeństwo może się rozwijać.

DZIĘKUJEMY!             (M. H)

Najpiękniejsza droga w Przybędzy
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Aktywność fizyczna – fundament naszego zdrowia
Aktywność fizyczna jest 

jednym z  kluczowych ele-
mentów zdrowia człowieka, 
definiowanego przez Świa-
tową Organizację Zdrowia 
(WHO) nie tylko jako brak 
choroby, ale również jako 
dobrostan w  wymiarze bio-
logicznym, psychologicz-
nym i  społecznym. Aktyw-
ność fizyczna przejawiają-
ca się w  wielu formach (np. 
sposób lokomocji, aktywność 
sportowa i  rekreacyjna, ak-

tywność w czasie wykonywania czynności dnia codziennego, czy 
aktywność w pracy zawodowej) stanowi zaspokojenie biologicz-
nych – podstawowych potrzeb człowieka w szczególności potrze-
by ruchu. 

Nasuwa się pytanie, co dzieje się z organizmem, gdy uniemoż-
liwimy mu wykonanie jakiegokolwiek ruchu przez dłuższy czas 
lub gdy nie dostarczymy organizmowi odpowiedniej dawki ru-
chu? W  pierwszym przypadku już po kilku dniach dochodzi do 
znaczącego spadku wydolności fizycznej (rozumianej, jako zdol-
ności do podejmowania wysiłku fizycznego). Objawami tego sta-
nu będą m.in: osłabienie organizmu, szybsza męczliwość, odczu-
cie duszności czy zawroty głowy. Pojawia się również spadek siły 
mięśniowej oraz zanik mięśni. Co ciekawe, obniżenie poziomu wy-
dolności fizycznej obserwuje się średnio już po 3 dniach od unie-
ruchomienia (przykład: zabieg operacyjny wiążący się z kilkudnio-
wym pobytem w szpitalu). Dlatego priorytetem jest jak najszyb-
sze uruchamianie pacjenta (włączenie ćwiczeń fizycznych, szyb-
ka pionizacja pacjenta), aby zapobiegać powyższym negatywnym 
zmianom. 

W drugim przypadku, gdy człowiek nie dostarcza organizmo-
wi odpowiedniej dawki ruchu – tak ważnej dla jego prawidłowego 
funkcjonowania, rodzi się pytanie, jaka jest przyczyna? Brak wie-
dzy na temat zdrowia, brak świadomości, a może brak wolnego 
czasu lub niechęć do podejmowania aktywności fizycznej są przy-
czynami owej bierności ruchowej? Przyczyn można doszukiwać 
się również w zmianach wynikających z postępu technologiczne-
go, mających ułatwić nam życie w różnych dziedzinach np. spo-
sób lokomocji (rzadziej chodzimy, częściej przemieszczamy się sa-
mochodem), charakter pracy zawodowej (większa mechanizacja 
przemysłu, długotrwała siedząca praca biurowa) czy sposób spę-
dzania wolnego czasu (np. częstsze spędzanie czasu przed kom-
puterem czy telewizorem niż w sposób aktywny na świeżym po-
wietrzu). Tak naprawdę, przyczyn jest wiele, tak samo jak różne są 
motywacje do podejmowania aktywności fizycznej. 

Niewątpliwie bardzo ważnym czynnikiem, który zachęci nas 
do podejmowania systematycznej aktywności fizycznej, jest świa-
domość jej pozytywnego wpływu na organizm człowieka. Ruch 
stymuluje pracę tak naprawdę wszystkich układów naszego ciała 
począwszy od przyśpieszania metabolizmu, przyrostu siły i masy 
mięśniowej, poprawy krążenia krwi, natlenienia tkanek oraz po-
prawy wydolności tlenowej organizmu.

Warto podkreślić, że ruch nie tylko determinuje naszą ogólną 
sprawność fizyczną. Wiele badań naukowych podkreśla wpływ ak-
tywności fizycznej na redukcję nastrojów depresyjnych oraz po-
prawę samopoczucia. W czasie wysiłku fizycznego trwającego już 
ok. 30 min dochodzi do wyrzutu endorfin do krwioobiegu. En-
dorfiny (peptydy opioidowe) zwane inaczej „endogenną morfiną” 
mają działanie podobne do opium – surowca, z którego pocho-
dzi morfina. Ich funkcją jest zmniejszenie odczuć bólu oraz wywo-
łanie pozytywnego stanu emocjonalnego tj. szczęścia, zadowole-

nia i euforii. Dlatego też endorfiny potocznie nazywa się „hormo-
nami szczęści”.

Aktywność fizyczna stosowana jest, jako jeden z  fundamen-
tów profilaktyki i  leczenia wielu chorób w szczególności chorób 
cywilizacyjnych tj.: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadwaga, oty-
łość. Coraz więcej publikacji naukowych potwierdza rolę, jaką ak-
tywność fizyczna odgrywa w  profilaktyce chorób nowotworo-
wych oraz jest istotnym czynnikiem pozytywnie modyfikującym 
średnią długość życia chorych z chorobą nowotworową.

Aktywność fizyczna, dzięki swojej przystępności form, może 
być podejmowana przez ludzi w każdym wieku, o różnym pozio-
mie sprawności fizycznej i stanie zdrowia oraz o różnym zaintere-
sowaniu. Tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie zaczy-
nając od podstawowej formy aktywności, jaką są spacery, jazda na 
rowerze, pływanie, po bardziej wyszukane i nowoczesne formy tj.: 
fitness, Nordic Walking czy squash.

Warto podkreślić, że każda aktywność fizyczna, która ma wpły-
nąć pozytywnie na nasze funkcjonowanie fizyczne i psychologicz-
ne, jak również ma wnieść istotny wpływ w  leczenie, np. w wal-
ce z otyłością, musi być podejmowana systematycznie! Zalecenia 
WHO, mówiące o  tym, ile ruchu powinniśmy dostarczać organi-
zmowi w ciągu dnia, zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia( WHO) 
dotyczące podejmowania aktywności fizycznej

Kończąc ten krótki felieton, warto przytoczyć jeszcze raz jego 
tytuł „aktywność fizyczna - fundament naszego zdrowia”. Na tym 
właśnie fundamencie możemy budować własną sprawność fizycz-
ną i zdrowie. Aktywność fizyczna nie może być zastąpiona żadny-
mi formami leczenia, np. farmakoterapii – powinna stanowić jej 
uzupełnienie. 

Pamiętajmy, że to my sami odpowiadamy za nasze zdrowie. 
Samodzielnie decydujemy o własnym stylu życia, dostarczając na-
szemu organizmowi odpowiednio zbilansowane składniki pokar-
mowe oraz wymaganą dawkę ruchu. 

Dlatego życzę Państwu wielu motywacji do podejmowania 
systematycznej aktywności fizycznej dla własnego zdrowia. 

mgr Katarzyna Szuścik
Fizjoterapeuta, wykładowca Zakładu Kinezyterapii

i Metod Specjalnych Katedry Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dzieci i młodzież Zdrowi dorośli 
18-65 lat

Osoby powyżej 65 
roku życia

60 minut (lub dłu-
żej) umiarkowanej 
lub intensywnej ak-
tywności fizycznej
Codziennie 
z uwzględnieniem 
atrakcyjnych form 
dostosowanych do 
wieku.

30 minut umiar-
kowanej aktywno-
ści fizycznej przez 5 
dni w tygodniu;
lub
20 minut bardzo 
intensywnej ak-
tywności fizycznej 
przez 3 dni w tygo-
dniu;
Cel: zwiększenie 
siły mięśni i wydol-
ności fizycznej.

Powinno się dążyć 
do osiągnięcia tych 
samych celów, co 
zdrowe osoby do-
rosłe,
zadbać o wysiłek si-
łowy i aktywność 
poprawiającą ko-
ordynację rucho-
wą i zdolność rów-
nowagi.
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W dniu 1 maja 2014 r. w 10. rocznicę wejścia Polski 
do Unii Europejskiej odbył się Festiwal 
Projektów Euroregionu Beskidy, który 
został zorganizowany w Parku Słowac-
kiego w Bielsku-Białej.

Na stoisku Stowarzyszenia „Region 
Beskidy” prezentowane były projekty 
beneficjentów, w tym również powiatu 
żywieckiego. Festiwal obfitował w wiele 
atrakcji takich jak pokaz gry na bębnach, 
pokaz sztuk walki, występy zespołów re-
gionalnych, wystawy.  Program 
imprezy uświetniła animacja 
wykonana przez Kapelę „Grojco-
wianie” oraz potrawy regionalne 
przygotowane przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Brzuśniku.

Gośćmi festiwalu byli  m. in. 
Poseł do Parlamentu Europej-
skiego Jan Olbrycht, Poseł na 
Sejm RP Mirosława Nykiel oraz 
Senator Republiki Czeskiej Eva 
Richtrova.

Powiat Żywiecki reprezentowali Bur-
mistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor, Wójt 
Gminy Radziechowy-Wieprz Grzegorz Fi-
gura oraz Dyrektor Wydziału Turystyki, 
Kultury, Sportu  i Promocji Powiatu Sta-
rostwa Powiatowego w Żywcu Mirosław 
Dziergas.

(M. Więzik)

Wielka rzecz w małym sołectwie
Plotki – sprostowanie

Pomyślałam , że w Bystrej ma miejsce niezwykła rzecz, o któ-
rej warto wszystkim powiedzieć. Przy naszej szkole ZSP im. Jana 
Pawła II działa rada rodziców. Jest to naprawdę prężnie działają-
ca grupa. Od kilku lat działamy wspólnie na rzecz sali gimnastycz-
nej dla naszych dzieci. Aby zdobyć środki finansowe na ten cel, po-
dejmujemy wiele różnych akcji. Sztandarowe są dwie: „Kiermasz 
Świąteczny Bożonarodzeniowy” i „Kiermasz Wielkanocny”. Od kil-
ku lat dzięki pomysłowi naszej kucharki szkolnej od lat pracującej 
w komitecie, pani Teresie Sobel, pracownicy kuchni wraz z rodzi-
cami komitetu rodzicielskiego wypiekają piernikowe chatki i inne 
cudeńka, które można nabyć na zamówienie lub bezpośrednio 
na kiermaszu. W tym roku jedna z naszych „Chatek” wraz z zamó-
wioną u  nas przez pana Wójta „piernikową niespodzianką” trafi-
ły na stół Pary Prezydenckiej dzięki życzliwości Pana Nadleśnicze-
go mgr. inż. Mariana Knapka. Jestem z tego dumna, bo praca na-
szych mam została nagłośniona. Jest to naprawdę rzecz wyjątko-
wa, że 26 kobiet, pomimo pracy, kosztem czasu dla bliskich, nie-
jednokrotnie biorąc urlop, przychodziło popołudniami, aby pra-
cować bezinteresownie przy pieczeniu dla wyższego celu bez zy-
sku dla siebie. Są rodzice, którzy nie należą już do komitetu ro-
dzicielskiego, a na moją prośbę zawsze odpowiadają z zapałem. 
Na „Kiermasz Wielkanocny” również wspaniale się zorganizowały. 
Można było na nim zakupić dekoracje świąteczne wykonane przez 
dzieci i nauczycieli oraz palmy wykonane własnoręcznie przez ro-
dziców. Dziękuję im wszystkim za ich czas , poświęcenie i  chcę 
o tym mówić głośno, bo takie zaangażowanie zasługuje na uzna-
nie. W  obecnych czasach rzadkością jest, aby grupa obcych so-
bie osób zorganizowała się w taki sposób, że wspólnie zdobywają 
środki na rzecz naszej szkoły.

Ogromne podziękowania kieruję dla całej Rady Rodziców 
i tych wszystkich, którzy się zaangażowali w pracę z nami . Szcze-
gólne podziękowania dla Marii Gaweł, Katarzyny Lemzy, Brygidy 

Murańskiej, Agnieszki Rączki, Bernadetty Nowak, Grażyny Sufy, 
Magdaleny Duraj, Katarzyny Grochowalskiej, Joanny Sufy, Kin-
gi Chowaniec, Elżbiety Fojcik, Gabrieli Pieczarki, Katarzyny Polak, 
Anny Muszyńskiej, Iwony Fluder, Ewy Paciorek, Małgorzaty Jaki-
mowicz, Elżbiety Bąk, Ireny Howaniec, Katarzyny Pawełek, Moniki 
Kamińskiej, Patrycji Wojtyły, Mirosławy Urbaś, Marzeny Nogi, Pa-
trycji Duraj, Teresy Sobel, Haliny Pierniak, Anny Adamczyk i Korne-
lii Drewniak oraz pani dyrektor Marty Pastor i wszystkich rodziców 
,na których zawsze mogę liczyć.

Wiem, że nasz praca jest bardzo doceniana i wspierana przez 
Organ Prowadzący. Współpraca rodziców z dyrekcją i pracownika-
mi szkoły do tej pory układała się wzorowo, mam nadzieję, że tak 
pozostanie. Zachęcamy wszystkich do współpracy, abyśmy mogli 
bardziej rozwinąć skrzydła.

Edyta Semik
Przewodnicząca Rady Rodziców

Sprostowanie
Szanowni Państwo, niniejszym oświadczam, że w  mate-

riał prasowy „Plotki” dot. rzekomych likwidacji szkół i kandyda-
tury w  wyborach zawierał oficjalne odpowiedzi na pytania za-
dawane przez mieszkańców, nie zaś formę polemiki z jakimkol-
wiek pismem. W przypadku jednej informacji przywołany został 
tytuł gazety „Nowiny spod Grojca” . Materiał ten dotyczył szo-
pek wysłanych parze prezydenckiej. Po wnikliwej analizie sytu-
acji stwierdzam jednak, że informacje podane przez oba pisma 
są prawdziwe. Za dementowanie zatem tej informacji przepra-
szam Redakcję „Nowin spod Grojca”. 

                    Wójt Gminy 
Grzegorz Figura 

10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ... 
czyli Gmina Radziechowy-Wieprz na Festiwalu Projektów Euroregionu Beskidy!
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Rzeźbiarze spod Grojca i Matyski

W  marcu 2014r. realizowany był w  Publicznym Przedszko-
lu w Radziechowach projekt edukacyjny „Rzeźbiarze spod Grojca 
i  Matyski. Sztuka w  gminie Radziechowy- Wieprz”. Głównym ce-
lem projektu było: „Inspirowanie dzieci do własnej twórczości po-
przez poznawanie sztuki rzeźbiarskiej w naszych okolicach i przy-
kład osobisty jej twórców oraz budzenie dumy ze swojej małej oj-
czyzny i chęci ukazania jej walorów szerszemu gronu odbiorców.” 
Projekt realizowany był 
przez zespół przedszkola-
ków w  składzie: Damian 
Dobosz, Agata Dyduch, 
Weronika Jańczy, Michał 
Knapek, Zuzanna Konior, 
Dominik Lach pod opie-
ką nauczycielek: Stanisła-
wy Anny Lizak, Jadwigi 
Howaniec i Doroty Konior. 
W  poszczególne działa-
nia zaangażowane były 
wszystkie dzieci uczęsz-
czające do naszego 
przedszkola. Koordynato-
rem działań w  projekcie 
była dyrektor przedszko-
la Małgorzata Kasperek. 
W  ramach projektu zo-
stała zorganizowana wy-
cieczka do Muzeum Miej-
skiego w  Żywcu w  celu 
obejrzenia wystawy prac 
naszej wybitnej rzeźbiarki 
ludowej Pani Anny Ficoń 
z Wieprza, laureatki m.in.. 
nagroda im. Oskara Kolberga. Naszym przewodnikiem po wysta-
wie była pani etnograf Barbara Rosiek, autorka książki pt. „ Przekra-
czanie granic. Rzeźbiarka Anna Ficoń”. Zaprosiliśmy Panią Basię do 
przedszkola, aby umożliwić wszystkim naszym przedszkolakom 
zapoznanie się ze sztuką ludową w naszej gminie. W trakcie spo-
tkania pani etnograf w bardzo przystępny i ciekawy sposób prze-
kazała dzieciom informacje na temat sztuki ludowej w naszej gmi-
nie. Cała opowieść ilustrowana była fotografiami z naszego regio-
nu. Kolejnym działaniem projektowym była wycieczka przedszko-
laków na Górę Matyskę w celu obejrzenia stacji Golgoty Beskidów. 
Tym razem naszym przewodnikiem był ks. proboszcz Parafii w Ra-
dziechowach Ryszard Kubasiak, który opowiedział dzieciom o hi-
storii powstania Golgoty Beskidów zapoczątkowanej przez ks. Pra-
łata Stanisława Gawlika oraz o wizji drogi krzyżowej zrealizowanej 
przez artystę rzeźbiarza profesora Czesława Dźwigaja. Uzupełnie-
niem wiedzy były informacje na temat kościoła w Radziechowach 
(jednej z najstarszych parafii na Żywiecczyźnie) oraz opis sposobu 
wykonania rzeźb. Niezapomnianym przeżyciem dla przedszkola-
ków i ich wychowawczyń było spotkanie z Panią Anną Ficoń w jej 
pracowni i galerii w Wieprzu. W realizacji spotkaniu uczestniczyły 
także panie Barbara Rosiek i Magdalena Więzik. Pani Anna w bar-

dzo ciepły i  wzruszający sposób opowiedziała dzieciom o  swo-
jej artystycznej drodze (lepienie z  gliny w  dzieciństwie, pierw-
sze rzeźby drewniane inspirowane twórczością męża, wypraco-
wanie własnego stylu, wystawy i  liczne nagrody). Cała opowieść 
(piękną góralską gwarą) ilustrowana rzeźbami zrobiła na uczest-
nikach ogromne wrażenie. Artystka przybliżyła dzieciom symboli-
kę rzeźb o tematyce sakralnej (święci, anioły) i regionalnej. Podsu-
mowaniem całości projektu były warsztaty ceramiczne prowadzo-
ne przez Ewelinę Wiercigroch-Dudkę, absolwentkę ASP w  dzie-
dzinie projektowania ceramiki, prowadzącą pracownię Terra-Art 
w Radziechowach. Pani Ewelina (absolwentka naszego przedszko-
la) rozpoczęła spotkanie od pogadanki na temat różnego rodza-
ju rzeźb i rodzajów ceramiki. Opowiedziała dzieciom o swoich ar-
tystycznych inspiracjach, pierwszych próbach rzeźbiarskich, edu-
kacji plastycznej, wystawach i  nagrodach. Zaprezentowała dzie-
ciom sposób wykonania anioła z  gliny. Następnie mali „rzeźbia-

rze spod Matyski” tworzyli po jej 
kierunkiem własne prace. Nasze 
kąciki regionalne wzbogaciły się 
o  filmy dokumenujące realiza-
cję wycieczek i spotkań z artyst-
kami i etnografem, książki o ży-
ciu i twórczości pani Anny Ficoń 
(prezent od Muzeum Miejskie-
go w Żywcu), drewniane rzeźby 
(upominek od Pani Anny Ficoń) 
oraz ceramiczne anioły wykona-
ne przez przedszkolaki. Serdecz-
nie dziękujemy Księdzu Pro-
boszczowi Ryszardowi Kubasia-
kowi oraz Paniom: Annie Ficoń, 

Barbarze Rosiek, Ewelinie Wiercigroch- Dudka oraz Magdalenie 
Więzik za pomoc w realizacji projektu i ogromny wkład w kształto-
wanie zainteresowań artystycznych i regionalnych naszych przed-
szkolaków. 

Małgorzata Kasperek 
dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach 
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Nowa strona internetowa zyskuje pochwały

Gmina dofinansuje odbiór azbestu

Projekt zakończony!
Od 1 października 2012 roku nasza Gmina wraz z Koszarawą, 

Lipową, Milówką oraz Istebną rozpoczęła realizację projektu unij-
nego. Wspólnie z Liderem projektu - Grupą Ergo Sp. z o. o. opraco-
wany został projekt w ramach Priorytetu V, Podziałanie 5.2.1. Mo-
dernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt.  „Podbeskidzka Wyspa Jakości 
– profesjonalne zarządzanie JST”, nr projektu: POKL.05.02.01-00-
060/12. 

W trakcie jego trwania wiele zyskaliśmy. Dzięki pozyskanym 
środkom unijnym sala sesyjna została wzbogacona o zestaw kon-
ferencyjny wraz z nagłośnieniem, a dzięki temu szkolenia, jakie 
były przeprowadzane w ramach projektu, stały się ciekawsze oraz 
lepiej zobrazowane poprzez wizualizację multimedialną. Szkole-
nia, w których mieli okazję uczestniczyć nasi pracownicy, nie tyl-
ko były związane z tematyką odpowiadającą ich stanowiskom, ale 
również odbyły się zajęcia językowe, komputerowe oraz kreują-
ce dobrą postawę pracownika. Strona internetowa została wzbo-
gacona o nową szatę graficzną, układ oraz zakładki. W ramach 
projektu otrzymaliśmy narzędzie do przeprowadzenia satysfak-
cji klienta oraz oceny pracowników. Głównymi etapami projektu 
były przeprowadzone dwie samooceny w oparciu o metodę CAF 
2006 (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Me-

toda Oceny  - która jest narzędziem kompleksowego zarządza-
nia jakością (TQM) przeznaczonym dla  administracji publicznej. 
Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji 
z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencja-
łu organizacyjnego. Model zawiera 9 kryteriów, które odnoszą się 
do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdo-
razowo analizie podczas przeprowadzania samooceny. Te kryte-
ria to: kryterium Potencjału: przywództwo, strategia i planowanie, 
pracownicy, partnerstwo i zasoby, procesy; do kryterium Wyni-
ków należą: wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klien-
tami, wyniki działalności w relacjach z  pracownikami, społeczne 
wyniki działalności, kluczowe wyniki działalności. Podczas samo-
oceny diagnozowane były mocne i słabe strony Urzędu. Po prze-
prowadzeniu samooceny oraz określeniu obszarów usprawnień, 
w obu przypadkach został wygenerowany raport. Dzięki działa-
niom doskonalącym wiele słabych stron może być wyeliminowa-
nych – w  wielu przypadkach bez ponoszenia istotnych kosztów 
lub wręcz bez kosztowo. 

Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31.03.2014 r. Jak 
widać uczestnictwo w takim projekcie przynosi wiele korzyści nie 
tylko pracownikom, lecz i klientom, którzy odwiedzają nasz urząd. 

Poważna i profesjonalna – tak ocenili stronę internetową na-
szej gminy twórcy ciekawej analizy przeprowadzonej na łamach 
Gazety Żywieckiej. Analiza ta miała na celu porównanie stron in-
ternetowych gmin powiatu żywieckiego.  Nowa szata graficz-
na strony Gminy Radziechowy-Wieprz wyraźnie spodobała się 
oceniającym. Ważne były także inne jej atuty. „Mało która strona 
gminna, może pochwalić się obsługą systemu RSS i mało która 
daje możliwość zapisania się do newslettera. Oficjalnie i nowocze-

śnie. Aktualności jest sporo, kalendarium pęka w szwach.” – recen-
zują twórcy analizy. 

Choć nowa strona internetowa gminy dopiero rozwija się, to 
dobrym znakiem jest, że już teraz starania jej twórców zostały do-
cenione. Mamy nadzieję, że będzie ona dobrze służyć mieszkań-
com.  

(M. Husar)

Uprzejmie informujemy, że na terenie gminy Radziechowy-
Wieprz zorganizowana zostanie zbiórka odpadów zawierających 
azbest, tj.  przede wszystkim płyty azbestowo-cementowe tzw. 
eternit, z którego produkowano pokrycia dachowe: płyty fali-
ste i płaskie tzw. „karo”, płyty płaskie elewacyjne – wykorzysty-
wane w budownictwie.

Na dofinansowanie odbioru azbestu z budżetu Gminy zosta-
ło przeznaczone 54 000 zł. W pierwszej kolejności odpady zawie-
rające azbest odbierane będą od osób, które już zapisały się na li-
stę w  Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz, wypełniając prośbę 

o dofinansowanie odbioru eternitu i u których wymagane jest pil-
ne usuniecie i zabezpieczenie odpadów azbestowych. Dofinanso-
wanie otrzymają osoby, które nie mają zaległości podatkowych 
w  stosunku do Gminy. W  celu zweryfikowania gotowości odda-
nia przez Państwa eternitu i  w  związku z  obowiązkiem ustawo-
wym prosimy o  wypełnienie „Informacji o  wyrobach zawierają-
cych azbest i  miejscu ich wykorzystania”, który jest do pobrania 
w sekretariacie oraz na stronie internetowej.  O dalszych szczegó-
łach związanych ze zbiórka azbestu zostaną Państwo poinformo-
wani w najbliższym czasie.        

„NIE DLA CZADU” - POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
16 kwietnia 2014 roku w  Zespole Szkół Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu-Moszcza-
nicy odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej dzieci i  młodzieży powiatu żywieckiego. 
Do eliminacji przystąpiło 39 uczestników, zwycięzców z czterna-
stu gmin powiatu. W roku bieżącym w powiecie żywieckim w eli-
minacjach szkolnych, gminnych i powiatowych wzięło udział po-
nad 700 młodych sympatyków pożarnictwa. W  całym powiecie 
żywieckim w roku bieżącym eliminacje odbywały się pod hasłem 
„NIE DLA CZADU”. 

Gminę Radziechowy–Wieprz reprezentowali uczniowie Ze-
społu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach PA-
TRYK KNAPEK kl. V b ze szkoły podstawowej i DAWID KUPCZAK 
kl. II a z gimnazjum.

W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy o po-
żarnictwie, najlepsi z nich zakwalifikowali się do finału. 

Laureatem eliminacji powiatowych został Patryk Knapek zaj-
mując II miejsce. Gratulacje!
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SZKOŁA OTWARTA DLA DZIECI I RODZICÓW
Dni otwarte na stałe zagościły w  kalen-

darzu imprez Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Przybędzy. Taka akcja to doskonała oka-
zja do zapoznania się z ofertą szkoły w zakre-
sie nauczania i wychowania, bazą dydaktycz-
ną szkoły oraz do poznania nauczycieli. 6 maja 
2014 roku naszą szkołę licznie odwiedzili go-
ście. Przybyli rodzice, a wraz z nimi dzieci, któ-
re od nowego roku szkolnego i  w  latach ko-
lejnych staną się uczniami. Goście zgromadzili 
się w sali świetlicy szkolnej. Przybyłych rodzi-
ców ciepło powitała Dyrektor Zespołu pani Elżbieta Borowik. Po-
tem dzieci zaprezentowały różnorodne formy swojej aktywności 
jak śpiew, taniec, teatr. Spotkanie rozpoczęła uczennica kl.IV wy-
konaniem piosenki pt. „Mały Książę”.

Kolejno pierwszaki dały popis swoich umiejętności tanecz-
nych przedstawiając taniec motyli i  taniec z parasolami. Następ-
nie uczniowie klas młodszych zaprezentowali tańce regionalne. 
Dziewczynki z  młodszych klas wdzięcznie zaśpiewały piosenkę 
„Szybki Bil”. Uczniowie klasy III wykonali taniec ,,kuchenna chacha” 

oraz inscenizację o tematyce kulinarnej w języku angielskim. Dzie-
ci z kl. IV pochwaliły się umiejętnościami lingwistycznymi. Szkol-
na grupa teatralna przedstawiła sztukę pt. „Z piosenką przez szko-
łę”, która to zajęła I miejsce w swojej kategorii w II Gminnym Kon-
kursie Teatralnym . Na koniec rozśpiewany pierwszak wykonał pio-
senkę „Zimny drań”.

Po występach dzieci i  rodzice zwiedzali sale lekcyjne, roz-
mawiali z nauczycielami. Mogli również zobaczyć, jak ich pocie-
chy uczą się poprzez zabawę. Dzieci zaprezentowały gry i  zaba-
wy dydaktyczne z  wykorzystaniem nowoczesnej tablicy interak-

tywnej, która jest trzecią z kolei w naszej szko-
le. Następnie nauczycielka przedstawiła dzia-
łanie dziennika elektronicznego, który będzie 
wprowadzony w  nowym roku szkolnym. Na 
zakończenie spotkania uczniowie z  nauczy-
cielką wychowania fizycznego zaprezentowa-
li pokaz aerobiku. 

Dziękujemy i  zapraszamy na następne 
spotkanie za rok.

Iwona Kłusak

STRAŻACY W GMINIE RADZIECHOWY – WIEPRZ
Na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz czynnie działa 5 jed-

nostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Radziechowy, OSP 
Wieprz, OSP Juszczyna, OSP Przybędza, OSP Bystra. Straż z Radzie-
chów dodatkowo jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowni-
czo – Gaśniczego. 

Wszystkie jednostki posiadają zdalny system alarmowania, 
dzięki któremu Państwowa Straż Pożarna w Żywcu może wzywać 
ich w każdym momencie do udziału w akcjach ratowniczych na 
wypadek wystąpienia pożarów, powodzi lub innych miejscowych 
zagrożeń. Na obecną chwilę we wszystkich jednostkach łącznie 
służy 161 strażaków w wieku od 18 do 65 lat, dodatkowo szeregi 
naszych strażaków zasilają kobiety na terenie całej gminy mamy 
10 czynnie działających pań w jednostkach OSP. 

Każda z jednostek posiada specjalistyczny sprzęt wykorzysty-
wany do akcji np. agregaty prądotwórcze, piły spalinowe, moto-
pompy, aparaty tlenowe, zestawy do ratownictwa drogowego.  

Warto również nadmienić, że nasi strażacy szkolą się syste-
matycznie w zakresie ratownictwa medycznego, co roku podno-
szą swoje kwalifikacje, nabywają różnoraki sprzęt (nosze, torby ra-
townicze). Zdobyta wiedza wraz z niezbędnym specjalistycznym 
sprzętem jest wykorzystywana do udzielania pierwszej pomocy 
ludziom poszkodowanym przed przyjazdem karetki pogotowa-

nia, co niejednokrotnie pozwala uratować ludzkie życie. 
Najważniejszym elementem niezbędnym do szybkiego i sku-

tecznego ratowania ludzkiego zdrowia i mienia są specjalistyczne 
samochody, wszystkie jednostki posiadają po dwa wozy bojowe. 

Strażacy wraz z Gminą Radziechowy – Wieprz oraz  innymi in-
stytucjami, sponsorami starają się systematycznie wymieniać wy-
służone już samochody  i tutaj należy nadmienić, że w ubiegłych 
latach udało się zakupić dwa średnie specjalistyczne samochody: 
do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie zakupiono 
samochód marki MAN, Ochotnicza Straż Pożarna w Wieprzu rów-
nież nabyła nowy samochód marki MERCEDES ATEGO. 

W roku bieżącym Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowach 
również stara się o zakup nowego ciężkiego samochodu strażac-
kiego. Nowe pojazdy mają za zadanie unowocześnienie i uspraw-
nienie działań mających na celu ratowanie ludzkiego zdrowia i ży-
cia. 

Podsumowując, strażacy z naszych jednostek w roku 2013 bra-
li udział w 84 wyjazdach ratowniczych , do pożarów wyjechali 59 
razy, do miejscowych zagrożeń takich jak wypadki drogowe czy 
wichury 25 razy, łącznie udział w tych zdarzeniach wzięło 126 dru-
hów, na szczęście żaden z nich nie odniósł żadnych obrażeń, wszy-
scy szczęśliwie wrócili do swoich rodzin. 

Idę do Ciebie Królowo
Matko nasza z Przyłękowa
Chciałbym złożyć Ci w podzięce
Moje zatroskane serce

Cały mój ciężar i trud tej drogi
Sękate ręce, zbolałe nogi
U Ciebie Matko nadziei wiele
Odkąd królujesz tu w Tym Kościele.

Tutaj z Tej Góry widzisz z daleka
Jak się nam żyje co kogo czeka
Wszystkim ratunek dajesz w potrzebie
Kto się z ufnością zwraca do Ciebie

Idę do Ciebie Matko Jedyna
Poprośże za mną Twojego Syna
Rozlejże na mnie łask Twoich wiele
Kiedy uklęknę w Twoim Kościele. 

Andrzej Murański

Idę do Ciebie…



Nasza GmiNa

9

Pod takim właśnie hasłem uczniowie Zespołu Szkół im. ks. prał St. Gawlika  
w Radziechowach przygotowali plakaty i ulotki informujące mieszkańców naszej 
gminy o zbiórce sprzętów elektrycznych, elektronicznych   i innych, nadających się 
do takiego wywozu. Informacja ukazała się również na stronie internetowej naszej 
szkoły, w ogłoszeniach parafialnych, a także w miejscowej gazecie – „Nasza Gmina”. 
To nie wszystko – aby uatrakcyjnić tę akcję i  jeszcze bardziej zachęcić do udziału 
w niej – postanowiliśmy poprosić     o pomoc leśników z naszego zaprzyjaźnione-
go nadleśnictwa. Zaoferowali nam sadzonki drzewek iglastych: jodły, świerki, sosny, 
modrzewie i daglezje. To właśnie one wzbudziły największy entuzjazm – każdy chciał 
otrzymać drzewko!

Rankiem, w dniu zbiórki – 21 marca – wiał silny wiatr. Przewrócił stelaż, na któ-
rym wisiał największy plakat. Jednak ten akcent nikogo nie przestraszył! Wprost 
przeciwnie – mieszkańcy postanowili nie zrażać się przeciwnościami. Od same-
go rana do wieczora dorośli i  dzieci przynosili, przywozili wszelkiego rodzaju 
elektrośmieci. Zbiórka okazała się wielkim sukcesem. Ludzie byli zadowoleni, że 
mają możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zużytych sprzętów, a na dodatek 
odchodzili z pięknym drzewkiem w ręku – w zamian za już bezużyteczną rzecz 
otrzymywali coś żywego, czym w najbliższych latach będą cieszyć oko i serce. 

Przez cały dzień mieliśmy pełne ręce roboty: skrupulatnie notowaliśmy każ-
dą przyniesioną rzecz,  odnosiliśmy ją w wyznaczone miejsce, przyjmowaliśmy 
ludzi z dużą sympatią i uznaniem. Dziękowaliśmy za udział    w akcji i gratulo-
waliśmy, że tego pierwszego wiosennego dnia pomagają naturze. W wolnej 
chwili zaprezentowaliśmy młodszym dzieciom krótkie przedstawienie, w cza-
sie którego przebrani za elektroodpady, śpiewaliśmy napisaną w ramach pro-
mocji piosenkę.  Omówiliśmy też korzyści, wynikające   z usuwania takich sprzę-
tów w ten właśnie sposób. Dzieciaki były bardzo zainteresowane tym, co dzieje 
się dalej z elektrośmieciami i zdziwione tym,      że jeszcze można co nieco wyko-
rzystać…

Każdy, kto wziął udział w naszej zbiórce, w jakiś sposób skorzystał: pozbył się 
rzeczy, których nie można tak po prostu wyrzucić do śmieci, zrobił wiosenne po-
rządki, otrzymał iglaka, a na dokładkę przyczynił się do czegoś dobrego. Z taką 
świadomością mieszkańcy naszej gminy przywitali wiosnę!  

Zebraliśmy 3 160 kg elektrośmieci!!!
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w zbiórkę 

elektrośmieci, a w szczególności pracownikom Nadleśnictwa w Węgierskiej Gór-
ce za piękne sadzonki drzew, które uatrakcyjniły naszą akcję i uczyniły ją jeszcze 
bardziej przyjazną środowisku.

Akcja przeprowadzona została w ramach ogólnopolskiego konkursu: „ Zmie-
niaj nawyki –nie klimat.

Więcej informacji na stronie  www.stopzmianomklimatu.pl  w  zakład-
ce „Aktywni dla klimatu”

Członkowie EKO-BOOM

Elektroodpady oddajesz – drzewko życia dostajesz!!!

Tegoroczny maj będzie dość zróż-
nicowany pod względem temperatu-
ry dziennej i nocnej. Trafią się zarówno 
30-stopniowe upały, jak i nocne przy-
mrozki. Początek miesiąca raczej chłod-
ny. Do tego deszczowy. W nieprzema-
kalnej ocieplanej kurtce na pewno nie 
będzie nam za gorąco. Dopiero około 
7 maja nastąpi poprawa pogody. Słoń-
ce rozgości się na niebie, tylko czasami 
wyciśnie z wody gdzieś nad Polską ja-
kąś chmurkę, aby zapobiec suszy. Będzie 

ciepło i radośnie od śpiewu ptaków, rozkwitających bzów i kwia-
tów. Dmuchać będzie umiarkowanie, głównie z północnego za-
chodu i wschodu. Noce chłodne, lokalnie przymrozki. Około 15 za-

gości nad Polską wyż. Będzie jeszcze cieplej, temperatura letnia, 
można spodziewać się wspomnianych 30 at. C! Wieczory i noce 
bez przymrozków, ale nadal chłodne. 

Dopiero pod koniec miesiąca pogoda się pogorszy, pojawią 
się deszcze, mgły i wilgoć w powietrzu. Deszcze miejscami obfite. 
W połączeniu z silniejszym wiatrem będą dość uciążliwe. Pierwsze 
gwałtowniejsze burze. Temperatury pokręcą się wokół 20 stopni. 
Ryby chętniej będę współpracowały 1 i od 28 do 30 maja.

,,Pankracy, Serwacy i Bonifacy (12-14), każdy swoim zimnem raczy”.

„Chłodniejszy maj daje siana, grzybów i ziół urodzaje”.

,,Święta Zofija (15) kwiaty w ogrodach rozwija”.

Hej...
Andrzej Murański

Baca prognozuje
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Ciasto z morelową bezą:

Ciasto kruche:
1 szklanka mąki pszennej
½ szklanka cukru
4 żółtka
2 łyżki czekolady w proszku
Masa bezowa: 
8 białek
1 czubata szklanka cukru pudru
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
Dodatkowo: 
5 moreli
2 szklanki syropu
20 dkg dżemu truskawkowego
Wykonanie: Ciasto kruche:
Z  podanych składników zagnieć ciasto. Schłodź je w  lodówce, 
a następnie przełóż do blaszki i piecz w temp. 190°C do zrumie-
nienia. 
Masa bezowa: Białka ubić na sztywną pianę. Dodać cukier stop-
niowo mąkę. Dalej ubijać do momentu uzyskania lśniącej jed-
nolitej masy. Owoce umyć usunąć pestki przepołowić, zblanszo-
wać w gorącym syropie. Odcedzić pokroić w ćwiartki. Ostudzo-
ne ciasto posmarować dżemem, ułożyć morele. Tortownicę o ta-
kiej samej wielkości jak upieczone ciasto wyłożyć pergaminem 
wylać masą bezową suszyć w temp. 100°C. Ostudzona bezę wy-
łożyć na ciasto. 

Wiejskie żeberka

Składniki: 
1 kg żeberek wieprzowych
1 łyżka mąki
2 łyżki smalcu
2 cebule
3 kiszone ogórki 
½ szklanki bulionu
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
majeranek
sól

Wykonanie: żeberka natrzeć solą podzielić na porcje obtaczać 
w mące i podsmażyć z obu stron na rozgrzanym smalcu. Przeło-
żyć do rondla a na pozostałym tłuszczu zrumienić drobno pokro-
joną cebulę. Dodać cebulę do mięsa skropić bulionem posypać 
majerankiem i dusić aż będą miękkie. Pokroić w kostkę kiszone 
ogórki dołożyć do rondla i jeszcze chwilę dusić. Do sosu powsta-
łego podczas duszenia mięsa dodać rozdrobnioną w łyżce wody 
mąkę ziemniaczaną i zamieszać. Podawać z ziemniakami i kapu-
stą zasmażaną lub surówką z czerwonej i białej kapusty. 

Grillowana karkówka z glazurą

Składniki: 
1 kg schabu karkowego bez kości
Łyżka majeranku, 
Kilka łyżek oliwy
Grubo zmielony pieprz
Karczek podzielić na 8 kawałków, lekko rozbić, natrzeć oliwą oraz 
przyprawami. Tak przygotowane mięso ułożyć w misce najmniej 
2 godziny w lodówce.

Wykonanie glazury i składniki: 
2 łyżki musztardy francuskiej, 
3 łyżki dżemu jasnego (mirabelki, morele, brzoskwinie) 
łyżka marynowanego pieprzu zielonego 
3 ząbki czosnku 
pęczek natki pietruszki, 
sól. 

Przeciśnięty przez praskę, lub drobno posiekany czosnek utrzeć 
z  solą i  zielonym pieprzem, a  następnie dokładnie wymieszać 
z musztardą dżemem i posiekaną natkę. Zamarynowane kotle-
ty upiec na grillu po 6-8 minut z każdej strony. Kiedy będą pra-
wie gotowe posmarować je przygotowaną glazurą i piec jeszcze 
chwilę. Upieczone kotlety rozłożyć na talerzach i polać pozostałą 
glazurą. Podawać z warzywami z grilla i pieczywem. 

Elżbieta Kliś

W Kuchni z Panią Elą

KGW FUNDUJE PLAC ZABAW
Długo już dzieci z Brzuśnika czekają na swój plac zabaw. 

W końcu pojawiła się możliwość opłacenia jego budowy z fun-
duszu sołeckiego. Decyzje jednak zapadły inne i plac zabaw 
pozostał- by jeszcze długo na liście dziecięcych życzeń, gdyby 
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzuśniku nie postanowiło wziąć 
sprawy w swoje ręce. KGW na budowę placu zabaw przekazu-
je 20 tysięcy złotych.

„Budowa placu zabaw nie może czekać już dłużej” – tłumaczy 
pani Czesłwa Kłusak zgodnie z postanowieniami KGW w Brzuśni-
ku. Panie z Koła, niejednokrotnie włączające się w życie kultural-
ne miasteczka, swoją pomocą i pracą, teraz dołożą także  pienią-
dze do realizacji projektu budowy placu zabaw. „Już nie raz Panie 
z Koła w Brzuśniku udowadniały swoje wielkie serca wobec potrzeb 
mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Są skarbem.” – komen-
tuje pan Grzegorz Figura Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz. 

Plac zabaw będzie zatem wspófinansowany z  budżetu gmi-
ny (niespełna 17,9 tys zł), a w pozostałej części pokryty z pomo-
cy udzielonej przez KGW (20 tys) oraz z  pozyskanych z  projek-
tu funduszy (35 tysięcy). Całkowity koszt budowy szacuje się na 

72 889,81 złotych. Jeszcze do niedawna spodziewano się, że bu-
dowa długo wyczekiwanego placu zabaw finansowana będzie 
z funduszu sołeckiego. Postanowienia radnych skierowały się na-
tomiast - trochę nieoczekiwanie - w stronę budowy nowego bo-
iska w  Brzuśniku. Władze zaznaczają, że choć projekt ten ruszy 
w tym roku, to nie zostanie ukończony. Teren przeznaczony pod 
budowę należy bowiem najpierw odwodnić, aby zapobiec znisz-
czeniom, które z  pewnością powstałyby w  niedalekiej przyszło-
ści. „Biednej gminy nie stać na byle jakość” – mówi sekretarz Jadwi-
ga Górna – „nie możemy zacząć budowy boiska bez odpowiedniego 
przygotowania terenu ,w tym głównie bez stworzenia odpowiednie-
go odwodnienia, bo w przeciwnym razie za kilka lat będą potrzebne 
pieniądze na remont, a na to nie możemy sobie pozwolić”. 

W  imieniu redakcji składamy Paniom z  Koła Gospodyń Wiej-
skich w  Brzuśniku serdeczne podziękowania za okazaną dobroć 
i bezinteresowny wkład w tworzenie naszej wspólnej małej ojczy-
zny. Dziękujemy! 

(M. Husar)
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Jak oszczędzać? Jak inwestować? Jak nie dać się oszukać? 
Na te i  wiele innych pytań odpowiemy podczas warsztatów 
„O finansach…w bibliotece” 

Zapraszamy osoby w wieku 50+. Zbieramy 2 grupy po 10 osób 
– warsztaty będą się odbywały w Radziechowach i w Juszczynie. 

Zapisy trwają do końca maja, a  już w  pierwszym tygodniu 
czerwca odbędą się spotkania organizacyjne. Zapraszamy do za-
pisywania się w  bibliotekach w  Radziechowach i  w  Juszczynie 
oraz do zgłoszeń telefonicznych na numer 33 8676 146

Opinie na temat tych warsztatów przeprowadzonych w in-
nych bibliotekach w Polsce:

„Mogę już zapłacić rachunki telefoniczne i za prąd przez inter-
net. Nie stoję w kolejkach na poczcie!”          Helena, 63 lata

„Babcia skończyła kurs w bibliotece i wylicytowała dla mnie na 
Allegro kolekcję płyt winylowych. To był najfajniejszy prezent jaki 
od niej kiedykolwiek dostałam. Pomysł podsunęła jej koleżanka 
z kursu.”                 Sylwia, 18 lat

„Kupiłeś tę pralkę za 600 złotych? Jakim cudem? - zdziwił się 
sąsiad. A ja mu na to: Idź do biblioteki, to się dowiesz!”

Tomasz, 55 lat
Realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informa-

cyjnego. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego

Banku Polskiego, a  jego założenia wpisują się  w  cele Programu 
Rozwoju Bibliotek.

Podczas warsztatów dowiecie się: 
1. Jak racjonalnie gospodarować domowym budżetem? Jak pla-

nować wydatki i jak bezpiecznie oszczędzać.
2. Bank przez Internet – jak założyć e-konto i  robić przelewy 

przez Internet. Jak wybierać konta, lokaty, karty płatnicze. Ja-
kie prawa ma konsument, co robić aby nasze pieniądze były 
bezpieczne?

3. Kredyty, lokaty i  karty – jak wybrać najkorzystniejszą ofertę 
bankową? Co trzeba wiedzieć o  pożyczkach, kredytach, ko-
rzystaniu z  bankomatu? Co to jest odwrócona hipoteka? – 
emerytura za dom/mieszkanie.

4. Jak wybrać polisę ubezpieczeniową? Kiedy i co warto ubez-
pieczać? Jakie są prawa klienta?

5. Bank centralny a inne banki – różnice, czyli co warto wiedzieć. 
Jakie są korzyści a jakie obawy związane z wejściem do stre-
fy euro? Jak porównywać cenę walut i najkorzystniej wymie-
niać złotego?

Zapraszamy serdecznie!
Zgłoszenia do 30 maja w bibliotekach i pod nr tel. 33 8676 146.
Spotkanie organizacyjne w Radziechowach i Juszczynie w pierw-
szym tygodniu czerwca.

W bibliotekach w Radziechowach, Wieprzu i Jusz-
czynie odbywa się cykl spotkań z interesującymi i peł-
nymi pasji osobami, organizowany przez Fundację 
Orange. „Spotkania z  pasją”  przeprowadzane są na 
żywo, online w  formie wideo konferencji i  kierowa-

nych głównie do seniorów. 
Do tej pory mieliśmy okazję spotkać się z panem Emilianem 

Kamińskim - aktorem, reżyserem, założycielem Teatru Kamienica, 
panią Katarzyną Miller - psychoterapeutką, publicystką, filozofką 
i poetką oraz panią Urszulą Szczurek – najstarszą w Polsce, 75-cio-
letną instruktorką  fitness i aqua aerobic. 

Nasi bohaterowie to zarówno osoby znane, które opowiedzą 
Państwu o  swoich zainteresowaniach, jak również osoby mniej 
znane, które pokazują, jak wiele osób starszych wciąż pozostaje 
czynnymi zawodowo lub jak kreatywnie wykorzystuje swój czas 
wolny na dokształcanie się, rozwijanie pasji, pomoc innym.    A. K.

Podczas ostatniego spotkania w bibliotece w Juszczynie nie-
wielka grupa czytelniczek spotkała się z Panią Urszulą Szczurek – 
75-cioletnią instruktorką fitness z Krakowa. Nasze panie przy ka-
wie i ciastku mile i wesoło spędziły czas. Pani Urszula Szczurek do-
dała nam energii, uświadomiła wiele aspektów  natury seniora 
oraz, co najlepsze rozbawiła i zaraziła swym entuzjazmem. Za po-
średnictwem Internetu mogłyśmy naszej rozmówczyni zadać kil-
ka pytań i uzyskać na nie wyczerpujące odpowiedzi. Serdecznie 
wszystkim dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie w dniu 22 
maja 2014 o godzinie 11.00.              A. B.

Panie które wzięły udział w  spotkaniu w Wieprzu były pełne 
podziwu dla kondycji, samopoczucia i nastawienia do życia Pani 
Uli. Informacje które przekazała będą niewątpliwie cenną wska-
zówka i inspiracją do aktywniejszego spędzania czasu.             E. T.

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, w czwartki o godz.11:00. 
Serdecznie zapraszamy w terminach:

22 maja 2014, 5 czerwca 2014, 26 czerwca 2014

biblioteki

O finansach… w bibliotece

„SPOTKANIA Z PASJAMI”

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEK NA TERENIE GMINY!

Nowe książki, dostęp do komputerów i Internetu, ksero!

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MONIKA SZWAJĄ

Biblioteka w  Radzie-
chowach serdecznie za-
prasza w  dniu 28 maja 
2014 r. o  godz. 17:00 na 
spotkanie z panią Moniką 
Szwają – pisarką, dzien-
nikarką telewizyjną, au-
torką takich powieści jak 
„Klub Mało Używanych 
Dziewic”, czy serii o Wice 
Sokołowskiej. Jej książki 
napisane są zabawnym 

językiem, nie nudzą. Autorka opowiada historie, w których panu-
je równowaga między smutkiem a uśmiechem, jest w nich ciepło, 
niosą pocieszenie a zakończenie musi być optymistyczne. 

Już w czerwcu zapraszamy do spotkani a Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Radziechowach. Tym razem czytamy „Dzieci Ireny Sen-
dlerowej” autorstwa Anny Nieszkowskiej. 

Historia niezwykłej kobiety, która uratowała 
w czasie Zagłady 2 500 żydowskich dzieci. Spe-
cjalne wydanie książki „Matka dzieci Holocau-
stu. Historia Ireny Sendlerowej”, uzupełnione 
o rozdział „Życie po książce.

Zapraszamy do wypożyczania książki w biblio-
tece i udziału w spotkaniu 5 czerwca o godzi-
nie 14.00
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Urząd Stanu Cywilnego zwykle kojarzy się z zawieraniem mał-
żeństw i  niesłusznie z  rozwodami. Wyjaśniam, małżeństwa tak, 
natomiast sprawy rozwodowe zostają rozstrzygane przed właści-
wym sądem. Trzeba jednak nadmienić, że do rozwodu wymaga-
ny jest odpis skrócony aktu małżeństwa, po który idziemy do USC. 
Powszechną czynnością jest rejestracja urodzeń, małżeństw i zgo-
nów oraz wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego. Po wcze-
śniejszym przyjęciu przez kierownika USC od nupturientów (na-
rzeczonych) zapewnienia przedmałżeńskiego, wydaje się zaświad-
czenia do ślubu konkordatowego lub zagranicznego. W każdym 
urzędzie stanu cywilnego można dokonać oświadczenia o uzna-
niu ojcostwa i  nadaniu nazwiska dziecku narodzonemu lub po-
czętemu. We właściwym dla miejsca zamieszkania USC dokonu-
je się też zmiany imienia lub nazwiska. Ponadto w USC, z uwagi na 
migrację obywateli polskich, dokonuje się umiejscowienia, uzu-
pełnienia, odtworzenia lub rejestracji zagranicznych aktów stanu 
cywilnego z całego świata. Wiemy, że kiedy małżonkowie przeży-
ją ze sobą 50 lat, to od Prezydenta RP otrzymują medal i gratula-
cje, aby to jednak się stało, to kierownik USC musi wystosować od-
powiedni wniosek, dla każdego małżonka osobno. Następnie za 
pośrednictwem Wojewody, wniosek zostaje dostarczany do Pre-
zydenta RP.

Jak to bywa w gminach wiejskich całej Polski, zakres czynności 
pracowników USC jest o wiele szerszy, dlatego nie dziwi nas fakt, 
że do USC przychodzimy w wielu innych sprawach.

Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy, zgodnie z uzyskanymi infor-

macjami od 1 stycznia 2015 roku, planowana jest zmiana przepi-
sów dotyczących działania urzędów stanu cywilnego. W mediach 
będziecie mogli usłyszeć, że czekają Was niezwykłe udogodnienia, 
a rzeczywistość może okazać się zupełnie inna. Jeżeli od 1 stycznia 
2015 roku wejdą w życie nowe przepisy, to akty stanu cywilnego 
będą rejestrowane tylko w sposób elektroniczny, bez prowadze-
nia ksiąg. Wszystkie dane będą generowane przez główny serwer, 
gdzie po zatwierdzeniu dopiero można będzie uzyskać stosowny 
odpis aktu stanu cywilnego. Jest to podobna sytuacja, jaka mia-
ła miejsce z działalnością gospodarczą, gdzie przy wprowadzaniu 
danych do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w gmi-
nach ustawiały się kolejki często niezadowolonych klientów. Było 
to spowodowane tym, że urzędnik nie mógł sprawnie dokonać 
czynności, gdyż system był przeciążony i ciągle coś się zwieszało.

Prawdopodobnie przy zgłoszeniu zgonu, nie będziecie mogli 
Państwo uzyskać od razu odpisu skróconego aktu zgonu, z uwa-
gi na generowanie i długi czas zatwierdzenia przez nowy system.

Nowa ustawa o  aktach stanu cywilnego gwarantuje uzyska-
nie dokumentów potwierdzających stan cywilny w każdym urzę-
dzie staniu cywilnego w Polsce. Jednak uzyskanie ich od ręki, jak 
to miało nieraz miejsce teraz, może okazać się niemożliwe. W ra-
zie potrzeby, będziemy Państwa szczegółowo informować o moż-
liwości załatwienia w jak najszybszym terminie swojej sprawy, jed-
nak z Waszej strony mile będzie widziana wyrozumiałość i cierpli-
wość, która pomoże w bezstresowo przejść przez okres nowelizacji.

            J. Twardysko

Droga konieczna

Urząd Stanu Cywilnego – jak jest, a jak będzie

JAK TO ZAŁATWIĆ?

Problem braku dojazdu do działki budowlanej lub rolnej to 
zjawisko częste w Naszej Gminie. Głównie na terenie miejscowo-
ści Juszczyna i górna część miejscowości Radziechowy, tam, gdzie 
nie przeprowadzono tzw. komasacji. Zgłaszają się do nas osoby z 
pytaniem, jak to możliwe, że przez tyle lat korzystali z drogi, któ-
rej okazuje się, że nie ma. Właściciele działek, po których ta droga 
przebiega, nagle nie pozwolili z niej korzystać. Nie ma się co dzi-
wić, w naszym kraju obowiązuje prawo własności. Jednak, jak to 
się mówi, nie ma rzeczy nie do załatwienia. Pierwszym krokiem 
w takiej sytuacji jest polubowna rozmowa z właścicielem działki, 
po której przebiega droga lub nie przebiega, ale działka ta stano-
wi jedyną alternatywę dojazdu na naszą działkę. To jest załatwie-
nie problemu przy tzw. zgodzie, tj. uzgadniamy warunki, na jakiej 
zasadzie nastąpi korzystanie z drogi. Następnie, jeżeli to koniecz-
ne, musimy geodezyjnie wydzielić drogę i resztę formalności za-
łatwiamy już u notariusza. Gorzej jest, jeżeli w negocjacjach o do-
jazd do działki nie ma zgody. Wtedy możemy wystąpić do właści-
wego sądu o ustanowienie drogi koniecznej.

Oto co na ten temat mówi Art. 145 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014.121. j.t.)  

 § 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do 
drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budyn-
ków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów 
sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służeb-
ności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnie-
niem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi pu-
blicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które 
droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest na-
stępstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a mię-
dzy interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, 
o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które 
były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać 
interes społeczno-gospodarczy.

W związku z powyższym, jeżeli jednak okaże się, że musicie 
Państwo wystąpić do sądu o ustanowienie drogi koniecznej, to 
właściwym dla terenu Gminy Radziechowy – Wieprz jest Sąd Re-
jonowy w Żywcu Wydział Cywilny, 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 
39. Wszelkie informacje można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta 
pod nr tel. 33 475 12 01                 J. Twardysko

Informacja MZK
Miejski Zakład Komunikacyjny w  Żywcu, poinformował nas, 

iż w  związku z  zamknięciem tzw. starego mostu na rzece Sole 
w Żywcu i zmianą tras obsługiwanych przez nich linii, wstrzymu-
je wszystkie zmiany rozkładów jazdy. Ewentualnych zmian będą 
dokonywać dopiero w czasie zaistnienia nowych warunków dro-
gowych.

Mając na uwadze powyższe, wszelkie prośby dotyczące zmian 
w kursowaniu autobusów MZK, będą możliwe do rozpatrzenia do-
piero po wybudowaniu nowego mostu w Żywcu.

J. Twardysko

JAK TO ZAŁATWIĆ?
Z  uwagi na liczne problemy mieszkań-

ców Naszej Gminy, które nieraz wydają się 

niemożliwe do załatwienia, postanowiliśmy 

w miarę możliwości służyć naszą wiedzą i po-

mocą. Jeżeli więc, macie Państwo problem, 

który nie wiecie jak rozwiązać, piszcie do nas 

lub telefonujcie. Na łamach gazetki gminnej, 

będziemy się starać Wam pomóc.
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Od pierwszego maja zaczyna się nowy sezon działania poświę-
conej w zeszłym roku bacówki w Przybędzy. Jeśli pogoda będzie 
sprzyjać, smakosze owczych serów będą mieli okazję zaspokajać 
swoje podniebienie prawdziwymi rarytasami aż do września. 

W  dniu 11 maja ubiegłego roku dokonano poświęcenia ba-
cówki, owiec i hali. Bacówka „Za Kaplicą” 
– bo taką nazwę przyjęła – to pierwsza, 
której poświęcenia dokonano w Przybę-
dzy. Choć otwarcie było huczne, to nikt 

wtedy prawdopodobnie nie przypusz-
czał jeszcze, jak wielkim cieszyć się będą 
powiedzeniem sery w  niej wytwarzane. 
Obecnie bacówka uczestniczy w programie 
Owca +. 

Właściciele Bacówki „Za Kaplicą” - Kry-
styna i Grzegorz Chmiel oraz Marta i Kacper 
Czech – serdecznie zapraszają do odwiedze-
nia i zakupu serów góralskich. Oferują także 

organizację ognisk w tym widokowym miejscu. Dostęp do baców-
ki jest bardzo łatwy – wystarczy przejść 100 metrów od parkingu 
przy Kaplicy p. w. MB Częstochowskiej w Przybędzy.

Właściciele informują jednocześnie o  możliwości oddawania 
pobliskich terenów w celu wykoszenia traw pod wypas owiec. Za-

interesowani proszeni są o kontakt z właścicielami bacówki 
tel. 510 – 492 – 236.

Życzymy właścicielom, aby ich bacówka rozwijała się 
i była doceniana wśród 
społeczeństwa, a  tak-
że stała się wzorem 
i  inspiracją dla innych 
mieszkańców gminy. 

(M. H.)

Zapisz dziecko do naszych szkół! - Promocja szkół

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku znaj-
duje się w centrum malowniczo położonej, spokojnej, bezpiecznej 
wsi. Do placówki uczęszcza co roku około 100 uczniów, toteż kla-
sy liczą po kilkanaścioro dzieci, co daje możliwość indywidualnej 
pracy z uczniem. Każdy z oddziałów posiada swoją salę lekcyjną, 
wszyscy uczą się na pierwszą zmianę. Klasy pierwsze mają zajęcia 
w nowej części szkoły, co zapewnia spokój, poczucie bezpieczeń-
stwa, a ich kontakt ze starszymi uczniami jest ograniczony. Sale 
są dobrze wyposażone, posiadamy wiele pomocy naukowych, w 
każdym pomieszczeniu jest dostęp do sieci internetowej i moż-
liwość korzystania na zajęciach z komputerów przenośnych lub 
stacjonarnych. Możemy się także pochwalić tablicą interaktywną, 
sprzętem audiowizualnym, które są codziennie wykorzystywane 
przez nauczycieli na lekcjach. Sala komputerowa wyposażona jest 
w 10 stanowisk, w klasach IV-VI wprowadzono podział na grupy, 
by każdy uczeń miał do pracy osobne stanowisko komputerowe. 
W szkole działa świetlica, obecnie czynimy starania, by zgodnie z 
życzeniem pracujących rodziców, była czynna codziennie i dłużej. 
Uczniowie mają możliwość korzystania z obiadów. Największą na-
szą chlubą jest otwarta przed niespełna 2 laty sala gimnastyczna. 
Dzięki świetnej bazie uczniowie zaczęli odnosić wreszcie sukce-
sy w grach zespołowych, a tenis stołowy był od zawsze koronną 
dyscypliną. Naszym atutem jest kadra o bardzo wysokich kwali-
fikacjach, co roku, każdy z nauczycieli uczestnicz w różnych for-
mach doskonalenia, by sprostać wymaganiom stawianym przez 
resort oświaty oraz oczekiwaniom uczniów i rodziców. Nasze dzie-
ci osiągają dobre wyniki nauczania oraz wysokie wyniki na spraw-
dzianie. Z powodzeniem radzą sobie na kolejnych etapach eduka-

cji. Bardzo wielu uczniów bierze udział w różnego rodzaju konkur-
sach: wiedzy i artystycznych, gdzie odnoszą sukcesy. Dla uczniów, 
którzy mają problemy w nauce organizujemy zajęcia wyrównaw-
cze, oferujemy pomoc w nadrabianiu braków, w odrabianiu zadań 
domowych, są też objęci opieką pedagoga. Uczniowie, którzy pra-
gną rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia uczęszczają na 
kółka i dodatkowe zajęcia zgodnie ze swoimi potrzebami. 

Ważnymi zadaniami są dla nas zajęcia związane z wychowa-
niem, bezpieczeństwem i profilaktyką. Dokładamy wszelkich sta-
rań, by nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna uczniom i rodzi-
com. Z otwartością oczekujemy na inicjatywy i uwagi rodziców i 
dzieci.

Co roku organizujemy wyjazdy uczniów do kina, na wyciecz-
ki czy zielone szkoły, jeśli oferta spotka się z zainteresowaniem. 
Współpracujemy z aktorami, którzy przyjeżdżają ze spektaklami 
lub prowadzą warsztaty teatralne. Kilka razy w ciągu roku gości-
my muzyków prezentujących nie tylko standardy muzyki poważ-
nej, ale także przybliżających różne zagadnienia z zakresu kultu-
ry muzycznej. Dzieci spotykają się również z literatami i twórcami 
ludowymi na różnych warsztatach. Wiele uwagi i czasu poświęca-
my naszemu Patronowi, którego twórczość pomaga nam uczyć i 
wychowywać.

Staramy się tworzyć przyjazną i ciepłą atmosferę, by każdy, kto 
u nas się uczy, pracuje lub do nas zagości czuł się dobrze, był trak-
towany podmiotowo z życzliwością i uwagą, czuł się dobrze. Za-
praszamy! 

 Cecylia Dudys – Dyrektor Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku

Bacówka w Przybędzy znów otwarta!
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Mottem naszej szkoły jest „W  przyjaznej atmosferze, w  wa-
runkach godności i  wolności buduję pozytywny obraz siebie 
i rozwijam się wszechstronnie ”

Szkoła posiada 6 sal do zajęć lekcyjnych wyposażonych w po-
moce dydaktyczne w  postaci plansz, programów edukacyjnych, 
przyrządów geometrycznych itp. Dzięki realizacji projektów unij-
nych wyposażona została m.in. w tablice multimedialną z projek-
torem, programy multimedialne, magnetofony, telewizor z  od-
twarzaczem DVD, 2 laptopy, książki, zbiór filmów DVD dla dzie-
ci, urządzenie wielofunkcyjne, ekran, pomoce do nauki przyrody, 
matematyki, pomoce do edukacji wczesnoszkolnej w ramach pro-
jektu „Radosna szkoła” oraz „Wiem, umiem, rozumiem”, „Indywidu-
alizacja procesu nauczania w Gminie Radziechowy – Wieprz”

Do dyspozycji szkoła posiada pracownię komputerową pozy-
skaną ze środków EFS wyposażoną w  10 stanowisk komputero-
wych wraz z oprogramowaniem, skanerem, drukarką.

W szkole funkcjonuje szkolna biblioteka, oraz świetlica (czyn-
na pn.-śr. 1200-1600 oraz czw. - pt. 1200-1530), w  której uczniowie 
spędzają czas po lekcjach – wyposażona jest w miejsce do zaba-
wy,  zabawki, gry planszowe, 2 stanowiska komputerowe, przy 
których uczniowie mogą spędzić czas na zabawie i nauce.  

Ponadto do dyspozycji posiada gabinet pedagoga szkolnego 
połączony z gabinetem logopedycznym oraz gabinet pielęgniar-
ki. W szkole znajduje się salka gimnastyki korekcyjnej oraz obok 
szkoły jest asfaltowe boisko. Szkoła korzysta również z boiska tra-
wiastego klubu sportowego, mieszczącego się niedaleko szkoły. 
Szkoła posiada własną kuchnię i stołówkę. 

Nasi nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje, ciągle doskona-
lą się w swojej pracy, kończąc kolejne kursy i warsztaty. 

Każdy uczeń jest trakto-
wany podmiotowo. W ofercie 
naszych zajęć można znaleźć:
•	 zajęcia wyrównawcze dla 

uczniów wymagających 
wsparcia (język polski, 
matematyka, przyroda, 
historia, język angielski)

•	 zajęcia dla uczniów zdol-
nych 

•	 zajęcia SKS-u 
•	 zajęcia logopedyczne  dla uczniów klas I-III
•	 zajęcia terapii pedagogicznej, socjoterapii 
•	 zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I-III
•	 zajęcia praktyczne z  zakresu udzielania pierwszej pomocy 

w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować” 

•	 zajęcia na basenie dla klas I-VI ( w części dofinansowane przez 
sponsora) 

•	 udział w jesiennej i wiosen-
nej powiatowych akcjach 
„Czyste Góry”

•	 realizujemy projekty szkol-
ne m.in. „Podziel się swo-
ja pasją”, „Dni książki”, „Żyj 
zdrowo – mamo tato ruch 
to zdrowie” 

W  ramach współpracy śro-
dowiskowej oraz współpracy 
z rodzicami organizujemy
•	 Dzień Seniora, Aukcje Bożonarodzeniowe, Wielkanocne oraz  

obchody Dnia Rodziny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki Ojca, 
Szkolne Mikołajki,

•	 w ramach współpracy z Nadleśnictwem Węgierska Górka or-
ganizujemy akcje ekologiczne np. z okazji Dnia Lasu

•	 w naszej szkole prężnie działa Szkolna Rada Uczniowska, która 
jest organizatorem Zabaw Szkolnych, Dnia Pluszowego Misia, 
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

•	 organizujemy wyjazdy na Zieloną Szkołę
Nasze sukcesy to m.in.  
•	 wysokie, powyżej średniej wyniki sprawdzianu po klasie 6 
•	 II miejsce w Matematycznym konkursie klas III
•	 I i II Miejsce w  Ortograficznym konkursie klas III
•	 dwukrotnie zdobyliśmy Złotą Gwiazdę Betlejemską
•	 zdobyliśmy I  miejsce w  konkursie krajoznawczym podczas 

wiosennego rajdu ekologicznego „Czyste Góry”
•	 II miejsce w  Gminnym konkursie profilaktycznym „Widzę po-

magam i reaguję ” .
•	 I miejsce w Konkursie Poezji Gwarą w Juszczynie
•	 III miejsce w Gminnym Konkursie Pożarniczym
•	 wyróżnienia w konkursie  matematycznym Kangur
•	 odnosimy również sukcesy sportowe w tenisie stołowym.

Marta Pastor – Dyrektor Szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w  Juszczynie liczy 
115 uczniów, od września 2014 r.- 124, gdyż do klasy pierwszej za-
pisano 24 dzieci, w tym 11 sześcioletnich . 

W roku szkolnym 2014/15 po raz pierwszy zostanie utwo-
rzony oddział sportowy dla uczniów klasy I, na co wyrazili 
zgodę wszyscy rodzice dzieci rozpoczynających naukę w na-
szej szkole. W ofercie szkoły, obok zajęć wynikających z ramowe-
go planu nauczania, znalazły się zajęcia dla uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi. Są to zajęcia specjalistyczne, jak 
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w  klasach I-III, zajęcia tera-
pii pedagogicznej w klasach IV-VI, zajęcia gimnastyki korekcyjnej 
i logopedyczne dla uczniów klas I-III, zajęcia rozwijające zaintere-
sowania polonistyczne i matematyczne dla uczniów klas III, zaję-
cia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego, j. angielskiego, ma-
tematyki, zajęcia dla uczniów zdolnych z j. polskiego, matematy-
ki, historii, przyrody dla uczniów klas IV-VI, ponadto zajęcia kuli-

narne, teatralne, gawędziarskie. Wszystkie te działania podejmo-
wane są w ramach obowiązku nauczyciela wynikającego z KN art. 
42, ust. 2., pkt 2. 

Już od lat bardzo aktywnie w szkole działa SKKT, w roku 2013 
koło zajęło III miejsce na Żywiecczyżnie a pierwsze w gminie pod 
względem aktywności, prężnie funkcjonuje SKO, gdzie uczniowie 
mają możliwości poznania zasad elektronicznej bankowości. Dzia-
ła również Samorząd Uczniowski angażując się w organizację Dnia 
Edukacji, walentynek, Dnia Chłopaka, Dziewczyny, Góry Grosza 
itp. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w  licznych konkursach 
plastycznych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, krajowym, a tak-
że międzynarodowym, zdobywając najwyższe nagrody. Corocznie 
biorą udział w Kangurze matematycznym i FOX-ie osiągając wyni-
ki bardzo dobre, dobre i wyróżnienia. W bieżącym roku szkolnym 
uczeń naszej szkoły brał udział w wojewódzkim konkursie ma-

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie
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tematyczno – przyrodniczym, do laureata zabrakło mu tylko 2 pkt.
W placówce funkcjonuje sklepik szkolny, wyposażony w zdro-

wą żywność, drożdżówki, soki.
Szkoła zatrudnia 11 nauczycieli w pełnym wymiarze oraz 7 nie-

pełnozatrudnionych. Wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje 
do nauczanych przedmiotów oraz zajęć dodatkowych. Z tej liczby 
11 to nauczyciele dyplomowani. Większość posiada po kilka kwali-
fikacji. Nauczyciele stale podnoszą swe kwalifikacje czy też dosko-
nalą umiejętności na kursach i szkoleniach.

Szkoła stara się pomagać uczniom z rodzin wielodzietnych czy 
będących w  trudnej sytuacji materialnej. W  bieżącym roku pię-
cioro dzieci ma sponsorowane obiady. Pozyskaliśmy też żywność 
ze Śląskiego Banku Żywności, co pozwoliło dodatkowo zapewnić 
bezpłatne obiady dla 4 uczniów w okresie od listopada 2013r. do 
końca roku szkolnego – czerwiec 2014. Żywność, której nie uda-
ło się wykorzystać w stołówce, została przekazana do wytypowa-
nych 15 rodzin. Od kilku lat szkoła uczestniczy w projekcie „Szklan-
ka mleka” i „Owoce w szkole”.

Chętni uczniowie naszej szkoły mają możliwość wyjazdu na 
basen jeden raz w  tygodniu. Wszelkie koszty związane z  dojaz-

dem, nauką pływania ponosi sponsor zajęć.
Imprezy w trosce o rodzinę
21-22.01 Dzień Seniora. Uroczystość gromadzi corocznie po-

nad 100 gości, gdyż zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków na-
szych uczniów. W akademii mogą wystąpić i zabrać głos wszystkie 
dzieci, które przygotowują też własnoręcznie wykonane upomin-
ki. Rada Rodziców wraz z nauczycielami przygotowuje poczęstu-
nek – gorące napoje, sami rodzice ciasta.

26.05 – Dzień Matki i Ojca – zapraszani są wszyscy rodzice, 
uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują program 
oraz laurki, sklepik i Samorząd Uczniowski- poczęstunek. 

Szkoła od trzech lat uczestniczy w kampanii „Postaw na ro-
dzinę” oraz programie „Nie pal przy mnie, proszę”

23.05.2014 r. planujemy zorganizować imprezę sportową 
pod nazwą „ Maraton Rodzin”, gdzie planujemy rozegrać biegi oraz 
mecze siatkowe. W  tym dniu szkoła obchodzi święto szkoły, nie 
ma zajęć dydaktycznych – dzień wyznaczony z dyspozycji dyrek-
tora. 

25.01.2014r. – szkoła zorganizowała zabawę karnawałową 
dla wszystkich dzieci wraz z rodzicami, rodzinami.

Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Juszczynie
Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Juszczynie zaprasza absolwentów 

szkół podstawowych do kontynuowania nauki w naszej szkole.
Jesteśmy małą szkołą, co sprawia, że żaden uczeń nie jest ano-

nimowym numerem z dziennika. Uczymy na jedną zmianę. Udo-
godnieniem dla uczniów z Bystrej i Brzuśnika jest darmowy prze-
wóz do szkoły .

Dysponujemy przestronną salą gimnastyczną i nowoczesnym 
boiskiem. Uczniowie mają wpływ na wybór dyscypliny sportowej 
i kierunku rozwijania swojej sprawności. Część godzin wychowa-
nia fizycznego odbywa się w formie sekcji a uczniowie mają moż-
liwość decydowania w jakiej dyscyplinie sportowej chcą rozwijać 
swoją sprawność. Stwarzamy również możliwość decydowania 
o wyborze rodzaju zajęć technicznych i artystycznych.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia dzisiejszy ry-
nek pracy, stawiamy na naukę języka angielskiego. W  tym celu 
w  naszym gimnazjum realizujemy projekty współpracy między-
narodowej. Do tej pory w ramach projektu Comenius 21 uczniów 
naszej szkoły wyjechało do Hiszpanii. Obecnie współpracujemy ze 
szkołami z Niemiec, Finlandii, Włoch, Turcji i Holandii i staramy się 
o pozyskanie środków na realizację następnego projektu. W no-
wym roku szkolnym planujemy utworzenie klasy językowej 
z  dodatkową liczbą godzin języka angielskiego oraz niektó-
rych lekcji w części prowadzonych w tym języku (szczegółowe 
informacje na stronie http://www.gimjusz.pl).

Wszystkie zajęcia są prowadzone w klasopracowniach wypo-
sażonych w liczne pomoce dydaktyczne, w sprzęt audiowizualny, 
multimedialny i dostęp do Internetu. Mamy pracownią kompute-
rową z dostępem do Internetu. Uczniowie będący przed i po zaję-
ciach mogą również z niego korzystać w świetlicy szkolnej lub bi-
bliotece.

W  naszej szkole działa stołówka serwująca uczniom herbatę 
w porze II śniadania i dwudaniowe obiady gotowane na miejscu. 
Działa bogato wyposażony sklepik szkolny. Na bieżąco zdobywa-
my środki z różnych programów pomocowych na bezpłatne obia-
dy dla uczniów w trudnej sytuacji. 

Uczniowie mogą korzystać z opieki pielęgniarki.
Nauczyciele pracujący w  naszym gimnazjum to bardzo do-

brze wykwalifikowani specjaliści, w większości z tytułem nauczy-
ciela dyplomowanego, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje na 
studiach podyplomowych i różnych kursach. Wielu z nich zdoby-
ło uprawnienia egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
i uczestniczy w sprawdzaniu egzaminów gimnazjalnych.

Staramy się uwrażliwiać młodego człowieka na potrzeby in-

nych ludzi zachęcając go do udziału we wspólnie organizowanych 
akcjach charytatywnych (m.in. współpracujemy z UNICEF, Rodzin-
nym Domem Dziecka)

Nasza szkoła wspiera ucznia z  trudnościami dydaktycznymi. 
Prowadzimy liczne zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających 
trudności w  nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania. Na 
dodatkowych zajęciach pomagamy naszym uczniom w przygoto-
waniu do egzaminu gimnazjalnego. W razie potrzeby organizuje-
my zajęcia i warsztaty psychologiczne prowadzone przez pedago-
ga lub psychologa dla grupy uczniów lub całej klasy.

W szkole prężnie działają:
- Koło teatralne „Szpilka”, w ramach którego młodzież ma moż-

liwość rozwoju talentu. Wystawiane sztuki zachwycają nowator-
skim ujęciem i kunsztem gry aktorskiej.

- Koło Krajoznawczo- Turystyczne, które poprawia sprawność 
fizyczną uczniów poprzez uczestnictwo w licznych rajdach, a tak-
że wyposaża w  wiedzę, która przydaje się na dalszych etapach 
edukacji szkolnej i daje możliwość wykazywania się w turniejach 
krajoznawczo- turystycznych. Młodzież biorąca w nich udział zdo-
bywa wysokie lokaty nie tylko w powiecie, ale także w wojewódz-
twie. Te sukcesy często powtarza w szkole średniej.

-Samorząd uczniowski, który jest bardzo zaangażowany w ży-
cie szkoły, ma liczne, ciekawe pomysły i dba o atrakcyjność życia 
w  szkolnego. Organizuje wiele imprez (m. in. dyskoteki, otrzęsi-
ny, mikołajki, walentynki, Dzień Dziecka) .

Nasi uczniowie chętnie biorą udział w  różnych konkursach, 
turniejach, zawodach, w których osiągają sukcesy. Wśród nich są 
finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych.

Corocznie nasza młodzież wyjeżdża na zajęcia pozaszkolne 
do ośrodków edukacji ekologicznej, do instytutów naukowych 
i uczelni na pokazy z fizyki, astronomii i innych dziedzin nauki.

Przygotowujemy naszych gimnazjalistów do trafnego wybo-
ru dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej, organizujemy zajęcia 
z doradztwa zawodowego. Posiadamy bogato wyposażony warsz-
tat doradcy zawodowego (m.in. w  filmy, podręczniki, narzędzia 
badawcze). Nasi absolwenci bez problemów dostają się do wy-
branej szkoły.

Pomagamy naszym uczniom w  uzyskiwaniu stypendium 
z programu NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU. 

Ewaluacja zewnętrza przeprowadzona przez Kuratorium 
Oświaty w Katowicach potwierdza, że nasza szkoła spełnia wszyst-
kie wymagania na najwyższym lub bardzo wysokim poziomie.

Katarzyna Syc – Dyrektor Szkoły
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KLICHA W WIEPRZU
NOWOCZESNOŚĆ, TRADYCJA, PASJA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W  PRZYBĘDZY
W TEJ SZKOLE POCZUJESZ SIĘ JAK W DOMU

Tutaj panuje bezpieczna, 
rodzinna atmosfera, mało licz-
ne klasy i praca w systemie jed-
nozmianowym.

U nas uczeń jest najważniej-
szy!

Szkoła położona jest w ma-
lowniczym zakątku Kotliny Ży-
wieckiej u  podnóża Matyski 

i Sotu, w sąsiedztwie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Na Ma-
tyskę prowadzi ścieżka dydaktyczna.
Szkoła  posiada  bogatą  bazę  dydaktyczną  i  wykwalifikowaną  ka-
drę nauczycieli.

BAZA DYDAKTYCZNA
Szkoła posiada:
•	 6 klas lekcyjnych
•	 pracownię komputerową wyposażoną w  nowoczesny sprzęt 

i Internet
•	 świetlicę ze stołówką
•	 bibliotekę 
•	 zastępczą salę gimnastyczną
•	 salę do gimnastyki korekcyjnej
•	 salę do zajęć indywidualnych (pedagog, logopeda)
•	 boisko szkolne
•	 plac zabaw

ŚWIETLICA
W szkole funkcjonuje bogato wyposażona, przestronna świe-

tlica szkolna, w której codziennie mogą przebywać dzieci pod tro-
skliwą opieką wykwalifikowanych nauczycieli. Uczniowie mogą tu 
rozwijać swoje pasje i  zainteresowania, biorąc udział w  różnych 
zajęciach, np. plastycznych, komputerowych, muzycznych, tech-
nicznych, regionalnych. 

ATRAKCJE SZKOŁY
Nasza Szkoła przez cały rok organizuje różne imprezy, akcje np.
•	 wyjazdy do kina, teatru
•	 cykliczne wyjazdy do aquaparku
•	 wycieczki piesze i autokarowe
•	 zabawy andrzejkowe i karnawałowe, dyskoteki szkolne
•	 akcje charytatywne
•	 kiermasze ozdób świątecznych
•	 wybory do Samorządu Uczniowskiego
•	 Dzień Chłopaka
•	 jasełka i wspólne kolędowanie
•	 warsztaty folklorystyczne
•	 Szkolny Konkurs Recytatorski
•	 zawody sportowe
•	 Dzień Dziecka
•	 Piknik Rodzinny
•	 akademie z okazji świąt narodowych
•	 dzień otwarty placówki

Obecnie w Zespole prowadzone są następujące zajęcia poza-
lekcyjne:
•	 zespół wokalno - instrumentalny Iskierki
•	 zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje uczniów z plasty-

ki, języka angielskiego, informatyki, matematyki, j. polskiego
•	 zajęcia regionalne (taniec, zwyczaje, tradycje ludowe)
•	 zajęcia logopedyczne
•	 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
•	 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
•	 zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
•	 nauka pływania w aquaparku

W Zespole były realizowane projekty unijne:
•	 Pierwszaki-droga do wiedzy, pierwsze uczniowskie doświad-

czenia,
•	 Radosna szkoła 
•	 Przedszkolaki naszą przyszłością
•	 Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy-Wieprz

„Jeśli człowiek zamknie bogactwo we własnej głowie, nikt mu go nie może odebrać.
Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski”

NOWOCZESNOŚĆ
Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu jest jedną z naj-

bardziej unowocześnionych placówek oświatowych. Świadczy 
o tym nie tylko nowy budynek posiadający wszelkie udogodnie-
nia, ale także wyposażenie, jakim dysponuje szkoła. Wymienić tu 
należy przede wszystkim:
•	 pracownię komputerową, wyposażoną w laptopy i kompute-

ry stacjonarne;
•	 dostęp do sieci Wi-Fi na terenie całej szkoły;
•	 sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne;
•	 nowoczesną salę gimnastyczną w pełni wyposażoną w sprzęt 

sportowy;
•	 stołówkę z zapleczem kuchennym;
•	 gabinet pierwszej pomocy;
•	 bibliotekę;

Uczniowie pozostający w  szkole po skończonych lekcjach 
mogą skorzystać ze świetlicy lub rozwijać swoje zainteresowania 
na zajęciach pozalekcyjnych.

W  trosce o  komfort i  bezpieczeństwo wszystkich osób prze-
bywających w  szkole, zainstalowano zewnętrzny i  wewnętrzny 
monitoring wizyjny. Szkoła jest w pełni dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych.
Niewątpliwą zaletą jest też lokalizacja. Szkoła sąsiaduje z bo-

iskiem sportowym oraz kompleksem rekreacyjno – sportowym. 
Usytuowana jest z dala od głównej ulicy.
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TRADYCJA
Dziesięć lat temu nadano szkole imię Jana Klicha. Postać takie-

go patrona zobowiązuje do poszanowania tradycji i godności na-
rodowej, kształtowania ducha patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. 

Szkoła posiada sztandar oraz własny ceremoniał szkolny. Z sza-
cunkiem obchodzone są święta narodowe. Kultywuje się pamięć 
o ludziach zasłużonych dla ojczyzny i środowiska lokalnego. Histo-
ria szkoły to ponad sto lat tradycji i współdziałania w środowisku.

PASJA
Edukacja z pasją i  rozwijanie pasji. Szkołę identyfikuje szero-

ko pojęte wspomaganie, wspieranie rozwoju, współpraca i współ-
działanie. Współpracuje z licznymi instytucjami lokalnymi, kościo-
łem, Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń, Urzędem Gminy, organiza-
cjami społecznymi, poradniami psychologiczno – pedagogiczny-
mi i specjalistycznymi.

Kadrę szkoły stanowią wykwalifikowani nauczyciele działają-
cy na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów, współdziałający 
z personelem administracyjnym i  rodzicami. Szkoła oferuje rów-
nież pomoc psychologiczno – pedagogiczną, którą obejmowani 
są nie tylko uczniowie ale także rodzice.

Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice współorganizują szereg 
imprez cyklicznych, które na stałe wpisały się w tradycję szkolną. 
Należą do nich m. in.:  „Dni Regionalne”, „Koncert Kolęd”, „Muzyczny 
Show”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Kiermasz Ozdób Świątecznych” itp.

Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i zawodach na 
szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym i ogólnopolskim. Wie-
lu z nich zajmuje najwyższe lokaty.

Dzięki realizacji projektów unijnych wzbogacono bazę szko-
ły oraz umożliwiono uczniom korzystanie z dobrodziejstw kultu-
ry i sztuki.

Grzegorz Ciurla – Dyrektor Szkoły

Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlaka w Radziechowach

Szkoła położona jest 
w  malowniczym górskim te-
renie. Z  jej okien rozpoście-
ra się widok na Skrzyczne, Ba-
bią Górę oraz pobliską Maty-
skę z Krzyżem Jubileuszowym. 
Można stąd wyruszyć na wie-
le szlaków Beskidu Żywieckie-
go i Śląskiego. 

Historia szkoły sięga aż 
XVI w. jednakże obecny budynek został oddany do użytku dopie-
ro w 1952 r., a następnie rozbudowany w latach 1974-1978. Dziś 
szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczno - sportową oraz wysoko 
wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.

 Szkoła kształci uczniów, wychowuje i  wzmacnia ich poczu-
cie identyfikacji ze środowiskiem i  regionem, kształtuje pożąda-
ne postawy oraz przygotowuje do życia w społeczeństwie. Mot-
tem, które towarzyszy pracy Zespo-
łowi Szkół, są słowa jego patrona ks. 
prał. Stanisława Gawlika: „ …Obok 
wiary w  siebie płynącej z  wiary 
w Boga musimy mieć przed ocza-
mi cel, ideał. Ludzie bez ideału 
w życiu stają się „karłami”, są po-
spolici.”

BAZA DYDAKTYCZNA 
Obecnie w  pięknie odremontowanej placówce uczy się 446 

uczniów, w  tym 278 w  14 oddziałach szkoły podstawowej i  168 
w  8 oddziałach gimnazjum. Kolorowe, artystycznie odnowione 
wnętrza czynią pobyt w szkole przyjemnym i radosnym. 

 Kadrę pedagogiczną tworzy 50 nauczycieli - wszyscy z wyż-
szym wykształceniem pedagogicznym. Większość z nich posiada 
kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. 

Szkoła posiada:

•	 23 klaso-pracownie przedmiotowe ( 5 sal lekcyjnych z tablica-
mi multimedialnymi)

•	 trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu (w tym 
dwie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt) 

•	 bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacji
•	 świetlicę ze stołówką 
•	 amfiteatr

Szkoła czyni starania, aby zapewnić swoim wychowankom 
bardzo dobre warunki nauki. Bogata oferta edukacyjna ukierun-
kowana na wszechstronny rozwój uczniów umożliwia osiąganie 
przez nich dobrych wyników kształcenia oraz nabywanie pożą-
danych postaw i umiejętności. Uczniowie mogą również uczest-
niczyć w zajęciach logopedycznych, z doradcą zawodowym i psy-
chologiem. Uczniowie Zespołu Szkół odnoszą znaczące sukce-
sy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i literackich 
o których szczegółowo można przeczytać na stronie interne-
towej szkoły.

BAZA SPORTOWA 
Szkoła to nie tylko nauka. Dzięki doskonale rozwiniętej ba-

zie sportowej uczniowie mają również dobre warunki do rozwoju 
kondycji fizycznej i uprawiania sportów. Bazę sportową stanowią:
•	 duża sala gimnastyczna z boiskiem do siatkówki 
•	 mała sala gimnastyczna, 

z  której korzystają głównie 
najmłodsi uczniowie klas 
I-III

•	 siłownia
•	 boisko do siatkówki plażo-

wej
•	 „Orlik” z  boiskiem do piłki 

nożnej i piłki koszykowej
Dominującą dyscypli-

ną sportu uprawianą przez 
uczniów jest piłka siatkowa, w której na przestrzeni ostatnich lat 
drużyny dziewcząt i chłopców szkoły podstawowej i gimnazjum 
odniosły wiele sukcesów. Nasza szkoła w ostatnich latach zajmo-
wała czołowe miejsca we Współzawodnictwie Sportowym Szkół 
Powiatu Żywieckiego:

2010/2011 – II miejsce- szkoła podstawowa,
2010/2011 – II miejsce- gimnazjum,
2011/2012 – III miejsce- szkoła podstawowa,
2011/2012 – II miejsce -gimnazjum
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2012/2013 – II miejsce- szkoła podstawowa,
2012/2013 – III miejsce -gimnazjum.
Co roku w gimnazjum tworzona jest jedna klasa o profilu spor-

towym, której uczniowie mają 10 godzin wychowania fizycznego 
tygodniowo. 

W roku szkolnym 2014/2015 zostanie utworzona klasa I szko-
ły podstawowej o  profilu sportowym oferta edukacyjna tej kla-
sy wzbogacona będzie m. in. zajęciami rytmicznymi, tanecznymi, 
wycieczkami pieszymi, wyjazdami na basen i nauką pływania.

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Czytelnicy mogą korzystać z:

•	 wypożyczalni liczącej ponad 11 tys. woluminów (literatu-
ra piękna, beletrystyka, książki popularnonaukowe z różnych 
dziedzin wiedzy, książki z  zakresu psychologii, pedagogiki 
i inne)

•	 księgozbioru podręcznego czytel-
ni (encyklopedie, słowniki, kompen-
dia wiedzy z różnych dziedzin, albumy, 
atlasy, czasopisma, programy kompu-
terowe, kasety magnetofonowe i  inne 
zbiory audiowizualne).
W czytelni działa ponadto Multimedial-

ne Centrum informacji, wyposażone w no-
woczesne komputery, umożliwiające sta-
ły dostęp do Internetu, encyklopedii mul-
timedialnych i  różnorodnych programów 
komputerowych.

Biblioteka organizuje następujące im-
prezy i konkursy:

- uroczystość przyjęcia uczniów klas pierwszych w poczet czy-
telników biblioteki.

- Rambit klas trzecich – konkurs czytelniczy połączony z zawo-
dami sportowymi.

Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczenia w:
- pracach kółka bibliotecznego 
- zajęciach organizowanych w ramach akcji „Cała Polska czy-

ta dzieciom” – wspólne czytanie książek , konkursy czytelnicze 
i plastyczne.

ATRAKCJE SZKOLNE
Szkoła organizuje przez cały rok różne imprezy okoliczno-

ściowe i akcje, są to m.in.:
- Święto Patrona Szkoły
- wyjazdy do kina, teatru,
- wycieczki piesze, rajdy tury-

styczne 
- koncerty muzyczne
- przedstawienia teatralne dla 

klas I-III SP
- „Koncert dla Mam” 
- „Wieczór Kolęd”
- „Jasełka”
- zawody sportowe
- zabawy andrzejkowe i noworoczne
- zloty ekologiczne 
- festyny ekologiczne 
- akcje charytatywne: ,,Uśmiech za grosik”, ,,Gwiazdka z uśmie-

chem”, kiermasze ozdób świątecznych: bożonarodzeniowych 
i  wielkanocnych (z  wypracowanych środków około 30 uczniów 
szkoły otrzymuje dwa razy w roku paczki świąteczne)

- spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi
- warsztaty folklorystyczne. 

W szkole działają Szkolne Koło LOP, PCK, koło SKKT i Samorządy 
Uczniowskie. 

ŚWIETLICA SZKOLNA I STOŁÓWKA
Uczniowie Zespołu Szkół mogą korzystać ze stołówki szkolnej 

która oferuje: 2 daniowe obiady, drożdżówki na drugie śniadanie, 
herbatę, latem lody. Od kilku lat szkoła uczestniczy w programach 
promujących zdrowy styl życia: „Owoce w  szkole” i „Szklanka 
Mleka” 

Świetlica szkolna prowadzi zajęcia pozalekcyjne: plastyczne 
z  wykorzystaniem różnych technik, bibułkarskie, z  szycia (wyko-
nywanie lalek szmacianek), papier czerpany oraz zabawy ruchowe 
dla najmłodszych. Organizuje różne konkursy i turnieje. Zapewnia 
opiekę i pomoc w nauce.

OGRÓD PRZYSZKOLNY
 Ozdobę szkoły stano-

wi piękny ogród, usytuowa-
ny od frontowej strony bu-
dynku, powstały niedaw-
no w  ramach projektu ,,Po-
zwól mi działać , a  zrozu-
miem - ogród miejscem 
edukacji przyrodniczej dzie-
ci”. Spełnia on głównie funk-
cję dydaktyczną. Odbywają 
się tu przede wszystkim lek-
cje przyrody, biologii. Organizowane zajęcia podejmują również 
tematykę ochrony środowiska, co uświadamia uczniom ,że sami 
mogą kształtować i czynnie wpływać na otaczający świat, uczą się 
obserwować przyrodę, wyciągać wnioski i opracowywać je w róż-
nych formach. Dzięki ławeczkom znajdującym się wokół ogro-
du, dzieci mogą spędzać przerwy w pięknym otoczeniu, tak więc 
ogród spełnia również funkcję rekreacyjną. 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
Zespół Szkół uczestniczy w życiu społecznym środowiska lo-

kalnego. Współpracuje ze wszystkimi organizacjami społecznymi 
i samorządowymi, m. in. : Urzędem Gminy Radziechowy-Wieprz, 
Gminnym Centrum Kultury Promocji i Turystyki, GOPS-em, Ban-
kiem Spółdzielczym, OSP, Poradnią Psychologiczno-Pedagogicz-
ną, Nadleśnictwem Węgierska Górka, Gminnym Klubem Sporto-
wym, zespołem folklorystycznym ,,Jodełki”, Starostwem Powiato-
wym w Żywcu, parafią, policją, firmą Żywiec-Zdrój, Kołem Gospo-
dyń Wiejskich, sołtysem, MCK w Żywcu, Spółką ,,Beskid” w Żyw-
cu, schroniskiem dla zwierząt, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomo-
cy, PCK.

REALIZOWANE PROJEKTY
 W ciągu ostatnich lat w szkole realizowane były projekty edu-

kacyjne finansowane przez UE, różne fundacje i podmioty gospo-
darcze, m.in.:

,,Nauka Kluczem do Przyszłości”, 
,,Równe szanse do nauki na przy-

szłość”,
,,Moja mała- wielka Ojczyzna”,
,,Poznać, pokochać, chronić - jakie 

to banalne”,
,,Pozwól mi działać a  zrozumiem- 

ogród miejscem edukacji dla dzieci”,
,,Razem dla siebie i innych”,
,,Po stronie natury. Beskidy- tu jest nasze miejsce na ziemi”,
,,Radosna szkoła”,
,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”( kl. 

I SP),
,,Indywidualizacja nauczania w  gminie Radziechowy-Wieprz” 

(kl. I-III SP),
,,Klub bezpiecznego Puchatka” ( kl. I - III SP)
W ramach realizowanych projektów każdy uczeń mógł skorzy-

stać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, takich jak: językowych, 
wyrównawczych, logopedycznych, ekologicznych, doradztwa za-
wodowego, doradztwa pedagogicznego, kółek zainteresowań dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów oraz z wyjazdów na basen.
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wspomnienia o ks. gawliku 

sport

Trwał remont kościoła. Ks. Proboszcz wysłał nas, dwóch 
uczniów kl. II szkoły podstawowej, po dokumenty do swojego 
mieszkania. Sam brał udział w  robieniu betonu – wrzucał ło-
patą żwir i piasek do betoniarki. Poszliśmy dumni, że obdarzo-
no nas takim zaufaniem. W mieszkaniu trudno było cokolwiek 
znaleźć. Całe było wyścielone deseczkami na których widnia-
ła postać P. Jezusa. Jedne obraz-
ki były już gotowe, inne jeszcze 
czekały na wykończenie. Kon-
tury postaci P. Jezusa wypalone 
były w  drewnie, tylko serce po-
malowane na czerwono, wyraź-
nie odbijało się na kawałku białej 
szaty Zbawiciela, a złota aureola 
dodawała wyrazistości obrazu. 

Zafascynowani tym wido-
kiem, długo nie mogliśmy ochło-
nąć. W  końcu jednak odnaleź-
liśmy potrzebne dokumenty 
i  dostarczyliśmy ks. Proboszczo-
wi. Ten o nic nas nie zapytał, ale 
dziwnie się uśmiechał. Zagadko-
wy uśmiech wyjaśnił się, kiedy 
podczas 

I  Komunii Św. każde dziecko 
otrzymało widziany przez nas wcześniej obrazek. A z tyłu wid-
niał napis: imię i nazwisko każdego z nas, w dniu I Komunii Św. 
Ks. St. Gawlik Radziechowy 20.V 1973 r.  taka pamiątka to był 
wyjątkowy prezent, a  jego wartość z  każdym rokiem wzrasta 
tak, jak rośnie mój szacunek do ks. ST. Gawlika – mojego na-
uczyciela. Nie mając pieniędzy na zakup upominków, sam je ro-
bił, a jakie były i nadal są piękne. 

Wdzięczny uczeń

Grota w Lovrdes – jakie to cudowne miejsce mogliśmy się prze-
konać w dniu wyjazdu. Przed śniadaniem rano o 6:00 nasi księża od-
prawili Mszę Św. Tam w grocie, o tej porze we Francji jest jeszcze bar-
dzo ciemno, ale przyroda na długo przed wschodem słońca budzi się 
do życia. Ciemno – msza odprawiana szeptem, szum wody i  śpiew 
budzących się ze snu skowronków oraz kosów w otaczających gro-
tę drzewach i krzewach. Poezja. Można się pomodlić, zastanowić nad 
tym co najważniejsze w  życiu, naładować akumulatory, przeprosić 
Boga za zaniedbania i grzechy, w ciszy i spokoju – bez ,,o Maryjo wi-
tam Cię”... Można? Można. Można poprosić o  łaski, można wreszcie 
dotknąć Boga wewnątrz siebie. Można popatrzyć na siostrę i  brata 

w  wierze jak na przyjaciela, 
pokrewną duszę, [bo w cza-
sie pielgrzymki zwracaliśmy 
się do siebie: siostro Doroto, 
siostro Zosiu, siostro Janino, 
Heleno, Mario, Jadziu, bra-
cie Michale, bracie Zbyszku, 
bracie Janku, Czesiu, Józe-
fie, Stanisławie, ładnie, przy-
jemnie, bez patosu, życzli-
wie] a  może by takie ode-
zwanie wprowadzić do ży-
cia codziennego, bez pan, 
pani?  Da się? – chyba nie. 
Nie w naszej ojczyźnie i chy-
ba i na całym świecie..

19 kwietnia AD 2014 r. 

Pamięci Dziekana Księdza 
Prałata Stanisława Gawlika

Poświęcam. Autor 

Dział III Człowiek Orkiestra
Własnoręcznie wykonane upominki

Kwietniowe drużynowe zawody lekkoatletyczne dostarczy-
ły sporo emocji wśród uczniów szkół gimnazjalnych i podstawo-
wych. Dodatkowego smaku rywalizacji dodawał fakt iż, były to 
pierwsze zawody rozgrywane na szczeblu gminnym w  tej dys-
cyplinie. Jako pierwsze do rywalizacji przystąpiły szkoły gim-
nazjalne. Gospodarzami zawodów było gimnazjum w  Wieprzu. 
Swoje reprezentacje męskie oraz żeńskie składające się z  naj-
lepszych sportowców, oprócz gospodarzy wystawił Zespół 
Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika z  Radziechów. Ucznio-
wie i  uczennice spośród dziewięciu konkurencji: (100m, 300m, 
1000 m , skok w  dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, 
rzut oszczepem, sztafeta 4 x 100m), mieli do wyboru 5 dyscyplin 
w  których mogli wystawić po trzech zawodników (sztafeta 4).  
O  ostatecznym wyniku decydowała suma punktów zdobytych 
przez wszystkich zawodników we wszystkich wybranych konku-
rencjach. Pierwsi swoją rywalizację rozpoczęli mężczyźni, którzy 
konkurencją skoku wzwyż zainaugurowali zawody. Bezkonku-
rencyjni w tej dyscyplinie okazali się gimnazjaliści z Wieprza któ-
rzy zdemolowali konkurencję. Bohaterem gospodarzy okazał się 
Kupczak Adrian który oddał najlepszy skok na wysokość 168cm 
w pięknym stylu. Druga konkurencja pchnięcie kulą należała jed-
nak do gości na odległość 10m15cm Jakub Bąk oddał najdalsze 

pchnięcie w turnieju. W trzeciej konkurencji biegu na 1000 m Ka-
rol Rozmus z  Wieprza uzyskał najlepszy czas 3min20sek.14ss. 
Sztafetę 4 x 100m również wygrali uczniowie z Wieprza w składzie 
Caputa Tomasz ,Świniański Miłosz, Świniański Sebastian, Ma-
rek Damian z wynikiem 55 sek46ss. Jako ostatnią konkurencję go-
spodarze wybrali skok w dal a goście bieg na 300 m. W sko-
ku w dal najlepszy okazał się Sebastian Świniański który od-

Drużynowe zawody lekkoatletyczne szkół gimnazjalnych i podstawowych

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres email: 
d z i e c i s e r c @ o 2 . p l

Mini konkurs 
- ile postaci z tej 

fotografii znasz?
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dał skok na odległość 4m56cm. Natomiast w biegu na 300 m zwy-
ciężył gimnazjalista z Radziechów Tomaszek Michał z wynikiem 
47s47ss. Ostatecznie o  wygranej zdecydowała suma wszystkich 
punktów zdobytych przez każdego zawodnika w poszczególnych 
konkurencjach. Zwyciężyli gimnazjaliści z Radziechów z wynikiem 
810 pkt. Gospodarze z Wieprza uzyskali 734 pkt. Na powiatowych 
zawodach które odbyły się w Wapienicy w Bielsku Białej uczniowie 
z Radziechów zajęli 6 miejsce z wynikiem 950 pkt.

W żeńskich zmaganiach gminnych również zwyciężyły uczen-
nice z Radziechów z wynikiem 712 pkt 

Rywalizacja szkół podstawowych (chłopcy) toczyła się pomię-
dzy dwoma placówkami Szkołą Podstawową z Przybędzy oraz 
gospodarzami zawodów z  Radziechów. Reprezentacje szkół 
składały się z 6 zawodników, którzy walczyli o  jak najlepszy wy-
nik w 4 konkurencjach ( skok w dal, 60 m, rzut piłeczką palantową, 
1000m). O ostatecznym zwycięstwie decydowała tak jak w przy-
padku szkół gimnazjalnych, suma wszystkich punktów zdobytych 
przez zawodników w  poszczególnych konkurencjach. W  skoku 
w dal najlepszy okazał się uczeń z Radziechów Skowron Marek 
z wynikiem 4m50cm. Sprint na 60m wygrał Jakub Talik z Przybę-
dzy z wynikiem 8s38ss. W rzucie piłeczką palantową oraz w bie-
gu na 1000 m również bezkonkurencyjny okazał się, wspomnia-
ny Skowron Marek uzyskując odpowiednio wyniki w rzucie 58m 
oraz w  biegu 3min 39sek. Po podsumowaniu wszystkich punk-
tów zwyciężyli gospodarze zawodów z  Radziechów uzyskując 
1127 pkt. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Przybędzy zgromadzi-
li na swoim koncie 759 pkt. Dziękujemy wszystkim zawodnikom 
oraz nauczycielom przygotowującym uczniów do zmagań spor-
towych. 

EUROPOSEŁ KIBUCUJE W WIEPRZU
W dniu 13 kwietnia w Wieprzu rozegrany został kolejny Turniej 

Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. Na spo-
tkaniu tym wśród wielu znamienitych gości pojawił się także eu-
roposeł Jan Olbrycht. 

Sportowa rywalizacja nie była jedyną atrakcją podczas turnie-
ju w Wieprzu. Tradycyjnie już nastąpiło odliczanie do rozpoczę-
cia mających rozegrać się w  2016 roku w  Polsce Mistrzostw Eu-
ropy w Piłce Ręcznej Mężczyzn. „W Wieprzu odliczanie było bar-
dzo nietypowe, bo tym razem ilość dni, które pozostały do roz-
poczęcia mistrzostw, odsłaniał europoseł Jan Olbrycht.” – tłuma-
czy Jarosław Dudek, wiceprezes Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Ży-
wiecczyzna. 

Podczas ceremonii reprezentanci organizatorów wydarzenia, 
czyli Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Żywiecczyzna wręczyli meda-
le zasłużonych dla ligi. Wśród zasłużonych i odznaczonych znalazł 
się sam europoseł Jan Olbrycht oraz wójt gminy Radziechowy-
Wieprz Grzegorz Figura. Odznaczenia otrzymali także: Wójt Gmi-
ny Milówka Robert Piętka, przewodniczący Rady Gminy Radzie-
chowy-Wieprz Marian Motyka, wiceprezes Śląskiego Związku Piłki 
Ręcznej Marcin Zubek oraz ligowe służby medyczne: Dawid Wnę-
trzak i Robert Wiewióra.

Choć rywalizacja była zacięta, to na czele tabeli po spotkaniu 
w Wieprzu pozostała drużyna LKS Orzeł Łękawica. Więcej informa-
cji oraz wyniki turnieju rozgrywanego w Wieprzu pod honorowym 
patronatem Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz Grzegorza Figury 
znajdziecie państwo na stronie: 

http://www.beskidzka24.pl/artykul,wieprz_reczna_z_odlicza-
niem_medalami_i_nowymi,20537.html

Organizatorem podbeskidzkiej ligi jest Stowarzyszenia Piłki 
Ręcznej Żywiecczyzna

Honorowymi patronatami Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej 
Piłki Ręcznej Dziewcząt są: Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Śląski 
Związek Piłki Ręcznej w Katowicach, Marszałek Województwa Ślą-
skiego Mirosław Sekuła i Starosta Żywiecki Andrzej Zieliński.

(M. Husar)
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Osiągnięcia sportowe uczniów Gimnazjum Międzynarodowego 
Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu

LP DYSCYPLINA ZAWODY GMINNE ZAWODY POWIATOWE ZAWODY REJONOWE

1 Biegi przełajowe I miejsce Gimnazjum w Radziechowach
II miejsce Gimnazjum w Wieprzu

XI i VII miejsce Gimnazjum 
w Radziechowach (chł/dzw) -

2 Szachy I miejsce Gimnazjum w Radziechowach
II miejsce Gimnazjum w Wieprzu

IV miejsce Gimnazjum 
w Radziechowach (chł/dzw) -

3 Piłka koszykowa – chł. I miejsce Gimnazjum w Wieprzu
II miejsce Gimnazjum w Radziechowach

III miejsce Gimnazjum  
w Wieprzu -

4 Piłka koszykowa – dzw. I miejsce Gimnazjum w Radziechowach
II miejsce Gimnazjum w Wieprzu

IV miejsce Gimnazjum 
w Radziechowach -

5 Piłka ręczna – chł. I miejsce Gimnazjum w Wieprzu
II miejsce Gimnazjum w Radziechowach

III miejsce Gimnazjum  
w Wieprzu -

6 Piłka ręczna – dzw. I miejsce Gimnazjum w Radziechowach
II miejsce Gimnazjum w Wieprzu

VIII miejsce Gimnazjum 
w Radziechowach -

7 Tenis stołowy – chł. I miejsce Gimnazjum w Wieprzu
II miejsce Gimnazjum w Juszczynie

I miejsce Gimnazjum 
w Wieprzu

V miejsce Gimnazjum 
w Wieprzu

8 Tenis stołowy – dzw. I miejsce Gimnazjum w Wieprzu
II miejsce Gimnazjum w Juszczynie

II miejsce Gimnazjum 
 w Wieprzu

III miejsce Gimnazjum 
 w Wieprzu

9 Piłka nożna – chł. 
I miejsce Gimnazjum w Radziechowach

II miejsce Gimnazjum w Juszczynie
III miejsce Gimnazjum w Wieprzu

- -

10 Piłka nożna – dzw. I miejsce Gimnazjum w Radziechowach
II miejsce Gimnazjum w Wieprzu

III miejsce Gimnazjum 
w Radziechowach -

11 Piłka siatkowa – chł. 
I miejsce Gimnazjum w Radziechowach

II miejsce Gimnazjum w Wieprzu
III miejsce Gimnazjum w Juszczynie

II miejsce Gimnazjum 
w Radziechowach -

12 Piłka siatkowa – dzw. 
I miejsce Gimnazjum w Radziechowach

II miejsce Gimnazjum w Juszczynie
III miejsce Gimnazjum w Wieprzu

II miejsce Gimnazjum  
w Radziechowach -

13 Lekka atletyka I miejsce Gimnazjum w Radziechowach (1522 pkt)
II miejsce Gimnazjum w Wieprzu (1255 pkt.)

VI miejsce Gimnazjum  
w Radziechowach (chłopcy)

V - miejsce Gimnazjum  
w Radziechowach (dziewczyny)

-

14 Piłka plażowa Maj 2014 Maj 2014 Maj 2014

Dobiegają końca gminne, powiatowe i  rejonowe zmagania 
sportowe. Warto więc podsumować ich dotychczasowe rezulta-
ty. Uczniowie reprezentujący nasze Gimnazjum w skali tego roku 
oraz na tle innych gimnazjów naszej gminy - wypadli imponują-
co. Dodajmy, że w naszej szkole na razie nie ma klasy sportowej. 
W zawodach o randze GMINY, Gimnazjum w Wieprzu czterokrot-
nie zdobyło tytuły mistrzowskie (pierwsze miejsce: piłka koszyko-
wa chł., tenis stołowy – chł. i dzw. oraz piłka ręczna – chł.) Sześcio-
krotnie zdobyli miejsce drugie: biegi przełajowe, szachy, piłka ko-
szykowa – dzw. piłka ręczna – dzw. piłka siatkowa chł., piłka nożna 
dzw. Dwukrotnie zajęli tzecie miejsce: piłka siatkowa dzw. oraz pił-
ka nożna chł. W zawodach o randze POWIATU, Gimnazjum w Wie-
przu reprezentowało Gminę Radziechowy – Wieprz czterokrotnie: 
piłka koszykowa chł. miejsce IV, piłka ręczna – chł. miejsce III oraz 
tenis stołowy – chł. miejsce I, oraz dzw. miejsce II. Jak dotąd z tere-
nu naszej gminy tylko gimnazjalistom z Wieprza udało się dotrzeć 
do zawodów sportowych o randze REJONU. 

Wzięły w nich udział dwie nasze drużyny (mistrzowie i wice-
mistrzynie powiatu żywieckiego w  tenisie stołowym) - chłopcy 
i dziewczęta. W rezultacie, na zawodach rejonowych chłopcy upla-
sowali się na miejscu V, a nasze znakomite dziewczyny zakończyły 
turniej na podium zdobywając III miejsce. 

16 kwietnia br. odbyły się na terenie naszego gimnazjum 
gminne eliminacje z  lekkiej atletyki. Do zawodów sportowych 
przystąpiły drużyny z  Radziechów oraz Wieprza. Gimnazjum 
w  Juszynie nie wzięło udziału. W  pięciu konkurencjach wystapi-
ło łącznie 53 uczestników. Zawody przebiegały w dobrej sporto-
wej atmosferze i trwały prawie 6 godzin. Oto najciekawsze rezul-

taty: skok wzwyż: Wieprz: 294 pkt. Radziechowy: 140 pkt. szta-
feta 4X100 m: Wieprz: 69 pkt. Radziechowy: 0 pkt. (dyskwalifi-
kacja) 1000 m: Ch. Radziechowy 111 pkt. Wieprz: 92 pkt Pchnię-
cie kulą: Radziechowy: 240 pkt. Wieprz: 113 pkt skok wdal: 
Wieprz: 148 pkt. 100 M: Radziechowy: 197 pkt. 300 M Radziecho-
wy: 178 pkt. W rezultacie do eliminacji powiatowych awansowa-
li nasi rówieśnicy ze szkoły w  Radziechowach - GRATULUJEMY.)  
Stąd też w punktacji generalnej gimnazjaliści z Radziechów uzy-
skali 810 pkt. z Wieprza: 734 pkt. W kategorii dziewcząt Radziecho-
wianki: 712 pkt. Wieprzanki: 543 pkt. 

SUMARYCZNIE: Gim w Radziechowach: 1522 pkt. Gim w Wie-
przu: 1255 pkt. 

Nasza drużyna dziewcząt: Polak K. Zemczak W. Lisicka A. Żu-
ławska A. Damek A. Mika Z. Pawlus K. Kumorek E. Michulec O. Pła-
tek A, Borowińska M. Lach M. CHŁOPCY: 1000 m- Kosiec K, Wój-
cik W, Rozmus K. Skok w  dal: Świniański M, Caputa T, Marek D. 
Skok wzwyż - Wachtarczyk D.- 164 cm., Kupczak A. - 168 cm. Pia-
sek P. - 160 cm. to nasz fenomenalny wynik który w sumie dał nam 
294 pkt.) Pchnięcie kulą ; Świniański M. Krzuś S. Solarz B. Sztafeta 
4x100 - Caputa T. Świniański S. Marek D. Świniański M. 

WSZYSTKIM UCZESTNIUKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY! 
Przed nami do rozegrania jeszcze konkurencja sportowa: 

siatkówka plażowa. Eliminacje dla grupy dziewcząt odbędą się 
u ubiegłorocznych mistrzów gminy, czyli Gimnazjum w Wieprzu. 
Nasi wicemistrzowie rozegrają mecze kwalifikacyjne w Radziecho-
wach. Naszym znakomitym sportowcom oraz ich opiekunom ży-
czymy dalszych sukcesów.
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Tegoroczne Mistrzostwa Polski w Karate – Fudokan przecho-
dzą do historii. Za nami kolejny, niezwykle udany start karateków 
z Klubu „Arawashi” działającego w gminie Radziechowy - Wieprz, 
chociaż jechali  na nie, tym razem,  bez osobniczego przygoto-
wania pod kątem mistrzostw.  Nie oznacza to jednak, że nie byli 
w  ogóle nieprzygotowani! W  sporcie nie ma cudów: nie trenu-
jesz - nie masz sukcesów! Jednak faktem jest, że w okresie pomię-
dzy styczniem a marcem  miłośnicy tego sportu trenowali nie tak 
- jak to było w poprzednich latach: teraz skupili się na podnosze-
niu ogólnej motoryki, wytrzymałości, szybkości i  siły. Szkolenio-
wiec wprowadził też nowe elementy  walki kumite. Cała ta historia 
pokazuje, jak ważnym na drodze karate jest konsekwentne posu-
wanie się do przodu. Bez poddawania się: presji wyniku, bez tre-
nowania od zawodów do zawodów bądź innych nieprzyjaznych 
okoliczności. Solidna, ciężka praca w sporcie zawsze się opłaci (do-
dajmy – nie tylko.. w sporcie).

 Reprezentacja Klubu „Arawashi”, pod przywództwem sense-
ia Bogusława Hutmana – Wilczka, sprostała wyzwaniu. Do klu-
bu wrócili z tarczą: przywieźli dwa medale, wszystkie w konku-
rencji walk kumite w kolorze srebra i brązu. Najlepsza z zawod-
niczek Monika Wojtas w  kategorii młodzieżówki U21, przeszła 
przez te Mistrzostwa już nawet nie jak burza, ale jak ... tajfun! Ry-
walki Moniki były wyraźnie zagubione w potyczce z Moniką - ale 
są to efekty naszej ciężkiej permanentnej pracy na treningach, 
zwłaszcza doskonale przeprowadzane akcje, które miały swój po-
czątek w technikach nożnych, które się sprawdziły również u  jej 
młodszego kolegi w kategorii juniora Marcina Bieguna.

-To cud, że Monika z Marcinem w ogóle psychicznie dali radę, bo 
na swoje starty przyszło im czekać najdłużej ze wszystkich naszych 
zawodników, a to psychicznie spala - podkreśla szkoleniowiec Hut-

man - Wilczek. Nieco mniej szczęścia miała Patrycja Marszałek, 
której nie udało się wejść do strefy medalowej na tak prestiżo-
wych zawodach o tak wysokiej randze, zabrakło odrobiny szczę-
ścia i ostatecznie zajęła 5. miejsce.

Na brawa zasługują wszyscy zawodnicy „Arawashi”  za wal-
ki na Mistrzostwach Polski, ale przede wszystkim za determina-
cję w przygotowaniach do tych Mistrzostw! To oznaka charakteru.

Jeśli się  ma charakter -  całą resztę da się wypracować – podkre-
śla sekretarz klubu Rysiek Stoecker - o tym, że tkwi w nich znaczny 
potencjał młodzi karatecy z  Arawashi zdążyli nas już kilka razy prze-
konać, choćby odnosząc sukcesy na międzynarodowych zawodach 
na Słowacji bądź Czechach ,gdzie ,aby wywalczyć medal, jest rów-
nież niełatwo.

BRZUŚNIANKA DRUGA W POLSCE

Polacy zwyciężyli!

Mistrzyni i Mistrz judo w Szkole 
Podstawowej w Przybędzy!

W  ramach kolejnego projektu współpracy polsko – słowac-
kiej 12.04.2014 r. w Kamiennej Porubie na Słowacji odbył się tur-
niej tenisa stołowego w którym uczestniczyli przedstawiciele na-
szej gminy. Nasi reprezentanci zdominowali turniej zdobywając 
wysokie miejsca oraz przywożąc do kraju cenne trofea w postaci 
pucharów. W kategorii mężczyzn pierwsze cztery miejsca zdobyli 
odpowiednio Krzysztof Figura, Rafała Wolny, Robert Kryczka, 
Mariusz Mirocha. W kategorii żeńskiej druga oraz trzecia lokata 
przypadła odpowiednio Jadwidze Górnej oraz Gabrieli Pieczar-
ka. W kategorii dzieci trzecie miejsce wywalczył Kornel Klimon-
da na czwartym oraz piątym miejscu uplasowali się Filip Sapeta 
oraz Filip Pawlus. Gratulujemy uzyskanych wyników! 

Uczennica naszej Szkoły Marta Zawidzka wzię-
ła udział w  Zawodach Judo – Mistrzostwa Ślą-
ska juniorów młodszych i młodzików w Bytomiu, 
w kategorii wagowej 63 kg. Marta zajęła w swojej 
kategorii III miejsce. Cieszymy się bardzo z sukce-
su młodej judoczki i gratulujemy!!! To nie pierwszy 
raz, Marta trenuje od kilku lat i  zajęła wiele czo-
łowych miejsc w ogólnopolskich turniejach judo.

Uczeń klasy szóstej, Dominik Konior, również 
trenuje judo i osiąga niezwykłe sukcesy w zawo-
dach sportowych. Ostatnio zajął III miejsce w Mię-
dzynarodowym Turnieju Judo w Wiśle. Gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów!!!

B. Kupczak

PIŁKARSKIE ZAGRYWKI
Historia chłopca ze Szkoły Podstawowej w Przybędzy 

jest bardzo ciekawa i pokazuje, że jeżeli  czegoś napraw-
de chcemy, to może się to zrealizować. Piszę o uczniu kla-
sy szóstej, Jakubie Taliku. Kuba od najmłodszych lat zdo-
bywał pierwsze miejsca w wielu konkursach muzycznych. 
Można powiedzieć, że zachwycał swoim śpiewem, hu-
morem, lekkością wykonania i łatwością występowania 
na scenie. Po kilku latach nauki, okazało się, że śpiew to 
nie  jedyna jego pasja. Drugą stała się piłka nożna. Swoją 
karierę sportową rozpoczął w LKS Radziechowy, następ-
nie przeszedł do Górala Żywiec,gdzie  gra w Śląskiej Li-
dze. Jest kapitanem drużyny, koledzy wołają na niego „Mi-
strzu”. Cieszymy się bardzo, że to nasz uczeń, uczeń z Przy-
będzy. Marzeniem Kuby jest zostać słynnym piłkarzem, tak 
jak Kuba Błaszczykowski. Życzymy spełnienia marzeń!!!

B. Kupczak
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KOSZENIE ŁĄK, DZIAŁEK,
NIEUŻYTKÓW

WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ ORAZ GMINNE CENTRUM KULTURY, PROMOCJI, 
TURYSTYKI RADZIECHOWY-WIEPRZ

SERDECZNIE ZAPRASZA NA PREZENTACJE ARTYSTYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY Z NASZEJ GMINY CZYLI

III GMINNY PRZEGLĄD „MŁODE TALENTY”
PRZEGLĄD ODBĘDZIE SIĘ 8 CZERWCA 2014 R. O GODZINIE 14.00

W DOMU LUDOWYM W WIEPRZU

Tematyką tegorocznego Przeglądu
jest

„Twórczość i osobowość Jacka Cygana”
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PRZYGODY MŁODEGO AKTORA
Uczeń pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Przybędzy, Leopold Kupczak sprawdził się na pla-

nie Łódzkiej Wyższej Szkoły Filmowej. Przygoda chłopca rozpoczęła się, kiedy studentka pierwsze-
go roku zaproponowała mu współpracę. Rodzice chłopca wysłali zdjęcia i udało się. Dostał angaż 
do roli aktora w filmie krótkometrażowym. Na początku kwietnia odbyły się nagrania, zdjęcia i cięż-
ka praca  młodego aktora. Trzy dni współpracował z ekipą filmową i wspaniale sprawdził się w tej 
roli. Poldek poznał wielu ciekawych ludzi, studentów, reżyserów, montażystów, aktorów. Zaprzyjaź-
nił się szczególnie ze studentem z Włoch o imieniu Giovanni i potwierdziła się złota zasada, że przy-
jaciele rozumieją się bez słów.

E. Borowik




