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Z wyrazami szacunku:
Grzegorz Figura

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz,
oraz Marian Motyka 

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
wraz z Radą Gminy i redakcją biuletynu informacyjnego

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak  
wyczekiwany przez wszystkich Uczniów i Nauczycieli czas waka-

cji. Warto jednak przed ich rozpoczęciem porozmawiać z dziećmi na 
temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu: 

 w górach, nad wodą i na drogach.
Wszystkim Dzieciom i Nauczycielom z okazji  

nadchodzących wakacji życzę miłego  
i bezpiecznego wypoczynku.  

Niech będzie to również czas nabierania sił  
na kolejny pracowity rok szkolny. 

JUBILEUSZ GIMNAZJUM W WIEPRZU
15 lat – to tyle, ile istnieje 

już Gimnazjum w  Sołectwie 
Wieprz. W  dniu 8 maja na 
scenie amfiteatru przy szkole 
odbyły się uroczystości jubi-
leuszowe Gimnazjum Mię-
dzynarodowego Partnerstwa 
z  Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Wieprzu.

Wszystkim dzieciom z okazji Waszego Święta z całego serca życzę radosnego dorastania,
by wszystkie chwile Waszego życia były przepełnione fascynacją dla piękna świata,

a każda chwila przybliżała Was do realizacji marzeń.
Niech uśmiech promienieje na Waszych twarzach i każdego dnia spotykają Was nowe przygody.

Życzę Wam także dużo miłości w rodzinnym gronie, wspaniałych przyjaciół, zdrowia,
świetnych ocen na świadectwie szkolnym oraz udanych i bezpiecznych wakacji.

    Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
      Grzegorz Figura
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W  uroczystościach  jubileuszowych  nie 
zabrakło  gości  z  katolickiej  szkoły  św.  Mi-
chała  z Malty oraz przedstawicieli  ze Śred-
niej  Ogólnokształcącej  Szkoły  im.  Adama 
Mickiewicza  z  Sankt  Petersburga  z  Rosji. 
Część  oficjalną  zainaugurował  Regional-
ny Zespół „Grojcowianie” z  Wieprza, 
prezentując  wiązankę  tańców  i  pieśni  Gó-
rali Żywieckich. Po pięknym występie zabrał 
głos dyrektor szkoły mgr Wiesław Sylwester 
Jakubiec, który krótko wprowadził w klimat 
jubileuszu 15- lecia, jednocześnie dziękując 
wszystkim  współpracownikom,  władzom 
Gminy Radziechowy - Wieprz oraz rodzicom 
i przyjaciołom szkoły za owocne lata współ-
pracy. Powiedział też, że wieprzańskie gim-
nazjum  osiąga  najwyższe  wyniki  w  nauce, 
co potwierdzają bez przerwy od siedmiu lat 
zewnętrzne  egzaminy  gimnazjalne.  Szkoła 
należy pod tym względem do czołówki szkół 
gimnazjalnych  Powiatu  Żywieckiego.  Mło-

dzież  szkolna  może  bezpłat-
nie  uczyć  się  czterech  języ-
ków obcych   oraz    corocznie 
brać udział w wielu pasjonu-
jących  projektach  na  zacho-
dzie i wschodzie Europy oraz 
Azj.  Dodał  też,  że  szkoła  bo-
ryka  się  z  problemami  loka-
lowymi,  które,  ma  nadzieję,  
zostaną  pomyślnie  rozstrzy-
gnięte w nadchodzącym roku 
szkolnym.  Po  krótkim  prze-
mówieniu  głos  zabrali  part-
nerzy ze szkoły z Malty, a po 
nich wystąpił kabaret szkolny 
pod  kierownictwem  arty-
stycznym  mgr  Teresy  Bieli. 
Wszyscy mogli zobaczyć pięk-
ną prezentację przygotowaną 
pod  kierunkiem  mgr  Aliny 
Jakubiec  oraz  spot  filmowy, 
którego  pomysłodawczy-

nią  była  mgr 
F r a n c i s z k a 
Burczak  oraz 
inni  nauczy-
ciele  i  oczywi-
ście  prężnie 
działający pod 
k i e r un k i em 
mgr  Kami-
li  Kowalskiej 
S a m o r z ą d 
Uczn iowsk i . 
Na koniec głos 
zabrał  Wójt 
Naszej  Gminy 
mgr  inż.  Grze-
gorz  Figura, 
który  w  imie-
niu  mieszkańców  Gminy  Ra-
dziechowy  –  Wieprz  wyraził 
szczerą  wdzięczność  za  cały 
trud  włożony  w  pielęgna-
cję  tej  delikatnej  struktury, 
jaką  jest  psychika  dziecka. 
Podziękował  za  dodatkowy 
czas  poświęcany  przez  na-
uczycieli na rozwijanie wśród 
uczniów  indywidualnych 
talentów  – w  tym  za wspie-
ranie  ich  potencjału  intelek-
tualnego.  Wójt  życzył  szkole 
dalszych sukcesów na arenie 
krajowej  i  międzynarodowej 
oraz  obiecał  dalszą  owocna 
współpracę, która ma na celu 
prawidłowy  rozwój  młodzie-
ży z terenu naszej Gminy.

Dodać należy, że z okazji 
tej rocznicy szkoła wydała 

przepiękną publikację książkową napisa-
ną przez nauczycieli tej szkoły pod redak-
cja dra Przemysława Dyrlagi, a  opisującą 
5 ostatnich lat działań. Gimnazjum w Wie-
przu to wyjątkowa placówka edukacyjna, 
która najlepiej jak dotąd sprawdziła się  
w działaniach partnerskich ze szkołami za-
granicznymi. Strzałem zatem w dziesiątkę 
wydaje się w  niej stworzenie oddziałów 
dwujęzycznych ułatwiających młodzieży 
nie tylko lepsze przyswajanie języków ob-
cych, dzięki czemu będzie ona miała lepszy 
start w szkołach ponadgimnazjalnych, ale 
i poprzez współpracę partnerską z kilkuna-
stoma szkołami z zagranicy, w tym Między-
narodowym Uniwersytetem Jałtańskim, 
Gimnazjum w  Wieprzu wzbogaca ofertę 
edukacyjną i  znacząco podnosi kwalifika-
cje zawodowe – w tym zwłaszcza kompe-
tencje językowe wśród swoich nauczycieli.

(M.H., W.S.J, Foto: P. Trzmielewski)

cd. ze str. 1
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„Takiej imprezy z  pewnością szybko nie 
zapomnimy” – cieszy się Pani Magdalena 
Więzik dyrektor GCKPT, organizator i  jed-
nocześnie gwiazda drugiej edycji kon-
certu „Góralski Freestyle”, który odbył się 
17 maja na scenie Obiektu Infrastruktury 
Okołoturystycznej w  Wieprzu wystąpiło 
tego dnia aż 11 składów z całej Polski! 

Na fanów Hip-
Hopu tego dnia czekało w Wie-
przu wiele atrakcji. Dla ponad 
200-osobowej widowni zagra-
ły składy z  całej Polski: KRÓ-
LESTWO DŹWIĘKÓW z  Żyw-
ca, STYGMAT z  Krakowa,  ŻMI-
JA z Goczałkowic, LAJON z War-
szawy, LEPSZE CIŚNIENIE z Wie-
prza i  Cięciny,  GUCIA I  EPITET 
z Krakowa, METEL I MICU z Za-
brza,  OZZY z  Lubartowa, LAJT 
z Tarnowa, JTS z Piły, oraz gwiaz-
da wieczoru WIENZO&MAGIA 
- SCZ FAMILIA z  Bielska-Białej 
(w  składzie Paweł i  Magdale-
na Więzik). Ten ostatni ze skła-
dów tego dnia promował także swoją pierw-
szą profesjonalną płytę, której premiera skle-
powa odbyła się 30 marca. Najwierniejsi fani 
zespołu mieli okazję złapać pod sceną rozda-
wane egzemplarze. 

Fantastycznie spisał się także  DJ WEST 
z  Mikołowa oraz prowadzący koncert SO-
NAR z  Bielska-Białej, którzy nadali koncerto-
wi niesamowity klimat. Strzałem w  dziesiąt-
kę okazało się także profesjonalne nagłośnie-
nie. Podsumowując - profesjonalizm i wysoki 
standard. 

Koncert był ważnym wydarzeniem także 
dla władz gminy. „Nie mogłoby nas tutaj zabraknąć” – komentu-
je Pani Sołtys Wieprza Maria Hulak. Na imprezie pojawili się tak-
że członkowie Rady Gminy oraz Pan Mirosław Dziergas dyrektor 

WTKSiPP ze Starostwa Powiatowego, Pani Sołtys Radziechów Jani-
na Tlałka, i przedstawiciele Związku Podhalan. Nie zabrakło oczy-
wiście także patrona imprezy Pana Grzegorza Figury - Wójta Gmi-
ny Radziechowy-Wieprz. 

Wieprz w Hip-Hopowym klimacie,
 czyli II
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GWIAZDY GIMPLAY-SHOW 
NAGRODZONE

Śmiały repertuar, wysoki poziom i  niesamowita pomyślność 
– tak w skrócie można podsumować występy dzieci i młodzieży, 
które zaprezentowały swoje talenty w XIV edycji znanego Konkur-
su Wokalno-Tanecznego Gimplay-Show. W tym roku do konkursu 
przystąpiło łącznie 96 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
z  terenu gminy Radziechowy-Wieprz. Najlepszych z  nich można 
było usłyszeć raz jeszcze na koncercie laureatów 20 maja 2014 na 
scenie Obiektu Infrastruktury Okołoturystycz-
nej w Wieprzu.

Tegoroczne występy zaskakiwały wyso-
kim poziomem i  trudnym repertuarem. Choć 
konkurs GIMPLAY-SHOW jest już znany od lat, 
to nieczęsto zdarza się także, że występujący 
śpiewają na nim piosenki własnego autorstwa 
– w tym roku własnym utworem „Marzenia” za-
prezentował się Paweł Zawiła. Za fantastycz-
ny pokaz pracy zespołowej niewątpliwie nale-
żą się pochwały dla reprezentacji Szkoły Pod-
stawowej w Juszczynie. Dwunastoosobowy ze-
spół cymbalistów z  wokalistką Niną Grzego-
rek w fantastyczniej i delikatnej zarazem aran-
żacji przypomniał zebranym o znanej piosence 
Majki Jeżowskiej „A ja wolę moją mamę”. Cieka-
we i pomysłowe były także występy taneczne, 
wśród których na szczególną pochwałę zasłu-
guje oryginalna inscenizacja kuchni restaura-
cyjnej przygotowana przez uczniów z Zespoły 
Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy. 

Jak co roku uczestnicy konkursu mogli wy-
stąpić w dwóch kategoriach – tanecznej i wo-
kalnej.  

Występy oceniane były przez pryzmat nie tylko inwencji twór-
czej i śmiałego repertuaru, ale przede wszystkim z uwagi na po-
prawne wolanie i rytmicznie wykonie utworów w kategorii wokal-
nej, oraz dynamikę i płynność ruchu i choreografię w kategorii ta-
necznej. 

Komisja, pod przewodnictwem pani mgr Bogusłwy Dziergas 
– nauczycielki tańca, muzyki i wychowania fizycznego, zadecydo-
wała o następującym podziale miejsc: 

GIMNAZJA:
Kategoria wokalna

Miejsce I  Kinga Kręcichwost, Niewidzialna dłoń – N. Kukulska, 
GIM. WIEPRZ, 173 pkt.

Miejsce I  Joanna Pytlarczyk, Think of me – Andrew Loyd Web-
bers, GIM. RADZIECHOWY, 173 pkt. 

Miejsce III Wioleta Se-
tla, Gabriela Tracz, Radość 
najpiękniejszych lat – A. 
Jantar, GIM. RADZIECHO-
WY, 164 pkt. 

WYRÓŻNIENIE: Paweł 
Zawiła, Marzenia – utwór 

własny, GIM. WIEPRZ, 
163 pkt.

Kategoria Taniec

WYRÓŻNIENIE: Martyna Howaniec, Kinga Kręcichwost, Łucja 
Dudek, Ewelina Maślanka, Sabina Pieronek, Martyna Borowińska, 
Mix – wspomnienia z wakacji, GIM. WIEPRZ, 166 pkt.

SZKOŁY PODSTAWOWE:
Kategoria wokalna

Miejsce I Julia Raczek, Najtrudniejszy pierwszy krok – Anna Jan-
tar, ZSP w Radziechowach, 179 pkt. 

Miejsce II Julia Pieczarka, My Słowianie – Cleo-Donatan ZSP 
w Bystrej, 175 pkt. 

Koncert był jedną z  nielicznych imprez, które pomimo nie-
sprzyjających warunków pogodowych, nie zostały w Powiecie Ży-
wieckim odwołane. Jak się okazuje słusznie, bowiem podczas jego 
trwania nie spadła w Wieprzu ani kropla deszczu!

Patronat nad koncertem objął: Wójt Gminy Radziechowy – 
Wieprz Pan Grzegorz Figura oraz program ŻYWYRAP!

Organizatorem koncertu było Gminne Centrum Kultury, Pro-
mocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz. Patronat medialny nad 
wydarzeniem objęli: RADIO ESKA, HIP-HOP.PL, BRUDNEPOŁUDNIE.
PL, RAPDUMA.PL

Dziękujemy serdecznie pracownikom Urzędu Gminy Tade-

uszowi Kozieł oraz Zbigniewowi Adamczyk za pomoc w  organi-
zacji wydarzenia. Dziękujemy dyrekcji Miejskiego Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Żywcu za wypożyczenie barierek zabezpieczających 
teren koncertu, Panu Radnemu Aleksandrowi Juraszkowi za wy-
pożyczenie namiotu, Pani Marii Popławskiej za przygotowanie 
bufetu oraz wolontariuszowi Panu Dawidowi Bem za pomoc w or-
ganizacji imprezy i poczęstunków dla gości i artystów. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie w szczególności artystom, 
przedstawicielom władz gminy oraz gościom. Mamy na nadzieję, 
że spotkamy się na Góralskim Freestyle za rok!

(M. Husar, foto: P. Trzmielewski)
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Miejsce II Nina Grzegorek z  zespołem instrumentalnym, A  ja 
wole moją mamę – Majka Jeżowska, SP w Juszczynie, 175 pkt. 

Miejsce II Klaudia Golasik, Hallelujah, ZSP w Radzie-
chowach, 175 pkt. 

WYRÓŻNIENIE: Leopold Kupczak, Zimny drań, ZSP 
w Przybędzy, 174 pkt. 

Kategoria Taniec
Miejsce I Alina Chmiel, Malwina Tracz, Wioletta An-

drzejak, Sandra Bernad, Weronika Tracz, Damian Mu-
rański, Dominik Talik, W kuchni, SP PRZYBĘDZA, 179 pkt. 

Miejsce II Martyna Suława, Natalia Moty-
ka, Roxana Caputa, Dominika Caputa, Joanna 
Błachut, Ilona Żuławska Thiller – Michael Jack-
son, Monster Dancers – Upiorne tancerki, SP 
WIEPRZ, 173 pkt. 

Miejsce III Kaja Konior, Sylwia Figura, Pa-
trycja Matala, Weronika Okwat, Emilia Koście-
wicz, Katarzyna Rodak, Natalia Rodak, Grze-
gorz Figura, Oliwia Biegun, Oliwia Biernat, Emi-
lia Murańska, Anna Puda, Julia Kosiec, Julia Ko-
zieł, Patrycja Kosiec, Elżbieta Szczotka, Disco 
– zespół TOP DANCE, SP BRZUŚNIK, 172 pkt.

Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum 
Międzynarodowego Partnerstwa z  Oddziała-
mi Dwujęzycznymi w  Wieprzu. Przebieg im-
prezy  koordynowała tradycyjnie pani mgr 
Alina Jakubiec. Sponsorami nagród dla zwy-
cięzców był Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej Radziechowy-Wieprz oraz Gminne 
Centrum Kultury Promocji Turystyki Radzie-
chowy-Wieprz. 

Jeszcze raz gratulujemy uczestnikom 
wspaniałych występów!

(M. Husar)

Ziomniocki
Pamiętacie zeszłoroczny projekt „pLAcem po mapie Juszczy-

ny” realizowany przez grupę nieformalną 
ODEON w Juszczynie przy współpracy 
z Gminnym Centrum Kultury, Promocji, 
Turystyki Radziechowy – Wieprz? W tym 
roku w Juszczynie również będzie się 
działo!

Ludowe porzekadła, opowieści, obrzę-
dy - „świnta prowda, tyz prowda, czy gów-
no prowda” /za J. Tischner/? Na to pytanie 
postara się odpowiedzieć grupa Odeon, 
realizując projekt „Jak roz ziomniocki 
godały w piwnicy”. Przypowieści naszych 
dziadków, wskazówki życiowe babć, po-
radnik szczęścia i nieszczęścia - dziś trak-
towane jako irracjonalne wierzenia, kiedyś 
surowo przestrzegane zasady. Spojrzenie 
z przymrużeniem oka na kulanie jajek pod 
krową i wielkanocne mycie twarzy w mied-
nicy wypełnionej wodą i pieniędzmi jest jed-
nocześnie próbą zrozumienia i ocalaniem 
od zapomnienia regionalnej tradycji.

Nasz drugi projekt zo-
stał pozytywnie oceniony 
przez Komisję Działaj Lo-
kalnie! Bardzo się cieszy-
my i już nie możemy się 
doczekać realizacji tego 

przedsięwzięcia! Jak pokazało doświadczenie, realizacja tego typu 
działań przynosi wiele satysfakcji, pozwala się bardziej zintegro-
wać lokalnej społeczności oraz rozbudzić pragnienie pielęgnowa-
nia tradycji i kultury regionu. Szczególnie ważne jest także to, co 
pozostanie po zakończeniu projektu. Wiedza, nowe doświadcze-
nia, ale także to, co materialne, tym razem będzie to ślad w postaci 
publikacji, do której każdy może w przyszłości powrócić. Odbior-
cami projektu będą wszyscy mieszkańcy miejscowości Juszczyna, 
zarówno dzieci i młodzież jak i osoby starsze, które przy okazji 
realizacji planowanych działań będą miały możliwość podzielenia 
się swoją cenną wiedzą i doświadczeniem. Każdy znajdzie coś dla 
siebie, jednak program projektu niech pozostanie na razie słodką 
tajemnicą.

Projekt będzie niejako kluczem do zrozumienia obrzędów, 
wierzeń, zwyczajów dorocznych, oraz praktyk magicznych, któ-
re często miały rozległe powiązanie z liturgią i rytuałem Kościoła 
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W Bystrej ćwiczyć każdy może
Jednym z  założonych zadań w  Szkol-

nym Programie Profilaktyki jest podtrzymy-
wanie sprawności fizycznej. Nasza szkoła 
realizuje te zadania m.in. poprzez realizację 
programu „Trzymaj Formę”. Oprócz treści 
związanych z  prawidłowym odżywianiem 
promujemy podtrzymywanie dobrej kon-
dycji fizycznej całej rodziny. W  bieżącym 
roku szkolnym wędrowaliśmy po naszych 
beskidzkich szlakach m. in. na Słowiankę, do 
Cięciny, z Porąbki przez Górę Żar do Oczko-

wa, organizowaliśmy wyjazdy dla 
dzieci na basen do Żywca.

28 maja 2014 roku po raz ko-
lejny w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym im. Jana Pawła II odbyła 
się Bystrzańska Biesiada Rodzin 
ph. „Ćwiczyć każdy może”.  Impre-
za ta łączy w  sobie Dzień Matki, 
Dzień Dziecka i  Dzień Ojca a  do-
datkowo odbywa się podczas 
Gminnych Dni Sportu. Dzięki 

temu możemy zachęcać 
i  zapraszać do udziału rodziców 
i  nie tylko.  Celem tegorocznej 
Biesiady było podtrzymywanie 
sprawności fizycznej. Cała impre-
za podzielona była na dwie czę-
ści: pierwsza – zawody sportowe 
na boisku LKS, druga – wspólna 
zabawa wszystkich dzieci i  rodzi-
ców z  niespodziankami w  rytm 
muzyki pod kierunkiem animato-

rów. W pierwszej części podczas zawodów 
uczniowie zmagali się z  konkurencjami 
sportowymi: klasy I -II (rzut do celu, konkurs 
hula - hop, bieg z przeszkodą), a  klasy III – VI 
rywalizowały w kategoriach klas III – IV oraz 
V- VI w następujących konkurencjach:  rzuty 
do celu piłką, konkurs precyzyjnej jazdy na 
rowerze - ósemka i slalom, strzały do bram-
ki, wyścigi klasowe - rzędów z wyznaczony-
mi zadaniami, biegi sztafetowe - klasowe - 

200 m, bieg masowy - długi dystans 
1000 m. Zwycięzcy z  poszczegól-
nych kategorii  otrzymali pamiątko-
we dyplomy i  każda klasa nagrodę 
w  postaci piłki, skakanek, rzutek,  
rakietki do gry w badmintona. Gra-
tulacje należą się wszystkim, tak-
że rodzicom, którzy mieli odwagę 
zmierzyć się w biegu z dziećmi. Za-
praszamy za rok.

Z WIZYTĄ W STRASZNYM DWORZE
Ostatnio uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć 

w niecodziennym wydarzeniu. 24 maja 2014 r. pojechaliśmy do 
Opery Śląskiej w Bytomiu na operę „Straszny dwór” Stanisława 
Moniuszki. Wycieczka ta była nagrodą w II Gminnym Konkursie 
Teatralnym „Piosenka jest dobra na wszystko” organizowanym 
przez Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziecho-
wy-Wieprz dla zwycięzców w tym konkursie. Nasi uczniowie zwy-
ciężyli w swojej kategorii, prezentując przedstawienie teatralne z 
elementami śpiewu pt. „Z  piosenką przez …szkołę”. Sztuka uka-
zuje szkolne perypetie grupy przyjaciół, którzy pomimo różnych 
kłótni i nieporozumień ponad wszystko cenią sobie przyjaźń. Mali 

aktorzy to: z kl.IV Julia Wach, Hanna Juraszek  i Wiktor Konior; z kl. 
V Paulina Gawlińska, Agata Kupczak, Dominika Mieszczak  i Jakub 
Rypień ; z kl. VI Dominik Konior i Jakub Talik. 

Z wizyty w operze wróciliśmy pełni wrażeń. Nasz zachwyt 
wzbudziła muzyka grana przez orkiestrę, śpiew operowy, bogate 
kostiumy, scenografia, wreszcie sam gmach Opery Śląskiej. Bardzo 
miło spędziliśmy czas, o czym świadczą zadowolone miny na zdję-
ciu poniżej. 

Dziękujemy Pani Dyrektor GCKPT Magdalenie Więzik za orga-
nizację tak wspaniałej imprezy.

I. Kłusak

katolickiego. Niestety, wiedza o dawnych zwyczajach związanych 
choćby z rytmem pór roku czy z kalendarzem świąt w dużej mierze 
zaczyna zanikać. Projekt pomoże pokazać, jak czas i postęp cywi-
lizacyjny wpływał na mieszkańców Beskidów, ich pielęgnowanie 
tradycji, a przede wszystkim postrzeganie rzeczywistości. Wszyst-
kie te zjawiska, nawet jeśli nie są już praktykowane, to jednak ode-
grały niezwykle istotną rolę w kształtowaniu się kultury naszego 
regionu, stały się jej wyróżnikiem. Nawet jeśli funkcjonują już tylko 
w ramach ciekawostki, nadal stanowią duży walor i zasługują na 
to, by o nich pamiętać oraz by nieustannie próbować je zrozumieć.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w projekcie. Rusza-
my już w sierpniu.

Projekt zostanie sfinansowany  ze środków Programu „Działaj 
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywiecką Fun-
dację Rozwoju. Na terenie Żywiecczyzny Program współfinansuje 
firma Żywiec Zdrój.

Aneta Bartkowiak Odeon
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II AKTYWNY DZIEŃ RODZINY  
w Publicznym Przedszkolu w Wieprzu

Mamo, mamo co Ci dam?
 Jedno serce tylko mam,
a w tym sercu róży kwiat.
Mamo, mamo - żyj 100 lat!!!

Takie i  podobne życzenia usłyszeli 06.06.2014r. 
goście, którzy przybyli do Domu Ludowego w Wie-
przu na II Aktywny Dzień Rodziny, którego orga-
nizatorem było Publiczne Przedszkole w  Wieprzu. 

W ramach imprezy obchodzo-
ny był Dzień Matki, Dzień Ojca 
oraz Dzień Dziecka. Spotka-
nie to było również okazją do 
wyrażenia wdzięczności part-
nerom placówki za okazaną 
w  ciągu roku szkolnego po-
moc i wsparcie.

Gośćmi, którzy zaszczycili 
nas swoją obecnością byli nie 
tylko bardzo licznie zgroma-
dzeni rodzice przedszkolaków, 
ale także Wójt Gminy Radzie-
chowy – Wieprz Pan Grzegorz 
Figura, Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Marian Motyka, 
sołtys Wieprza Pani Maria Hu-
lak oraz radni - Pani Bogusława 
Włoch i Pan Czesław Matlak. 

Podczas uroczystości dzie-

Festyn Rodzinny w Radziechowach
 21 maja 2014r. w  Domu Ludowym w  Radziechowach odbył 

się IV Festyn Rodzinny organizowany przez Publiczne Przedszkole 
w  Radziechowach. Impreza, będąca  połączeniem Święta Matki, 
Ojca i przede wszystkim Dnia Dziecka wpisała się już w tradycję na-
szej placówki.  Honorowymi gośćmi na naszym festynie byli:  Wójt 
Gminy Radziechowy- Wieprz Pan mgr inż. Grzegorz Figura oraz 
Pani Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Radziechowy- Wieprz 
mgr Elżbieta Kosiec. Serdecznie dziękujemy rodzicom naszych 
przedszkolaków za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że wszy-
scy uczestnicy bawili się dobrze. Oprawę muzyczną festynu oraz 
prowadzenie zabaw i  konkursów dla dzieci zapewnił Pan Seba-

stian Chmiel. Program artystycz-
ny w wykonaniu przedszkolaków 
pod kierunkiem wychowawczyń 
spotkał się z   ogromnie ciepłym 
przyjęciem.  Konkursowe nagro-
dy dla dzieci, słodycze i  napoje 
zawdzięczamy sponsorom im-
prezy, czyli Państwu: Magdalenie 
i  Markowi Skrzypkom, Agniesz-
ce i  Wacławowi Ciurlom, Beacie 
Okrzesik-Biela i  Witoldowi Bieli, 

Katarzynie i Maciejowi Mikom, Ol-
dze i Mariuszowi Koziełom,  Annie 
i  Grzegorzowi Markom, Monice 
i  Piotrowi Mieszczakom, Monice 
i   Jackowi Knapkom. Dziękujemy 
mamom, które upiekły ciasta oraz 
rodzicom naszych przedszkola-
ków, którzy wspomogli nas w  za-
pewnieniu dzieciom upominków. 
Wielką radość przedszkolakom 
sprawiły pamiątki dla każdego 
dziecka w  postaci barwnych wia-
traczków. Jeszcze raz wszystkim 
uczestnikom Festynu Rodzinnego 
2014 składamy najserdeczniejsze 
życzenia.

dyrektor Publicznego Przed-
szkola w Radziechowach

Małgorzata Kasperek
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Nominowani z gminy Radziechowy-Wieprz
W  tegorocznej 

edycji polsko-sło-
wackiego konkursu 
„Osobowość  Ziem 
Górskich” było aż 
dwóch nominowa-
nych do tego tytułu 
z  Gminy Radziecho-
wy-Wieprz – Pan 
Wójt Grzegorz Figu-
ra i Pani Maria Grze-
gorek. Uroczysta 

gala, podczas której odczytane zostały  wyniki konkursu, odbyła 
się 17 mała w Miejskim Centrum Kultury. 

Konkurs „Osobowość Ziem Górskich” ma na celu  przede 
wszystkim docenieni wkładu firm i osób przyczyniających się do 
rozwoju ziem górskich. Nagrody w formie nominacji i wyróżnień 
przyznawane są corocznie przez Koalicję Marek Ziem Górskich 
w siedmiu kategoriach: osobowość ziem górskich, organizacja po-
zarządowa ziem górskich, samorządowiec / polityk ziem górskich, 
dziennikarz ziem górskich, duży przedsiębiorca ziem górskich, 
średni przedsiębiorca ziem górskich, oraz mały przedsiębiorca 

ziem górskich. Co roku przyznawany jest także tytuł „Ambasadora 
Ziem Górskich”. W tym roku tytuł ten otrzymali bracia Łukasz i Pa-
weł Golec. 

Do plebiscytu „Osobowość Ziem Górskich” została zgłoszona 
znana twórczyni ludowa z Juszczyny – Pani Maria Grzegorek oraz 
sam Wójt Gminy – Pan Grzegorz Figura. Oboje zaklasyfikowali się 
do finału konkursu i otrzymali nominację do tytułu „Osobowość 

Ziem Górskich”, pan Grzegorz w Fi-
gura w  kategorii „Samorządowca/
Polityka Ziem Górskich, natomiast 
pani Maria Grzegorek w „Kategorii 
Osobowość Ziem Górskich”. Decy-
zją jury tytuły te trafiły ostatecznie 
do Pana Janova Pavlik Burmistrza 
Miasta Ružomberok (Słowacje) 
oraz Pan Stanisław Kubasiak z  Su-
chej Beskidzkiej.

Serdecznie gratulujemy na-
szym reprezentantom nominacji 
i  życzymy im dalszych sukcesów 
oraz zasłużonego uznania. 

(M. H.)

4 czerwca to dobra data, by cieszyć się z wolności. Postano-
wiliśmy więc w Szkole Podstawowej w Przybędzy włączyć  się w 
akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej  zorganizowaną z okazji 
obchodów 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów 
4 czerwca 1989 r. Z tej okazji przeprowadzona została  „Lekcja wol-
ności”. Podczas tej lekcji dzieci obejrzały prezentację multimedial-
ną, która w przystępny dla nich sposób przybliżyła im tematykę 
obrad Okrągłego Stołu i wyborów w 1989 roku . Potem uczniowie 
przeczytali wywiady przeprowadzone z członkami swoich rodzin 
na temat, jak  wspominają tamte wydarzenia.  Następnie odbył się 

konkurs plastycz-
ny. Mali artyści wy-
konali prace  tema-
tycznie związane z 
„ Lekcją wolności”. 
Najciekawsze ry-
sunki zostały na-
grodzone książka-
mi. Choć dla dzieci 
w tym wieku tematyka ta jest trudna,  w swoich  rysunkach  pięk-

nie pokazały one  ideę tamtych  przemian i 
na swój sposób wyraziły uczucia patriotycz-
ne.  Podczas rysowania dzieci prowadziły 
rozmowy i dzieliły się refleksjami na temat 
wydarzeń ostatniego ćwierćwiecza. Należy 
się zatem cieszyć, że wyrasta nam pokolenie 
patriotów. Po „Lekcji wolności” pozostaną  
pamiątki w postaci wystawy prac uczniów  
oraz wspomnień poprzednich pokoleń, któ-
re tworzyły wolną Polskę.

I. Kłusak

Lekcja wolności

ci przedstawiły program artystyczny, w ramach którego popisały 
się swoimi zdolnościami aktorskimi oraz wokalno – tanecznymi. 
Występy przedszkolaków nagrodzone zostały gromkimi brawami 
oraz nagrodami z okazji ich święta, ufundowanymi przez Radę Ro-
dziców.

Po części artystycznej każdy rodzic został obdarowany uściska-
mi, całusami oraz pięknymi upominkami wykonanymi przez dzieci 
pod okiem swoich wychowawczyń. 

Następnie, jak przystało na przedszkole, które jest posiada-
czem tytułu „Szkoła w ruchu” przyznanego naszej placówce przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, rodzice zostali zaproszeni do 
wspólnych z dziećmi zabaw taneczno – ruchowych, które dostar-

czyły uczestnikom olbrzymiej dawki radości.
Mamy nadzieję, że chwile spędzone na wesołej zabawie 

z udziałem rodziców i dzieci zapadną w Państwa życzliwej pamięci 
na długo i będą przypominać o tym, że wspólna zabawa i aktywne 
spędzanie czasu z dziećmi, jest najlepszym sposobem na pogłę-
bianie więzi rodzinnych i poznawanie siebie nawzajem.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji II Ak-
tywnego Dnia Rodziny.

Danuta Adamczyk
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wieprzu
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Bezpieczeństwo naszych uczniów jest dla nas najważniej-
sze. W ciągu całego roku szkolnego podejmujemy szereg dzia-
łań mających na celu propagowanie bezpiecznego, zdrowe-
go stylu życia. Już we wrześniu uczniowie klasy I spotykają się 
z Panem Policjantem w celu zapoznania się z podstawowymi 
wiadomościami z  zakresu ruchu drogowego. Raz w  miesiącu 
organizowane są apele przypominające o zasadach zachowa-
nia. W  klasach I  –III prowadzimy zajęcia z  pierwszej pomocy 
„Ratujemy i uczymy ratować”. Uczniowie wszystkich klas zosta-
ją zapoznani z zasadami zachowania w czasie wakacji, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na zachowanie na wsi i w gospo-
darstwie wiejskim, nad rzeką, w lesie, itp. – z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnych otrzymanych z  SANEPIDU czy 
KRUS-u.  Zwieńczeniem tych działań było zorganizowanie Dnia 

Profilaktyki, który miał miejsce 20 maja w naszej szkole. Zapro-
siliśmy na spotkanie specjalistów z  zakresu bezpieczeństwa. 
Byli to: przedstawiciel Posterunku Policji z Węgierskiej  Górki, 
strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu oraz ratowni-
cy medyczni z bielskiego PCK. Każdy z zaproszonych gości sku-
pił się na innym aspekcie problematyki bezpieczeństwa. Pan 
policjant szczególną uwagę zwracał na przestrzeganie zasad 
ruchu drogowego, zarówno kiedy jesteśmy w sytuacji piesze-
go, jak i rowerzysty. Uczniowie mogli obejrzeć również prezen-
tację multimedialną na ten temat. Strażacy zapoznali uczniów 
z pracą, którą wykonują na co dzień, przypomnieli, jak należy 
zachować się w czasie pożaru oraz jak zachowywać się (szcze-
gólnie latem, w lesie), aby do niego nie dopuścić.

Wstępem do spotkania z  ratownikami medycznymi była 
projekcja filmu instruktażowego z  udzielania 
pierwszej pomocy. Ratownicy przypomnieli, 
jak należy zachować się w różnych sytuacjach, 
np. w przypadku oparzeń, omdleń, krwotoków. 
Każdy uczeń mógł przećwiczyć układanie po-
szkodowanej osoby w pozycji bezpiecznej oraz 
wykonać uciśnięcia klatki piersiowej i oddechy 
ratownicze na fantomie.

Wszystkim gościom dziękujemy za po-
moc i profesjonalizm oraz wsparcie nauczycie-
li w pogłębianiu wiedzy uczniów z zakresu bez-
pieczeństwa.

M. Biegun
F. Zawada

U. Laszczak

LAUREACI V GMINNEGO EKOLOGICZNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO „CHORY KOMIN, CZYLI KOCHASZ DZIECI - NIE PAL ŚMECI”

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego po raz piąty 
była organizatorem Gminnego Ekologicznego Konkursu Plastycz-
nego. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Chory komin, czyli ko-
chasz dzieci – nie pal śmieci”. 

Na konkurs zostały nadesłane 84 prace ze szkół podstawo-
wych, oraz z oddziałów przedszkolnych. Przy ocenie jury brało 
pod uwagę: zgodność tematyczną, różnorodność technik i samo-
dzielność wykonanych prac. Wszystkie prace cechowały się sta-
rannością wykonania. Wiele z nich wyróżniało się ciekawą techni-
ką. Poziom wykonanych prac był bardzo wysoki i wyrównany, co 
powodowało, że jury miało trudne zadanie do wykonania.

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 13 maja 2014 r. w Szkole 
Podstawowej w Brzuśniku. Zaproszeni goście oraz laureaci obej-
rzeli ciekawe przedstawienie o treści ekologicznej przygotowane 
przez uczniów klasy III. 

Oto lista laureatów konkursu:
Przedszkola
I miejsce – Karolina Jasek, Wieprz,
II miejsce – Michał Majerz, Brzuśnik,
III miejsce – Kinga Ciurla, Radziechowy,
Wyróżnienia:
Kacper Cieńciała - Brzuśnik, ,
Damian Pietrańczyk - Wieprz,
Klasy I – III
I miejsce – Martyna Pasternak Radziechowy,
II miejsce – Paulina Semik, Bystra,

III miejsce –Natalia Gołębiowska, Brzuśnik,
Wyróżnienia:
Anita Jaroszewska - Radziechowy,
Oliwia Kozieł – Przybędza,
Klasy IV – VI
I miejsce – Patrycja Hatala, Brzuśnik,
II miejsce – Izabela Duraj, Bystra,
III miejsce – Julia Gawlińska, Przybędza,
Wyróżnienia:
Natalia Rodak - Brzuśnik.
Martyna Żur  – Wieprz

 Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy powodze-
nia w następnej edycji konkursu.

Organizatorzy

Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz informuje, 
że w okresie wakacyjnym

pełnione będą dyżury 
w następujących przedszkolach:

•	  od 01 do 31 lipca 2014r. w Publicznym  
Przedszkolu w Wieprzu, ul. Spacerowa 130 

•	  od 01- do 29 sierpnia 2014r. w Publicznym  
Przedszkolu w Radziechowach, ul. Główna 759

Bezpieczeństwo przede wszystkim – Szkoła Podstawowa 
im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku
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Szkoła w Przybędzy w „Działaj lokalnie”
Zespół Szkolno – Przedszolny w Przybędzy przystąpił do  pro-

gramu „Działaj lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
i  Żywiecką Fundację Rozwoju na terenie powiatu żywieckiego, 
jest programem grantowym, dedykowanym organizacjom poza-
rządowym i grupom nieformalnym. Realizowany jest on przez Ży-
wiecką Fundację Rozwoju i współfinansowany przez firmę Żywiec 

Zdrój S.A. oraz 6 gmin z powiatu. W drodze konkursu otrzymaliśmy 
dotację w kwocie 5000 zł. na działalność Pop Folkowego Zespółu 
Muzyczno – Tanecznego. Projekt będzie realizowany w okresie od 
1 września do 30 listopada 2014r. w szkole. Pomysłodawcą  jest 
nauczycielka ZSP w Przybędzy, a realizować będzie go grupa czte-
rech nauczycielek.

B. Kupczak

ŚWIĘTO RODZIN PRZEDSZKOLAKÓW
Przedszkole Publiczne w Juszczynie od kilku już lat organi-

zuje Święto Rodziny – to połączenie Dnia Matki (26 maja), Dnia 
Dziecka (1 czerwca) i  Dnia Ojca (21 czerwca). Nie inaczej było 
i  w  tym roku. Do wspólnej zabawy zaproszono całe rodziny! 
A mali mieszkańcy podżywieckiej Juszczyny zaprezentowali cie-
kawe programy artystyczne.

– Chcemy, by  przedszkole dzieci traktowały, jak swój dru-
gi dom, dlatego staramy się integrować cale rodziny z  naszej 
miejscowości. Poprzez wspólną zabawę, występy najmłodszych, 
a także przyjazną atmosferę budujemy rodzinno-przyjacielskie 
relacje, które – mamy taką cichą nadzieję – dzieci zabiorą ze 
sobą na dalszą drogę życia. Przedszkole to nie tylko zabawa, ale 
też nauka i szacunek, dlatego z tak dużym pietyzmem podcho-
dzimy do Dnia Babci i Dziadka, czy też do Święta Rodziny – przy-

znaje Jolanta Greń, 
dyrektorka Przed-
szkola Publicznego 
w Juszczynie.

Dzieci chciały 
z jak najlepszej stro-
ny zaprezentować 
się przed swoimi 
rodzicami. Staran-
nie ćwiczyły przez 
kilka tygodni, by ich 

program był, 
jak najciekaw-
szy i na długo 
zapadł rodzi-
com w  pa-
mięci. Trudu 
nie szczędziły 
o p i e k u j ą c e 
się dziećmi 
panie, które 
uczyły ich pio-
senek i  wier-
szyków. 

Grupa „Krasnoludki”, do której uczęszczają dzieci od 3 do 5 
lat zatańczyła taniec z chustkami oraz taniec z pomponami, re-
cytowała wiersze, a także zaśpiewała kilka piosenek. Z kolei gru-
pa starszaków (która nosi nazwę: Przyjaciele Franklina) przed-
stawiła… spektakl muzyczny pt. „Czarownice i koty”. Rodzicom 
zaimponowali nie tylko świetną grą aktorską, śpiewem, ale rów-
nież efektownymi kostiumami, które były autorskim projektem 
pań wychowawczyń. 

– To chyba normalne, że wzruszam się, kiedy widzę na sce-
nie swoje dzieci, ale ten spektakl był niesamowitym przeżyciem, 
być może dlatego, że był dedykowany właśnie nam rodzicom. 
To taka ogromna radość, kiedy widzisz na scenie swoje dziecko, 

które z  prawdziwą miło-
ścią szczerze mówi wier-
szyk lub śpiewa piosenkę 
adresowaną właśnie do 
ciebie. Takich chwil się 
po prostu nie zapomina 
– mówi Grażyna Dudys, 
mama 5-letnich bliźnia-
czek Amelii i Mileny.
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BIBLIOTEKI
BEZPŁATNE KURSY I 

WARSZTATY W BIBLIOTECE:
O finansach…w bibliotece
NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO  W BIBLIOTECE

Już od lipca 20 osób weźmie udział w bezpłatnym kursie nauki 
języka niemieckiego od podstaw!

Kurs poprowadzi mieszkaniec Juszczyny, który  jako dziec-
ko przeprowadził się z  rodzicami do Austrii,  gdzie do perfekcji 
opanował język niemiecki. Już jako dorosły człowiek postanowił 
wrócić do Ojczyzny, ponieważ,  jak mówi, na zachodzie  życie jest 
wprawdzie łatwiejsze, ale to w Polsce ludzie są przyjaźni i serdecz-
ni i to tutaj czuje się najlepiej.  

Kurs będzie odbywał się w Radziechowach i w Juszczynie.  Za-
chęcamy do zapisywania się na listę rezerwową, w ramach której 
być może powstanie jeszcze jedna grupa.

SPOTKANIE Z PISARKĄ
W środę 28 maja gościliśmy w naszej bibliotece Panią Monikę 

Szwaję. Pisarka znana jest z  licznych powieści, które chętnie czyta-
ne są przez mieszkanki gminy Radziechowy-Wieprz. Pani Monika 
obdarzona jest sporym poczuciem humoru, toteż jej opowieści 
były ciekawe i różnorodne. Pisarka nie skupiała się jedynie na swo-
jej twórczości, ale też na tym, jakie było jej życie, a  bywało tak, 
że często zanim została pisarką, brakowało jej środków do życia. 
Mimo wielu przeciwności losu zawsze miała swoje marzenia, które 
parę lat temu zaczęła realizować. Dużo podróżuje, z czego najbar-
dziej cieszą ją rejsy Darem Młodzieży. Pani Monika mimo proble-
mów ze zdrowiem to pełna optymizmu kobieta. Jak sama mówi 
,kocha życie, ludzi i zwierzęta. Lubi słuchać żeglarskich szant, ale 
też muzyki góralskiej. Często bywa w  naszych stronach, które 
uważa za piękne i gościnne. Uczestnicy spotkania mogli zakupić 
książki pisarki i otrzymać autograf. Dziękujemy za udział w spotka-
niu i zachęcamy do udziału w kolejnych. AMS

Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu w ramach Dysku-
syjnego Klubu Książki.  Podczas najbliższego spotkania Klubu bę-
dziemy omawiać książkę pt. „Dzieci Ireny Sendlerowej” poruszają-
cą historię o kobiecie, która uratowała podczas wojny 2500 dzieci 
z warszawskiego getta.

OWOCNA WSPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKI I GMINNEGO 
KLUBU SPORTOWEGO = 6000 złotych

Mamy radość ogłosić, że wspólny projekt biblioteki i  GKS 
otrzymał dofinansowanie 6000 złotych w ramach Programu „Dzia-
łaj Lokalnie”! Projekt pod tytułem „Kopernik tez była kobietą” reali-
zuje grupa nieformalna  o ujmującej nazwie „Misski spod Matyski”, 
na którą składają się trzy aktywnie działające mieszkanki naszej 
gminy.  W  ramach projektu będziemy kontynuować rozpoczęte 
przy współpracy z Gminnym Centrum kultury Promocji i Turystyki 
„Kobiece czwartki”. W ciągu 26 tygodni trwania projektu zorgani-
zowanych zostanie 21 spotkań dla pań (w wieku od 16 do 100 lat). 
Spotykać będziemy się w kobiecym gronie w miłej atmosferze. Za 
każdym razem spotkanie będzie miało inny temat  i będzie prowa-
dzone przez specjalistę z innej dziedziny. 

Zaprosimy między innymi na spotkanie z:
- psychologiem – poprowadzi pani Dorota Krzywicka, która peł-

ni rolę konsultantki psychologicznej w telewizyjnym talk show 
„Rozmowy w Toku” Ewy Drzyzgi,

- instruktorem samoobrony i bezpieczeństwa osobistego – popro-
wadzi instruktor z Fundacji K2,

- instruktorem pierwszej pomocy przedmedycznej – poprowadzi 
instruktor z Fundacji K2 – udział w spotkaniu i kursie potwier-
dzony będzie certyfikatem,

- wizażystką –która podpowie między innymi jak kreować swój wi-
zerunek, dobierać strój i makijaż,

- przedsiębiorcą – dowiemy się jak zakładać i  prowadzić swoją 
działalność, jak znaleźć dla siebie niszę na rynku,

- instruktorką fitness – podczas cyklu spotkań przetestujemy róż-
ne rodzaje  aktywności  takie jak joga, tai chi, zumba, taniec.

I  wiele, wiele innych. A  wszystko to dla pań z  terenu naszej 
gminy zupełnie bezpłatnie dzięki współpracy biblioteki i Gminne-
go Klubu Sportowego oraz dzięki  pozyskanemu dofinansowaniu.

Projekt objął patronatem honorowym Wójt Gminy Radziecho-
wy-Wieprz, a o przebiegu i realizacji działań będziemy mogli usły-
szeć w Radiu Eska Beskidy, przeczytać w gminnym biuletynie oraz 
na stronie internetowej biblioteki www.gbp.radziechowy-wieprz.pl

Zapraszamy również do polubienia naszej strony na Facebo-
ok’u  www.facebook.com/gbprw

Zamieszczamy na niej wszystkie bieżące ogłoszenia i informa-
cje, zaproszenia do konkursów i zapisy na różne warsztaty.

Więcej informacji o projekcie a także możliwość zapisania się 
pod nr tel. 33 8676 146

ODWIEDZINY 
W PRZEDSZKOLACH

W  maju bibliotekarki z  naszej bi-
blioteki odwiedziły przedszkola w Wie-
przu i  w  Radziechowach, w  sumie trzy 
placówki. Czytaliśmy wspólnie książki, 
rysowaliśmy ilustracje – świetnie się ba-
wiliśmy i  uczyliśmy. Serdecznie dzięku-
jemy za owocną współpracę i polecamy 
się na przyszłość.  To ogromna radość 
widzieć jak wspaniałei mądre dzieciaki 
tutaj mamy i jak zaangażowany w opie-
kę nad nimi jest personel przedszkolny. 

Już we wrześniu odwiedzimy 
wszystkie przedszkola na terenie gminy 
z  gościem specjalnym – uwielbianym 
przez dzieci bohaterem książek – żół-
wiem Franklinem.
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Początek miesiąca z pogodą w   kratkę. 
Zdecydowana przewaga chłodu i  chmur. 
Słońca niewiele, ale jak błyśnie – zrobi się 
momentalnie ciepło. Stąd duże zmiany 
temperatury. Łatwo się przeziębić. Opady 
słabe do umiarkowanych. Nie nasycą jed-
nak dostatecznie ziemi i powstaną w wielu 
regionach kraju niedobory wody. Nawet 
susza. Dmuchać będzie głównie z  połu-
dniowego zachodu. W  drugiej połowie 
miesiąca zrobi się znacznie cieplej. Tempe-
ratury rusza w górę i pewnie miną 20 stopni 
Celsjusza. Jednak zamieszania ciśnieniowo 
– temperaturowe ściągną krótkotrwałe, ale 
ulewne deszcze i burze z piorunami. Uwa-
ga na silne wiatry! 21 czerwca o 12.51 po-
żegnamy wiosnę, a przywitamy lato. Może 
warto ten fakt uczcić spotkaniem nad wodą 
z  przyjaciółmi? Ostatnia dekada czerw-
ca będzie piękna. Ciepło i  słonecznie. Ba, 
nawet upalnie. Temperatury często będą 
przekraczać (powiem ostrożnie) 30. kreskę. 
Nie opuszczą nas lokalnie gwałtowne burze 

z  ulewami 
graniczącymi 
z  przysłowio-
wym obe-
r w a n i e m 
chmury. Nie-
stety, będą 
podtopienia. 
Ubezpieczcie 
się ludziska 
od takich 
z n i s z c z e ń ! 
Dobre wieści 
dla wędka-
rzy. Prawie cały miesiąc będzie korzystny. 
Najlepsze wyniki powinniście mieć pomię-
dzy 27 a  29 czerwca. Życzę wszystkim ta-
aakiej ryby!

„Kiedy św. Piotr i Paweł (29) się rozpła-
czą, to ludziska przez tydzień słońca nie 

zobaczą”.
„Czerwiec wprawdzie bramą lata, ale cza-

sem marcowe chłody  
w ciepłe dni nam wpłata”.Hej…

Andrzej Murański

Dla córki Agatki

Pożegnanie przedszkola
Dziś nadeszła taka pora, 
Żeby pożegnać wszystko z przedszkola:
Żegnajcie mi misie, lalki,
Klocki, piłki i wszystkie zabawki –

Żegnam huśtawki z kolorem nieba
I Wam maluchy też rękę podam –
Było mi dobrze, cudnie, wesoło…
Gdyśmy skakali i tańczyli w koło.

Dziś jest mi smutno pożegnać Was,
Choć czeka pole, ogród i las…
A kiedy przyjdzie jesienna pora,
Ja już nie wrócę tu do przedszkola.

Żegnajcie mi więc kochane panie !…
Za Wasz wysiłek, za serce i trud,
Za wszystko, coście dla mnie robiły,
Niech szczerze zapłaci Wam Bóg !

Przy pożegnaniu mały kwiatuszek
Składam do Waszych ukochanych rąk
 

Andrzej Murański
Juszczyna 12 VI 73

Moja Wioska

Czemu ciebie ukochałem 
wiosko moja miła 
jakaż w tobie tkwi tajemnica
i niezwykła siła.

Ja bez ciebie jak bez matki
czułbym się sierotą 
i płakałbym całe noce 
trawiony tęsknotą.

Tu mnie matka urodziła 
tu się wychowałem 
twoje pola, łąki, lasy
sercem pokochałem 

Nigdy ciebie nie opuszczę 
wiosko ma rodzona 
tu zostaję całe życie
tu wśród swoich skonam 

A wy moje pola, lasy, góry
już ja pozostanę 
tu po wszystkie czasy
tu mi wszystko takie swojskie

Tu mi lud ten bratem 
moja wioska okolica 
jest mi całym światem.
 

Mieczysław Polak

Już w ostatnim tygodniu czerwca Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz 
zaprasza osoby powyżej 50. roku życia na kurs bankowości elektronicznej i zarządzania 
domowym budżetem. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenie będzie składać się z pięciu spotkań, podczas których uczestnicy dowiedzą się 
jak zarządzać domowymi finansami i racjonalnie planować wydatki, jak bezpiecznie robić za-
kupy przez Internet, jak założyć i w jaki sposób posługiwać się bankowym e-kontem, na co 
zwrócić uwagę biorąc kredyt lub decydując się na założenie lokaty. 

Kurs jest elementem trzeciej edycji projektu „O  finansach w  bibliotece”, prowadzonej 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest realizowany z Narodo-
wym Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. Nasza Biblioteka zakwali-
fikowała się do niego jako jedna ze 113 placówek z małych miejscowości z całej Polski.

Mieszkańcy będą odkrywać tajniki wiedzy ekonomicznej pod kierunkiem bibliotekarzy, 
przygotowanych do przeprowadzenia kursu podczas szkoleń. Zajęcia będą się odbywały przy 
pomocy kursu e-learningowego a także przygotowanych w ramach projektu scenariuszy.

Dlaczego warto? Kurs został tak przygotowany aby w sposób prosty i przystępny prze-
kazać wiedzę przeciętnemu „zjadaczowi chleba”. Nie znasz się na finansach, może nawet nie 
masz konta w banku? To nie ma znaczenia. Podczas kursu dowiesz się m.in. jak oszczędzać, jak 
inwestować a przede wszystkim jak nie dać się oszukać. Bardzo często słyszymy od osób po 
50. roku życia: to nie dla mnie, to mnie nie interesuje, ja się na tym nie znam. Ale każdy z nas 
wydaje pieniądze – nawet jeżeli niewielkie – więc każdy z nas może nauczyć się lepiej nimi 
zarządzać. BLB

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski („Postawy i  zachowania 
finansowe osób powyżej 55. roku życia z uwzględnieniem płatności bezgotówkowych”, NBP, 2012), 
tylko co czwarty mieszkaniec Polski powyżej 55. roku życia korzysta z bankowości elektronicz-
nej, a jedynie 17% osób z tej grupy wiekowej płaci przez Internet rachunki. 

Osoby zainteresowane mogą wysłać swoje zgłoszenie mailem na adres gbp@radziecho-
wy-wieprz.pl  lub zgłosić się telefonicznie pod nr 33 8676 146 Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacji na temat kursu udziela: Beata Leńzcuk-Bachmińska, tel. 33 8676 146

Finanse bez tajemnic w bibliotece  
w Radziechowach i w Juszczynie

B a c a  prognozuje
Czerwiec
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imprezy  wakacyjne
Wakacyjne zajęcia sportowe

Pragniemy poinformować wszystkie dzieci ze szkół podstawo-
wych oraz gimnazjalnych, iż tak ja co roku również w te wakacje  
na gminnych obiektach sportowych i rekreacyjnych będą prowa-
dzone zajęcia sportowe. Wspomniane zajęcia będą prowadzili na-
uczyciele wychowania fizycznego, pracujący w szkołach na terenie 
Gminy Radziechowy – Wieprz. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych którzy, nie mają wakacyjnych planów a chcieli-
by miło i pożytecznie spędzić czas. Bliższych informacji odnośnie 

godzin zajęć oraz terminów udzielą nauczyciele wychowania fi-
zycznego oraz dyrektorzy poszczególnych Szkół.  

Ponadto informujemy iż w  sezonie wakacyjnym codziennie 
czynne będą gminne obiekty sportowe takie jak Orlik w Radzie-
chowach oraz Infrastruktura Okołoturystyczna w Wieprzu. Każda 
osoba spragniona sportu będzie mogła bezpłatnie korzystać z bo-
isk oraz sprzętu sportowego będącego wyposażeniem obiektów. 
Serdecznie zapraszamy.

OLD BOYE Z GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ 
W ZNAKOMITEJ FORMIE

W  ramach współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Ra-
dziechowy – Wieprz oraz Gminą Kamienna Poruba (Słowacja) 
25.05.2014 na Orliku w  Radziechowach odbył się  międzynaro-
dowy mecz Old Boyów w którym wzięli udział byli reprezentanci 

naszych lks-ów. W  trwającym w  niezwykle trudnych warunkach 
atmosferycznych meczu , świetną formą popisali się nasi piłkarze 
zwyciężając 14:3 kolegów ze Słowacji. Serdecznie gratulujemy 
wyniku oraz życzymy w przyszłości równe okazałych zwycięstw.

Plażówka zakończyła zmagania
Zmagania sportowe w  zawodach szkolnych dobiegły końca. 

Ostatnią konkurencją która została rozegrana była piłka siatko-
wa plażowa. Do rywalizacji przystąpiły dwie szkoły Gimnazjum 
Międzynarodowego Partnerstwa z  oddziałami dwujęzycznymi 
Wieprzu oraz Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Ra-
dziechowach. Zarówno w  rywalizacji męskiej oraz żeńskiej zwy-

cięstwo odnieśli uczniowie z  Radziechów pokonując kolegów  
i  koleżanki  z Wieprza w  dwu setowych pojedynkach. Na szcze-
gólne uznanie zasłużyły gimnazjalistki z  Radziechów któ-
re okazały się również najlepsze na zawodach powiatowych  
i będą reprezentowały gminę na rejonach. Życzymy sukcesu i trzy-
mamy mocno kciuki.

Zapraszamy wszystkich sympatyków 
Nordic Walking na 

MARSZ  
ZŁOTEGO  KIJA

ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ W RAMACH AKCJI  „AKTYWNE BESKIDY” W TERMINACH:
27 czerwiec (piątek) – wymarsz z Radziechów (spod domu 

ludowego, o godzinie 19.00)
4 lipiec (piątek) – wymarsz z Radziechów (spod domu ludo-

wego, o godzinie 19.00)
18 lipiec (piątek) – wymarsz z Wieprza
(spod domu ludowego, o godzinie 19.00)
25 lipiec (piątek) – wymarsz z Wieprza
(spod domu ludowego, o godzinie 19.00)

1 sierpień (piątek) – wymarsz z Juszczyny
(spod domu ludowego, o godzinie 19.00)
14 sierpień (czwartek) – wymarsz z Brzuśnika
(spod domu ludowego, o godzinie 19.00)
22 sierpień (piątek) – wymarsz z Bystrej
(spod domu ludowego, o godzinie 19.00)
29 sierpień (piątek) – Wymarsz z Przybędzy
(spod domu ludowego, o godzinie 19.00)

Marsz poprowadzi profesjonalny instruktor Bogusława Dziergas. 
Wszystkim uczestnikom zapewniamy wodę mineralną „Żywiec Zdrój”
Obowiązkowo należy zabrać ze sobą wygodne obuwie i dobry humor!
Zapraszamy wszystkich z kijami nordic walking,a także tych którzy pragną zdrowo i aktywnie spędzić swój wolny czas maszeru-
jąc wraz z nami! 
Na najaktywniejszych uczestników na zakończenie cyklu czekać będą niespodzianki! 

Zainteresowanych prosimy o kontakt
 pod numerem (33) 860 15 79 lub e-mail gckptrw@gmail.com. 

W ramach współpracy z  Klubem Sportowy „Halny” zapraszamy także na zajęcia odbywające się w Węgierskiej Górce.  
Zajęcia organizowane są we wszystkie poniedziałki i środy (19.00) przez cały okres wakacyjny. 
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W Juszczynie już od kilku lat działa świetlica, która orga-
nizuje zajęcia oraz wyjazdy dla ponad 50 czynnie biorących 
udział w zajęciach dzieci i młodzieży z naszej miejscowości. 

Podczas tegorocznych wakacji również zaplanowaliśmy 
sporo atrakcji.  

Zajęcia świetlicowe odbywać się będą:
od 30 czerwca do 18 lipca oraz od 28 lipca do 1 sierpnia
w godzinach od 10.00 do 14.00,

W czasie od 19 lipca do 26 lipca dzieci oraz młodzież 
świetlicowa wyjeżdża do Rajeckich Teplic na wspólny od-
poczynek. W dniach od 4 do 29 sierpnia w świetlicy prze-
widujemy przerwę wakacyjną.  Podczas zajęć świetlicowych 
dzieci będą mogły spełniać się plastycznie, manualnie oraz 
muzycznie. 

Serdecznie wszystkich  zapraszamy i życzymy udanej za-
bawy!

ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE ZAPRASZA!

Informacje o dodatkowych zajęciach odbywających się w gminie Radziechowy-Wieprz 
w czasie wakacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej

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

SERDECZNIE ZAPRASZA NA PRZEGLĄD POTRAW REGIONALNYCH CZYLI

„ŚWIĘTO ŁASUCHA II”
PRZEGLĄD ODBĘDZIE SIĘ 

5 lipca 2014 R.  O GODZINIE 14.00

NA TERENIE OBIEKTU OKOŁOTURYSTYCZNEGO W WIEPRZU

PROGRAM IMPREZY:
14.00 – Oficjalne rozpoczęcie, przywitanie gości

14.15 – Prezentacja stoisk przygotowanych przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Radziechowy – 

Wieprz
15.00 – OCENA ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU POTRAW

PREZENTACJE ARTYSTYCZNE
14.30 – Orkiestra Dęta z Radziechów

15.30 – Zespół Regionalny „Grojcowianie” z Wieprza
16.30 – Zespół Regionalny „Magurka” z Orawskiej 

Lesnej – SŁOWACJA
17.30 – Zespół Pieśni i Tańca „Jodełki” z Radziechów

18.30 – Rozstrzygnięcie Konkursu Potraw Regionalnych 

w ramach Przeglądu „Święto Łasucha” 
oraz wręczenie nagród dla laureatów 
19.00 – Występ Zespołu  „MAŁE KINO”

20.00 – Oficjalne zakończenie Przeglądu 
„Święto Łasucha”

DODATKOWE ATRAKCJE:
degustacja potraw regionalnych w kategoriach: 

tradycyjne zupy, dania mięsne, napoje!
prezentacje rękodzieła ludowego twórców z Gminy 

Radziechowy – Wieprz
konkurs wiedzy „Moja Gmina Radziechowy – Wieprz” 

– nagrody rzeczowe

Projekt jest realizowany w ramach tzw. „Małych Projektów” poprzez Lokalną Grupę Działania „Żywiecki Raj”. 
Otrzymał on dofinasowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 w ramach PROW 2007-2013.

Impreza odbędzie się na terenie obiektu aktywnego wypoczynku w Wieprzu  
BEZ WZGLĘDU NA POGODĘ!

W TYM ROKU GOSPODYNIE Z NASZEJ GMINY ZAPREZENTUJĄ SWOJE WYROBY W TRZECH KATEGORIACH:
 TRADYCYJNE ZUPY, DANIA MIĘSNA I NAPOJE
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S P O R T
I MIEĆ WCIĄŻ 15 LAT J

Dnia 7 czerwca w Wieprzu, na terenie boiska LKS ,,Jedność” 
przeprowadzono ostatnie XV Paraolimpijskie zmagania sportowe 
pod hasłem: 

Tradycyjnie o  godz. 9 00   na murawę boiska wkroczyli za-
wodnicy witani przez przybyłych gości. Uroczystego rozpoczę-
cia dokonał M. Dziergas dyrektor  WTKS i P pow. żywieckiego je-
den z pomysłodawców i organizatorów paraolimpiad. Znicz Olim-
pijski – lampion z  ,,Ognia Lolka” zapalili: J. Stopka radny powia-
tu żywieckiego oraz  P. Tyrlik wójt gminy Węgierska – Górka.  Mo-
dlitwę o  opiekę Aniołów Stróżów, oraz o  rychłą beatyfikacje O. 
M. Tomaszka – patrona Stowarzyszenia Dzieci Serc, poprowadził 
Ks. Krzysztof Ciurla wikary z Trzebini, ponad 300 gołębi wypuścił 
w niebo J. Gołek z Bystrej. 

Po odśpiewaniu Hymnu Polskiego roz-
poczęły się zawody sportowe w tym:

A. zawody na sali gimnastycznej – roz-
grywki w  boccię sędziowali: Jan Kurdas 
z Białki powiat suski oraz Mariusz Biela po-
wiat żywiecki. Nad bezpieczeństwem czu-
wał Grzegorz Ciurla, dyrektor SP w  Wie-
przu

B. zawody na boisku oparte były na 
znanej bajce o Szewcu Dratewce,  zawod-
nicy wcielali się w  szewca i  pokonywa-
li przeszkody stojące na drodze do jaski-
ni smoka. Ale zamiast smoka był olbrzymi 
Robot trzymający zapalone świece, a  za-
wodnicy zanim do niego dotarli musieli 
wpierw wykazać się zdolnością: utrzyma-
nia równowagi, siłą w  rzucie piłką lekar-
ską, sprawnością w  kierowaniu hulajno-
gą, determinacją w walce wręcz na zbija-
nie balonów przyczepionych do stóp ry-
wala, odwagą stania na igłach jeża oraz 
czołgania się przez tunel – jaskinię, zręcz-
nością w napełnianiu skóry barana siarką – zbieranie kolorowych 
piłeczek do kosza, celnością w gaszeniu świecy strumieniem wody 
czyli walką ze smokiem, budową rakiety z puzzli, puszczaniem ba-
niek mydlanych… A na zakończenie układaniem bukietów z kwia-
tów polnych – to w nawiązaniu do naszego patrona O. Michała To-
maszka i jego ostatniej przed wyjazdem prośby: jak wrócę z Peru to 
znów zaśpiewacie mi piosenkę ,,Polskie kwiaty” 

Nie wrócił, na zawsze został w Pariacoto.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów niezmiennie od 15 

lat czuwali sędziowie: 
•	 nauczyciele: Ewa Jakubowska, Urszula Stolarczyk, Anna Micher-

da, Małgorzata Krzus, ks. Krzysztof Ciurla
•	 radni gminy Radziechowy – 

Wieprz: Bogusława Włoch, Cze-
sław Matlak, Piotr Piela oraz 
w tym roku dołączył Janusz Bu-
zek radny sejmiku woj. śląskie-
go. 

By wszyscy uczestnicy zmagań 
sportowych oraz goście byli na-
jedzeni zadbały; Stowarzyszenie 
Wieprzaki” o  śniadanie, a  o  obiad 
KGW z Wieprza – też niezmiennie 
od 15 lat. Bezpieczeństwo i wszel-
ką pomoc zapewnili tradycyjnie, 
również od 15 lat druhowie OSP 
z  Wieprza. Miłą niespodziankę 
sprawili nam uczniowie z  Gimna-

zjum nr 2 z Wieprza, którzy w liczbie 32 osób wraz z opiekunem 
Małgorzatą Krzus, dotarli do nas i stanęli przy kolejnych konkuren-
cjach, objaśniając zawodnikom jak poprawnie, a zarazem najszyb-
ciej wykonać dane zadanie. 

A jak było? Zdjęcia na stronie www.dzieciserc.pl najle-
piej oddają klimat tego spotkania J 

O 12;00    podsumowano wyniki i wręczono złote medale oraz  
nagrody, potem wspólny obiad i zabawa.

Na murawę wchodziliśmy w takt poloneza W. Kilara z filmu Pan 
Tadeusz, a wracaliśmy słuchając poloneza Ogińskiego ,, Pożegna-
nie Ojczyzny”

W paraolimpiadzie wzięło udział 130 zawodników: 
a. Ośrodek Szkolno Wychowawczy z Żywca
b. SOSW z Makowa Podhalańskiego
c. Stowarzyszenie Zintegrowani – Niepokonani Sucha Beskidzka
d. OREW z Cieszyna 
e. Stowarzyszenie Dzieci Serc 

Wyniki rozgrywek w boccię:
miejsce OSW z Żywca  ,,Real Madryt”
miejsce SOSW Maków Podhalański
miejsce Stowarzyszenie Zintegrowani – Niepokonani Sucha Be-
skidzka.

w rozgrywkach brało udział 12 drużyn. 

Cel Paraolimpiady: Radość i Uśmiech – impreza integracyjna 
promująca alternatywny sposób spędzenia wolnego czasu – na 
bazie szlachetnego współzawodnictwa dzieci i  młodzieży oraz 
przyjaźni wszystkich narodów został osiągnięty. 

Honorowy Patronat nad XV Paraolimpiadą objęli:
Janusz Rokicki – lekkoatleta, kulomiot, dwukrotny wicemistrz pa-
raolimpijski (2004 z Aten i 2012 z Londynu).
Marian Kasprzyk – bokser, złoty medalista Olimpiady w  Tokio 
1964 r.
Mirosław Dziergas – wicemistrz świata masters w  biegach gór-
skich w Zagrzebiu (2009 r.)
ks. prałat Stanisław Bogacz - dziekan dekanatu radziechowskiego
ks. kanonik Ryszard Kubasiak- proboszcz parafii Radziechowskiej  
Przemysław Kubaszek – prezes BS Radziechowy – Wieprz 
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PIERWSI W POWIECIE ŻYWIECKIM!
Z radością informujemy iż w tegorocznej Edycji XX Sporto-

wego Turnieju Miast i Gmin  w kategorii od 10 000 do 30 000 
mieszkańców zajęliśmy 6 miejsce w Województwie Śląskim. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz organizatorom im-
prez , zawodów, które zostały zorganizowane i przyczyniły się 
do zajęcia tak wysokiej lokaty.

 Jesteśmy aktywniejsi i  żyjemy zdrowiej – widać to w  wielu 
działaniach i zainteresowaniach mieszkańców. Gmina ma się także 
czym pochwalić: w dniach 17-23 Maja 2014 roku odbył się XX Spor-
towy Turniej Miast i Gmin, w którym to nasza Gmina Radziechowy 
– Wieprz w skali województwa zajęła VI miejsce.  

Zdrowie jest najważniejsze, dlatego promowanie zdrowego try-
bu życia i aktywności fizycznej zarówno wśród młodzieży jak i osób 
starszych to nie od dziś jeden  z najważniejszych celów w Gminie 
Radziechowy-Wieprz. Wiele osób ciężko pracuje, aby zaszczepić 
sportowego ducha i sprawić aby ruch i aktywność stały się ulubio-
nym i częstym sposobem spędzania wolnego czasu mieszkańców. 
Trud – jaki włożony został  w  organizowanie sportowych imprez, 
budowę boisk i codzienną pracę instruktorów  i nauczycieli – opła-

cił się: zyskaliśmy nie tylko 
na zdrowiu ale także zosta-
liśmy docenieni.

Z  radością informu-
jemy iż dowodem naszej 
efektywnej działalności na rzecz sportu i rekreacji jest za zajęcie VI 
miejsca w kategorii od 10 000 do 30 000 mieszkańców w XX SPOR-
TOWYM TURNIEJU MIAST I GMIN WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Tur-
niej odbywał się w  ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich na terenie całego kraju pod honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 
Głównym organizatorem jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszyst-
kich przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje na ręce wszyst-
kich osób biorących udział  w  turnieju i  reprezentujących Naszą 
Gminę Radziechowy - Wieprz. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
oraz organizatorom imprez, zawodów, które zostały zorganizowane 
i przyczyniły się do zajęcia tak wysokiej lokaty.

                   (M. Husar)

Grzegorz Figura - wójt gminy Radziechowy – Wieprz 
Piotr Tyrlik – wójt gminy Węgierska Górka
Tygodniki ,,Źródło” ,,Niedziela’ ,,Gość Niedzielny” radio Anioł Beskidów www.diecezja.biel-
sko.pl 

Organizatorzy:
Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 w Wieprzu
Urząd Gminy Radziechowy – Wieprz 
OSP – Wieprz
KGW – Wieprz
Stowarzyszenie ,,Wieprzaki” 
LKS – Wieprz
Koło Hodowców Gołębi z Wieprza

Prywatni sponsorzy: 
Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak – Pro-
boszcz Parafii Radziechowy
Zakład  Przetwórstwa Mięsnego – Włady-
sław Wolny i  Bogusława Wolna z Cięciny
Tradycyjna Piekarnia Świniański Woj-
ciech, Wieprz    
Stowarzyszenie Dzieci Serc
Podsumowanie 15 paraolimpiad i  15 lat działalności Stowarzyszenia Dzieci Serc w  na-
stępnym numerze. 

Wszystkim, którzy w  jakikolwiek sposób pomagali nam przy organizowaniu para-
olimpiad DZIĘKUJEMY 

 W imieniu Stowarzyszenia Dzieci Serc – Jadwiga Klimonda

ZAGRAŁ NA MEDAL
Pierwsze Grand Prix Polski w tenisie 

stołowym niepełnosprawnych odbyło 
się w  Raszkowie koło Ostrowa Wielko-
polskiego w  dniach 23-25 maja. Z  tur-
nieju z  brązowym medalem powró-
cił mieszkaniec sołectwa Radziechowy 
- Tomasz Mika. 

Trzydniowy turniej w  Raszkowie to 
jedno z  trzech najważniejszych wyda-
rzeń dla zawodników pragnących wystą-
pić na jesiennych mistrzostwach Polski. 
Świetnią kondycja wykazał się w  swojej 
grupie Tomasz Mika wygrywając kolejno 
3:0 z  Jarosławem Królem z  IKS Warsza-

wa i z Krzysztofem Kowalskim z IKS Jezioro z Tarnobrzegu, a także 
w ćwierćfinale 3:0 z Piełowskim Bogdanem z Bydgoszczy. Dopie-
ro w wyrównanej walce półfinałowej z aktualnym mistrzem Pol-
ski Waldemarem Krzemińskim z Bolesławca przegrał 3:2. Brązowy 

medal zapewniła mu wygrana 3:1 z Jackiem Bocheńskim ze Skier-
niewic w walce o trzecie miejsce. Pozostałe miejsca na podium za-
jęli: Wlazło Wojciech ZSN START w Skierniewicach – zdobywając 
srebrny medal oraz Krzemiński Waldemar TOP Bolesławiec zwy-
cięzca i zdobywca złotego medalu. 

Skala turnieju w  Raszkowie była spora. Zawody obejmowały 
bowiem 11 kategorii podzielonych w  dodatku na kobiece i  mę-
skie. Nagrody zwycięzcom wręczał Prezes STARTu Kalisz Marek 
Biernat oraz przedstawiciel Polskiego Związku Tenisa Stołowego 
Jakub Otyś. 

I Grand Prix Polski w tenisie stołowym niepełnosprawnych to 
początek spotkań, z których wyniki liczyć będą się do kwalifikacji 
na tegoroczne mistrzostwa Polski. Taki turniej odbędzie się jeszcze 
20-22 czerwca w Gołuchowie k. Kalisza oraz 27-29 czerwca w Wi-
śle. Trzymajmy kciuki, jeśli co najmniej jedno z tych spotkań wy-
padnie równie dobrze dla Tomasza Miki jak to w Raszkowie, to zo-
baczymy reprezentanta naszej Gminy na mistrzostwach polski!

(M. Husar)
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Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 
oraz Gminny Klub Sportowy

zapraszają wszystkich sympatyków piłki nożnej na mecz
GKS Radziechowy vs. RKS Cukrownik Chybie 

o mistrzostwo 5 –tej ligi okręgowej,
który odbędzie się 21.06.2014 (sobota) o godzinie 17.30 na stadionie GKS w Radziechowach, 

ul. Św. Marcina 23.

Dzieci i młodzież wstęp wolny, dorośli bilet 5 zł.

Państwa obecność na tym meczu będzie wielkim 
wsparciem dla piłkarzy GKS Radziechowy!

Drodzy sympatycy piłki nożnej, zapraszamy do kibi-
cowania naszej drużynie piłkarskiej GKS Radziechowy – 
Wieprz, która na finiszu rozgrywek zajmuje pierwsze miej-
sce w lidze okręgowej. Doping naszym zawodnikom bę-
dzie tym bardziej potrzebny, iż w walce o awans  do IV ligi 
posiadają tylko jeden punkt przewagi, nad drugim zespo-
łem TS Koszarawa Żywiec. Do zakończenia rozgrywek po-
zostały tylko dwa mecze. W najbliższą sobotę GKS zmie-
rzy się w  wyjazdowym spotkaniu z  LKS Tempo Puńców. 
Natomiast w ostatnim spotkaniu, jako gospodarz będzie 
podejmował Cukrownik Chybie. Zapraszamy serdeczne 
wszystkich na to spotkanie 21.06.2014 początek godzina 
17:30 stadion GKS Radziechowy-Wieprz.

Kibicuj naszym !

XVI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych !
Orkiestra dęta z  Radziechów  reprezentowała naszą Gminę 

Radziechowy - Wieprz na XVI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr 
Dętych w Żywcu! 

1 czerwca 2014 roku orkiestra dęta z  Radziechów reprezen-
towała naszą Gminę Radziechowy - Wieprz na XVI   Powiatowym 
Przeglądzie Orkiestr Dętych w Żywcu! Celem przeglądu było po-
pularyzowanie muzyki, prezentacja i  konfrontacja osiągnięć ar-
tystycznych orkiestr, ich promocja oraz podnoszenie kwalifikacji 
muzyków – członków orkiestr.

O  godzinie 13.15 wszystkie zgromadzone orkiestry wyruszy-
ły w  przemarszu połączonym z  marszową muzyką i  prezentacją 
barwnych strojów na Żywiecki Rynek. Uroczystego otwarcia do-
konał Starosta Żywiecki Andrzej Zieliński, Burmistrz Żywca Anto-

ni Szlagor oraz pomysło-
dawca przeglądu – Miro-
sław Dziergas. Podczas 
przeglądu obecni byli 
również: Wójt Gminy Ra-
dziechowy - Wieprz, Pan 
Grzegorz Figura oraz Dy-
rektor Gminnego Cen-
trum Kultury, Promocji, 
Turystyki, Pani Magdale-
na Więzik.

Podczas przeglądu  
mieliśmy okazję słuchać 
ponad 500 osobowej or-
kiestry, która ,wykonując 

wspólnie dwa utwory, rozgrza-
ła licznie przybyłą na Żywiec-
ki Rynek publiczność. Wspól-
nymi utworami były świetnie 
wykonane: „Blue Boys” marsz 
Siegfrieda Rundela oraz Bur-
gerwehr – marsz Petera Fihna. 
Kolejno orkiestry prezentowały 
swój repertuar. Każda z orkiestr 
otrzymała pamiątkową statuet-
kę oraz wyróżnienie finansowe 
ze środków wydziału kultury 
żywieckiego Starostwa. Nagro-
dy wręczali: Starosta Żywiecki Andrzej Zieliński, Burmistrz Żywca 
Antoni Szlagor, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Greń, Po-
seł na Sejm RP Małgorzata Pępek, Poseł na Sejm RP Stanisław Pię-
ta, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Władysław Skrzyp, Wójto-
wie Gmin Żywieckich oraz Dyrektor Wydziału Kultury Mirosław 
Dziergas. Przegląd Orkiestr Dętych swoją obecnością zaszczycił 
także Poseł do Europarlamentu Jan Olbrycht.

Dziękujemy naszej Orkiestrze Dętej z  Radziechów za udział 
w  XVI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w  Żywcu, tym 
samym składamy serdeczne podziękowania za całą Waszą pracę 
i ogromny wkład włożony na rzecz rozwoju kultury naszego rejo-
nu oraz promocję naszej gminy.

 
Fotografie oraz oryginalny artykuł znajdują sie na stronie: 

http://www.zywiec.powiat.pl
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NOWY ORNAT I „NOWA” FATIMKA
Nowy ornat podarowano 13 maja na Mszy Świętej Fatimskiej 

parafii Świętego Marcina.. Dar ten - po raz pierwszy założony przez 
Proboszcza Ryszarda Kubasiaka - zafundował Związek Podhalan 
oraz mieszkańcy sołectwa. Wydarzenie to rozpocząć ma także nowy 
etap,  w którym wzrośnie w Radziechowach ranga samych uroczy-
stości kościelnych przypadających na ten dzień. 

Bardziej uroczyście będzie od teraz na uroczystościach fatimskich 
o rg a n i zowa nyc h 
w  Radziechowach, 
a przynajmniej tego 
życzą sobie organi-
zatorzy. Choć Msze 
Fatimskie w Radzie-
chowach odbywają 
się już od dawna, 
to nie są jeszcze 
tak popularne jak 
choćby te odbywa-
jące się w pobliskim 
Rychwałdzie. Pomy-
słodawcami rozpro-
pagowania w  spo-
łeczności lokalnej 
tego nabożeństwa 
był Pan Stanisław 
Lizak – prezes od-
działu Górali Ży-
wieckich Związku 
Podhalan oraz Pani 

Janina Tlałka Sołtys wsi Radziechowy. 
„Już od dłuższego czasu zależało nam 
na tym, aby uświetnić to wydarzenie, 
zachęcić mieszkańców i gości do wzię-
cia w nim udziału, a także przyciągnąć 
poczty sztandarowe” – tłumaczy Pani 
Sołtys.   

Zamysł powiódł się i 13 maja 2014r. 
kościół wypełnił się ludźmi. W  wyda-
rzeniu wzięli udział przedstawiciele 
Związku Podhalan, Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz Stowarzyszenia Górni-
ków „Gwarek”. Podczas Mszy Fatim-
skiej został wręczony ks. Ryszardowi 
Kubasiakowi nowy ornat z  pięknym góralskim haftem. Nabożeń-
stwu przewodniczył tego dnia Kapelan Związku Podhalan Ks. Wła-
dysław Zązel z Kamesznicy. Po zakończeniu uroczystości kościelnych 
odbyło się jeszcze spotkanie w Domu Ludowym dla zaproszonych 
gości. 

D z i ę k u j e m y 
ofiarodawcom, któ-
rzy przyczynili się 
do zakupu ornatu. 
Mamy nadzieję, że 
będzie on długo 
służył społeczeń-
stwu. 

(M. Husar)

Ulica Stanowa wyremontowana!
Została wyremontowana ulica Stanowa w Radziechowach. Skuteczne 

i owocne rozmowy prowadzone przez Wójta przyniosły realizację obieca-
nego przez firmę Machnik remontu ulicy Stanowej. Remont zakończył się 
i dziś droga wygląda jak nowa.  

Prace na ulicy Stanowej były konieczne z uwagi na wyjątkowo zły stan 
drogi po pracach kanalizacyjnych. W  czasie realizowanej przez Związek 
Międzygminny inwestycji tworzenia sieci kanalizacyjnej to właśnie tam 
zlokalizowana była baza firmy MACHNIK – wykonawcy robót. Zaznaczyć 
trzeba, że na samej ulicy Stanowej nie były prowadzone prace kanaliza-
cyjne, a  zniszczenia powstały z  uwagi na konieczność przechowywania 
na niej ciężkiego sprzętu i  maszyn. Wielokrotnie wykorzystywana do 
przejazdu maszyn ulica po za kończeniu prac nie została od razu wyre-
montowana, gdy firma przeniosła się do Milówki. Ponieważ jednak firma 
MACHNIK obiecała remont wykorzystywanej drogi władze zadbały, aby 
został on zrealizowany. 

Efekty prac podziwiać możemy na zamieszczonym zdjęciach.

Inwentywy
Pod adresem Wójta pojawiały się liczne zarzu-

ty, że nie dotrzymuje obietnic, bo ulica Stanowa 
przez długi czas pozostawała nie wyremontowa-
na. Mało kto widać wiedział, że faktyczny remont 
nie został obiecany przez Wójta, ale przez firmę 
MACHNIK wykonującą prace kanalizacyjne. Osta-
tecznie droga została wyremontowana, ale dopro-
wadzenie do tego remontu – gdy firma MACHNIK 
po za kończeniu prac w naszej Gminie przeniosła 
się już do Milówki – nie było proste. Wyremonto-
waną nawierzchnię ulicy Stanowej zawdzięczamy 
staraniom Wójta, który zamiast narzekać działał 
skutecznie.

UWAGA!  UPOMNIENIA
Przypominamy o uregulowaniu  II raty podatku od nieruchomości, rol-

nego i leśnego, których termin płatności upłynął        z dniem 16 maja 2014 
roku.

W przypadku nieuregulowania podatku wszczęta  zostanie egzekucja 
administracyjna – w dniu 16.06.2014 r. zostaną wysłane upomnienia za 
zaległości podatkowe, do których doliczone zostaną koszty w wysokości  
11,60 zł.

Wpłat podatku można dokonywać u sołtysów poszczególnych sołectw, 
w kasie Urzędu Gminy lub na indywidualny numer rachunku bankowego 
podatnika.

Aby uniknąć dodatkowych kosztów, prosimy o terminowe wpłacanie 
podatku.
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W związku z licznymi pytaniami, która droga jest czyja, odpo-
wiadamy następująco. 

Na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz, zgodnie z  Ustawą 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013.260 j.t 
z późn. zm.) występują 4 kategorie dróg:

Krajowe
Powiatowe
Gminne publiczne
Gminne niepubliczne (wewnętrzne)
Krajową, jest droga ekspresowa S-69, będąca w zarządzie Ge-

neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.
Powiatowymi są: droga Nr 1428 S, biegnąca z Juszczyny przez 

Trzebinię do Żywca, Nr 1425 S biegnąca z Żywca przez Wieprz i By-
strą do Juszczyny, Nr 1427 S biegnąca z Juszczyny w kierunku Przy-
łękowa(granica Juszczyny z Sopotnią), Nr 1430 S biegnąca przez 
wieś Bystra do granicy z  drogą leśną(do leśniczówki), Nr 1432 S 
biegnąca z Wieprza do Cięciny, Nr 1458 S biegnąca z Żywca przez 
Wieprz i Przybędzę w kierunku Węgierskiej Górki tzw. „Cesarka”, Nr 
1453 S biegnącą przez wieś Radziechowy na odcinku od skrzyżo-
wania z „Cesarką” do skrzyżowania z drogą na Lipową, Nr 1458 S 
mająca początek w Radziechowach od skrzyżowania z drogą Nr 
1453 S i biegnąca w kierunku Lipowej, Nr 604028 S tzw. Wajdów-
ka, biegnąca od skrzyżowania z  ulicą Główną w  Radziechowach 
do skrzyżowania z  ul. 3 Maja w  Przybędzy, Nr 1452 S biegnąca 
przez wieś Przybędza na odcinku od skrzyżowania z Wajdówką 
w dół do skrzyżowania z „Cesarką”. Drogi te, są w zarządzie Powia-
towego Zarządu Dróg w Żywcu.

Gminnymi publicznymi, przejętymi na skutek wymiany od 
Powiatu Żywieckiego (Powiat Żywiecki przejął od gminy „Cesarkę” 
i „Wajdówkę”)są: droga biegnąca przez wieś Brzuśnik,  uL. Św. Mar-
cina w  Radziechowach, na odcinku od skrzyżowania z  drogą na 
Lipową w górę Radziechów, przechodząca w ulicę Leśną do końca 
jej odcinka, ul. 3 Maja w Przybędzy na odcinku od skrzyżowania 
z „Wajdówką” w górę, przechodząca w ulicę Leśną do końca jej od-
cinka.

Gminnymi publicznymi, zaliczonymi do tej kategorii uchwałą 
organu kolegialnego są drogi:

Sołectwo Przybędza: ul. Wspólna (dawna nazwa „do Suchoń-
skich”), ul. Boczna (dawna nazwa „do Suchońskich”), ul. Miła (daw-
na nazwa „do Bąków”), ul. Gołowska (dawna nazwa „pod Gołow-
ską”).

Sołectwo Brzuśnik: droga „do Wierchowa”, „do Czecha”, „obok 
Szkoły”, „prawy Groń”, „lewy Groń”.

Sołectwo Bystra: dr. „do Setli”, „do Ryżków”, „za Wodą”.
Sołectwo Juszczyna: dr.do Pieli,do Słapów, do Świniańskich I, 

do Dędysów I, do Dędysów II, „Kępka”, Polacy Niżni, do Howańców.  
Sołectwo Radziechowy: ul. Promienna, Wspólna, Morawców, 

Piekarska, Galiców, Abramska, Michalskich, Wesoła, Szkolna, Sa-
dowa, Bukowa, Jasna, Topolowa, Maciejków, Różana, Młodych, 
Słoneczna, Łukowa, Akacjowa, Dębowa, Nowa.

 Sołectwo Wieprz: ul. Górnicza, Słoneczna, Świerkowa, Górska, 
Majowa, Długa, Dębowa, Klonowa, Szewska, Kościelna, Krótka, 
Zagórczańska, Wierzbowa, Łąkowa, Zielona, Nad Sołą, Zakładowa, 
Pod Grojcem, Sosnowa, Wiejska, Brzegowa, Kamienna,  Fabianic-
ka, Bubrów, Topolowa,  Wrzosowa, Leśna, Różana, Graniczna, We-
soła, Łukowa, Spacerowa, Szkolna, Centrum, Borowa, Sportowa, 
Miodowa, Źródlana, Kuśnierska, Jodłowa, Górska.

Szczegółowy wykaz dróg gminnych publicznych, wraz z  ich 
przebiegiem znajduje się na stronie internetowej bip.radziecho-
wy-wieprz.pl, w  zakładce Uchwały Rady Gminy Radziechowy – 
Wieprz. Należy wyszukać  Uchwały NR XXVI/186/13 Rady Gminy 
Radziechowy –Wieprz z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określe-
nia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg pu-
blicznych.

UWAGA! Nie wszystkie, powyższe drogi publiczne są wła-
snością Gminy Radziechowy – Wieprz. Zaliczenia ich do kategorii 
dróg gminnych publicznych, dokonano m.in. uchwałą Wojewódz-
kiej Rady Narodowej nr XIX/143/87 z 31 marca 1987 r. Widocznie 
w  tamtych czasach, nie posiadano wiedzy na temat własności 
dróg, które zaliczano do dróg gminnych. Akt ten do dnia dzisiej-
szego nie utracił mocy – nadal obowiązuje. Obecnie czynimy dzia-
łania prowadzące do uregulowania stanu prawnego tych dróg, 
które w ogóle nie są własnością lub są tylko we władaniu Gminy 
Radziechowy – Wieprz. Jest to jednak proces długotrwały, niemo-
gący się obejść bez rozstrzygnięcia przed właściwym sądem. Na-
leży podkreślić, że obecne prawo nie zezwala, aby gmina inwesto-
wała w mienie, które nie jest jej własnością. Dlatego tego rodzaju 
informacja, często wzbudza oburzenia wśród Naszych mieszkań-
ców, którzy do niedawna byli przekonani, że jeżeli mówiło się, że 
droga jest gminna – to gminna i gmina ma obowiązek ją utrzy-
mywać. Naszym obowiązkiem jednak, jest przestrzeganie prawa 
polskiego, na podstawie którego jesteśmy zobowiązani działać. 
W przypadku wątpliwości, co do stanu własności drogi, będącej 
w Państwa zainteresowaniu, należy zasięgnąć właściwej informa-
cji u kompetentnego pracownika Urzędu Gminy Radziechowy – 
Wieprz, gdyż inne źródła mogą wprowadzić niepotrzebny zamęt.

Inne drogi występujące na terenie Gminy Radziechowy – 
Wieprz, nie wymienione po wyżej, są drogami niepublicznymi, 
wewnętrznymi. Wśród tych dróg, są również drogi prywatne.  

J. Twardysko

Gmina Radziechowy-Wieprz – RODZAJE DRÓG

Odbiór popiołu 
w okresie letnim

Informujemy, że w miesiącach od maja do wrze-
śnia popiół odbierany będzie w tym samym dniu, 
co balast. Prosimy o wystawianie balastu razem 
z popiołem w osobnych pojemnikach, firma odbierająca od-
pady zabierze zarówno popiół jak i balast. W okresie grzew-
czym, tj. w miesiącach od października do kwietnia popiół 
będzie odbierany oddzielnie, w podanym w harmonogra-
mie wywozu odpadów dniu. Dodatkowy dzień odbioru po-
piołu ustanowiono ze względu na występującą dużą ilość 
popiołu, wystawianego w okresie grzewczym.

W ramach opłaty śmieciowej odbierane są:
1. Odpady segregowane – raz w miesiącu w każdym sołec-

twie.
2. Balast – raz w miesiącu w każdym sołectwie.
3. Popiół – w dodatkowym dniu w miesiącach od paź-

dziernika do kwietnia w każdym sołectwie, nato-
miast w miesiącach od maja do września równocześnie  
z balastem.

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

Przypominamy, że worki z odpadami segregowanymi 
należy oddawać zapełnione i związane.
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ZABEZPIECZENIA POWODZIOWE 
SPRAWDZIŁY SIĘ

Dużo spokojniej niż przed laty mogli 
spać mieszkańcy Gminy Radziechowy-
Wieprz w trakcie powodzi w dniach 15-20 
maja 2014. Zabezpieczenia wykonane po 
powodzi w  2010 roku nie zostały naru-
szone i zapobiegły zniszczeniom, których 
się obawiano. 

Od 7 lat trwają prace nad zabezpie-
czeniem i  uregulowaniem potoków prze-
pływających przez gminę Radziechowy-
Wieprz. Pierwsze prace w tym zakresie zo-
stały podjęte w  sołectwie Bystra w  czte-
rech najbardziej zagrożonych zalaniem 

miejscach. Po nim przyszła kolej na inne so-
łectwa. Gdy mocne opady deszczu i gwał-
towne podniesienie się poziomu wód 
w  dniach 15-20 maja w  Powiecie Żywiec-
kim zaowocowały alarmami powodziowy-
mi, wszyscy zastanawiali się, jak sytuacja 
będzie wyglądała w naszej gminie. Okaza-
ło się, że było dość dobrze. Większość two-
rzonych przez lata zabezpieczeń, zarówno  
przez samą gminę jak i przez RZGW po po-
wodzi w  2010 roku, sprawdziła się dosko-
nale. Większość, bo ponownego remontu 
będzie wymagał próg Larsena  przy syfo-
nie w Wieprzu.

- W  związku ze zniszczeniami w  Wie-
przu wystąpiliśmy już o promesę do Wojewo-
dy Śląskiego. Sporządziliśmy także protokoły 
szkód, jakie wywołała powódź i oczekujemy 
na ich weryfikację przez pracowników Wy-
działu zarządzania Kryzysowego – Oświad-
cza Wójt Gminy Pan Grzegorz Figura. – Te-
raz naszymi głównymi celami będzie napra-
wa zniszczeń oraz doprowadzenia do dal-
szych regulacji rzeki Soły, potoków  oraz in-
nych zagrożonych miejsc.

Juszczyna boisko

Brzuśnik „Lewy Groń”

Przybędza

Wieprz „Soła” ujęcie wody RZGW

Bystra „Za Wodą”

Radziechowy potok Wieśnik RZGW

W imieniu mieszkańców dziękujemy Regionalnemu Zarządowi 
Gospodarki Wodnej w Krakowie i pracownikom Wydziału Zarządza-
nia Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach za wszel-
ką pomoc włożoną w zabezpieczenie rzeki Soły i potoków. Dzięku-
jemy także wszystkim Strażakom, którzy wzięli udział w walce z ży-
wiołem za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem. 

(M. Husar)
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SZKODY POWODZIOWE
Podmyte, zapadnięte drogi, wypłukane nawierzchnie i uszko-

dzone pobocza – to główne szkody, jakie pozostawiła po sobie po-
wódź mająca miejsce 15-20 maja 2014 roku w Gminie Radziecho-
wy-Wieprz.

W reakcji na powsta-
łe szkody została powołana 
gminna komisja, która na-
tychmiast przeprowadziła 
wizję w terenie dotkniętym 
skutkami powodziowymi. 
Najbardziej ucierpiały drogi 
i przepusty w ciągach dróg. 
Straty w tym zakresie się-
gnęły szacunkowo w gmi-
nie 2 mln złotych. Uszko-
dzone zostały także niektó-
re mosty.

 W czasie oględzin 
stwierdzono, że podczas po-
wodzi doszło do uszkodze-
nia umocnień kanalizacji sa-
nitarnej w dnie rzeki Soła 
oraz lokalnych wyrw brze-
gowych.   

Po zweryfikowaniu strat przez komisję Wojewódzką i spełnie-
niu obowiązujących wymogów prawnych otrzymamy od Woje-
wody Śląskiego informację o przyznanej promesie i wówczas bę-
dziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie na usuwania skutków 
powodzi.

(M. Husar)

Na wniosek Wójta Rada Gminy w  bużecie przeznaczyła 54 
tysiące złotych na wywóz azbestu z  terenów naszych sołectw. 
Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek zapłacą 70% mniej za oddanie 
azbestu. Do tony azbestu przeznaczonego do unieszkodliwienia 
dopłacić trzeba będzie 94 złote. Na wykonawcę zadania wybrana 
została firma REMONDIS. 

W 2014 roku Gmina Radziechowy – Wieprz prowadzi akcję po-
legającą na usunięciu wyrobów zawierających azbest, która doty-
czy przede wszystkim pokryć dachowych z eternitu oraz płyt ele-
wacyjnych. Jej głównym celem jest doprowadzenie do stopniowej 
eliminacji tych wyrobów z terenu gminy oraz ich bezpieczne i pra-
widłowe unieszkodliwienie, jak również edukacja mieszkańców 
w tym zakresie. 

Na zaproszenie do wzięcia udziału w  realizacji zadania pole-
gającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z  terenu 
Gminy Radziechowy - Wieprz, odpowiedziało siedem firm. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyła  firma REMONDIS Sp. z o.o. z oddzia-
łem w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41. 

Gmina udzieli mieszkańcom, którzy złożyli wniosek, 70% 

dofinansowania (do wyczerpania limitu środków przeznaczo-
nych na ten cel, czyli 54 tysięcy złotych), a więc do prac polega-
jących na odbiorze w workach, dostarczonych przez Wykonawcę, 
transporcie i  unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, 
wcześniej zdemontowanych z nieruchomości położonych na ter-
nie Gminy Radziechowy-Wieprz, mieszkańcy będą dopłacali, do 
1 tony azbestu, 94 zł. Tak duża akcja, w  której mieszkańcy do-
płacają jedynie 30% do 1 tony, nie byłaby możliwa bez zaangażo-
wania sporych środków finansowych, wiemy jednak, że usunięcie 
azbestu jest dużym wydatkiem i nie wszystkich stać na oddanie 
eternitu we własnym zakresie. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest regularne regulo-
wanie należności finansowych (podatki, opłata śmieciowa, itp.)

Ponadto informujemy, iż osoby, które nie złożyły jeszcze infor-
macji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzysta-
nia, proszone są o jej dostarczenie do Urzędu Gminy Radziechowy 
– Wieprz, pokój nr 4, w możliwie jak najszybszym terminie.

Ustawowy termin usunięcia wszystkich wyrobów zawierają-
cych azbest to 2032r.

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY

Wielu zapewne zastanawia się dlaczego dokonano przeko-
pu poprzecznego w  ul. św. Marcina w  Radziechowach. Szukając 
odpowiedz na to pytanie, zwróciliśmy się bezpośrednio do PBI 
„Machnik”, firmy odpowiedzialnej za wykonanie robót kanaliza-
cyjnych w ramach zamówienia uzupełniającego do kontraktu 21a. 

Kierownik Budowy Bogusław Mazurek w odpowiedzi na drę-
czące nas pytania przedstawił nam przyczyny techniczne, w świe-
tle których podłączenie budynków nr 74 i 489 do kanalizacji w ul. 
św. Marcina mogło zostać wykonane metodą rozkopu otwartego:

Pierwszą przyczyną technicznie uniemożliwiającą podłącze-

nie metodą przewiertu był „brak miejsca na ustawienie wiertni-
cy lub prasy do przecisku”. Drugą natomiast przyczynę stanowi-
ła lokalizacja studzienki. Studzienka „do której wg projektu zostały 
podłączone budynki  usytuowana jest w jezdni, a więc przyłącze-
nie do studzienki wiązało się z koniecznością rozkopu.” – tłumaczy 
w liście pan B. Mazurek. 

W związku zatem z istniejącymi trudnościami, po uprzednim 
powiadomieniu Urzędu Gminy, wykonawca robót przystąpił do 
prac związanych z wykonaniem przyłączy metodą rozkopu otwar-
tego.

Dlaczego wykop?
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Dolegliwości bólowe kręgosłupa, 
o czym powinniśmy wiedzieć

Coraz trudniej znaleźć po-
śród nas osobę, która w  życiu nie 
doświadczyła bólu kręgosłupa, 
w  szczególności jego dolnej części 

zwanej odcinkiem lędźwiowym. Większość osób zdaje sobie spra-
wę, że związane jest to z trybem życia, pracą zawodową i aktyw-
nością fizyczną. Kręgosłup w ciągu życia przypomina nam o sobie 
okresowo, nierzadko jednak   bardzo boleśnie. Dlaczego tak się 
dzieje? Jak można temu zaradzić?

Dolegliwości odkręgosłupowe mają charakter ostry bądź 
przewlekły, ich przyczyny bywają różne - od chemicznych: stany 
zapalne, zakażenia, po mechaniczne takie, jak przeciążenia, dysko-
patie, zmiany zwyrodnieniowe, sztywność. Ból pleców od lat jest 
obiektem wielu badań, z których wynika, że wśród połowy bada-
nych występuje on okresowo. Są to najczęściej osoby w przedziale 
wieku 30-60 lat, czynne zawodowo, wykonujące w  swojej pracy 
powtarzające się cykliczne ruchy lub utrzymujące jednostajną po-
zycje siedzącą bądź stojącą. Ponadto, badania pokazują, że odse-
tek ludzi cierpiących na dolegliwości bólowe zwiększył się o 12 %  
w ciągu ostatnich 10 lat i dotyka coraz młodsze osoby, a bóle ple-
ców u 70 % pacjentów, mimo wcześniejszej poprawy, nawracają 
w okresie do 1 roku. Przyczyną tego stanu może być między inny-
mi nieprawidłowa postawa, obciążenia, na jakie jesteśmy narażeni 
w pracy, wiek, zła dieta, stres, płeć.

Kręgosłup, gdyby spojrzeć na niego z boku, wygląda jak krzy-
wizna litery S. Taki kształt zapewnia optymalne rozłożenie sił we-
wnętrznych i zewnętrznych działających na organizm, dzięki temu 
można porównać go do amortyzatora znajdującego się w samo-
chodzie. Gdy działa prawidłowo, zapewnia nam komfortową lo-
komocję, natomiast uszkodzenie tej części zaburza płynność ru-
chu. Dodatkową amortyzację zapewniają znajdujące się między 
każdym kręgiem „dyski”. Problemy krążka międzykręgowego są 
najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych w  dolnym odcin-
ku kręgosłupa. Uszkodzenie tej części charakteryzuje się bólem 
w okolicy lędźwi (tak zwane lumbago), czasem promieniującym 
do kończyny dolnej (rwa kulszowa). Jak to się dzieje, że taka struk-
tura jest sprawcą takiego bólu?

Krążek kręgowy jest zbudowany w  70% z  wody i  jak każda 
struktura w kręgosłupie, jest unerwiony. Wyobraźmy sobie balon 
napełniony wodą znajdujący się między dłońmi. Woda przesuwać 
się będzie w te miejsca, gdzie pokierują ją dłonie. Podobnie dzieje 
się z krążkiem, na którego oddziałują kręgi kręgosłupa. Przesuwa 
się tam, gdzie go kierujemy codzienną aktywnością. Najczęściej 
jest to kierunek tylny. Wyniki badań wykazały, że człowiek zgina 
się w ciągu dnia od 3500 do 4500 razy, natomiast prostuje (wygina 
się do tyłu) od 200 do 450 razy. Bilans jest jednoznaczny. Mimo 
wszystkich zabezpieczeń jakimi dysponujemy (więzadła, mięśnie), 
w końcu przepychamy krążek do granicy wytrzymałości, poza któ-
rą pojawia się ból. Początkowo są to niewielkie dolegliwości, ale 
z każdym kolejnym dniem powtarzane jednostajnie ruchy wywo-
łują w końcowym rozrachunku ból pleców. Większość osób sądzi 
zapewne, że ich ten problem nie dotyczy, tylko czy aby na pew-

no? Przypomnij sobie, jak siedzisz w pracy, jak wyciągasz rzeczy 
z bagażnika, jak podnosisz czy wiążesz buty. Wymienione ruchy 
są zgięciami. 

Czy istnieje na ból pleców jakieś lekarstwo?. Tak, istnieje, 
zarazem   tanie jak i  łatwo dostępne dla każdego z  nas. Są nim 
ruch i  ergonomia podczas pracy i  wypoczynku.   Ćwiczenia fi-
zyczne mogą być zalecane jako profilaktyka bólu kręgosłupa 
i  jako środek zmniejszający czas trwania kolejnych epizodów 
bólu. Choć nie powstał dotychczas jeden uniwersalny zestaw 
ćwiczeń, wiadomo jednak, że  powinny spełniać podstawowy 
warunek niezaostrzania bólu. W  fazie ostrej dobrą propozycją 
są zajęcia na basenie. Bardzo ważnym aspektem postępowania  
w  zespołach bólowych pleców   jest tak zwana „szkoła ple-
ców”, czyli informowanie i  edukowanie o  tym, jak dbać o  swój 
kręgosłup. Edukacja taka, oprócz nauki odpowiednich po-
zycji nieprzeciążających kręgosłup, zasad utrzymywania 
prawidłowej postawy, powinna również zawierać informa-
cje o  korzyści związanej z  powrotem do aktywnego życia 
zawodowego. Bardzo często polecane są pacjentom sznurówki 
ortopedyczne (pasy lędźwiowe), zmniejszające dolegliwości bó-
lowe. Tego typu pomoce ortopedyczne powinny być stosowane  
w sytuacjach związanych z dużym obciążeniem, natomiast nie na-
leży używać ich na co dzień, gdy nie jesteśmy narażeni na duże 
przeciążenie, dlatego że na dłuższą metę osłabiają mięśnie i przy-
czyniają się do nasilenia bólu pleców. 

Jeśli chodzi o  krzesła i  pozycję siedzącą, tu należy podkre-
ślić, że ważniejszą kwestią jest to, jak siedzimy, niż jakie mamy 
krzesło. Jeśli posiadamy tak zwany „wałek pod lędźwie”, er-
gonomicznie wyprofilowane krzesło, będą one niezwykle 
pomocne, tylko wtedy, jeśli będziemy siedzieć prawidłowo. 
Czyli tak, by miednica dotykała oparcia, kręgosłup przybierał li-
terę „S”, a  zgięte kolana znajdowały się poniżej stawów biodro-
wych.   Nie ma jednoznacznych badań dotyczących pozycji le-
żącej i  doboru właściwego materaca, mimo to, większość osób  
z dolegliwościami bólowymi stwierdza, że optymalny jest dla nich 
materac średnio-twardy. 

Jak można zauważyć, bóle pleców są problemem złożonym, 
zarówno w kwestii określenia przyczyn jak i leczenia. Terapia do-
legliwości bólowych kręgosłupa powinna być wielokierunkowa, 
uwzględniać ergonomię życia codziennego i  pracy, jak i  rekre-
acyjną aktywność fizyczną wykonywaną regularnie, połączoną 
z specjalistycznym oddziaływaniem fizjoterapeutyczno-farmako-
logicznym. 

Od dziś każdy powinien zadbać o swój kręgosłup.

mgr Tomasz Michalski
Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych 

Katedra Fizjoterapii 
Wydział Nauk o Zdrowiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
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POLSKIE PROBLEMY ALKOHOLOWE
W  dzisiejszej rzeczywistości, kiedy jesteśmy obciążeni mnó-

stwem różnych obowiązków, kiedy mamy mało czasu dla siebie 
i swoich bliskich a stres goni stres, zdarza się, że przestajemy so-
bie radzić z problemami życiowymi, wówczas najczęściej szukamy 
rozwiązania, sposobu, który szybko przyniesie upragnioną ulgę. 
Nawet nie wiemy kiedy nasz „złoty środek” – alkohol staje się na-
szym kolejnym problemem. Większość ludzi korzystających z al-
koholu robi to w sposób rozsądny i powściągliwy, jednak pewna 
część ludzi nadużywa alkoholu, co powoduje w sposób nieuchron-
ny dużą ilość szkód i zagrożeń. Występują one we wszystkich spo-
łeczeństwach. Wielkość tych szkód jest związana z  rozmiarami 
i  stylem konsumpcji napojów alkoholowych, ale zależy również 
od skuteczności i zasięgu działań profilaktycznych i naprawczych. 
Spożycie napojów alkoholowych w  Polsce, po okresie inten-
sywnego wzrostu w  latach 1989–92 i  po zahamowaniu ten-
dencji wzrostowej w  latach 1995–96, ustabilizowało się 
w  drugiej połowie lat 90 na poziomie koło 7-8 litra 100% al-
koholu na jednego mieszkańca (badania ankietowe pro-
wadzone przez Instytut Psychiatrii i  Neurologii w  Warszawie), 
jest jednak nadal wyższe niż w  wielu krajach europejskich.  
Rzeczywiste rozmiary średniej konsumpcji nie mogą być przyjęte 
jako w pełni wiarygodne, gdyż nie uwzględniają nie rejestrowanej 
sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z  nielegalnych 
źródeł obrotu handlowego.

Niepokojącym jest fakt, iż rośnie spożycie alkoholu wśród kobiet 
oraz liczba zarejestrowanych kobiet, które uzależniły się od alkoholu. 
Od kilku lat nie posługujemy się już słowem „alkoholizm” jako 
centralną kategorią ujmującą wszystkie szkody związane z  nad-
używaniem alkoholu. Zgodnie z  terminologią międzynarodową 
taką kategorią są „problemy alkoholowe”, co ułatwia bardziej pre-
cyzyjne określanie szkód i metod zmniejszania lub usuwania tych 
szkód. Do najważniejszych polskich problemów alkoholowych 
można zaliczyć:

a. Samoniszczenie osób uzależnionych od alkoholu
Jest to około 700-800 tys. osób, czyli około 2% całej populacji. 
b. Uszkodzenia zdrowia u dorosłych osób nadmiernie pijących 
Znaczna część pacjentów leczących się w  placówkach podsta-

wowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej z powodu zaburzeń 
układu trawiennego, krążenia, neurologicznego, chorób płuc, 
nowotworów, urazów itd., nadużywa alkoholu – szacuje się, że 
dotyczy to ok. 2,5–3 mln osób. Stanowi to bardzo poważne ob-
ciążenie ekonomiczne dla polskiego systemu ochrony zdrowia, 
ponieważ leczenie tych pacjentów trwa dłużej i jest mniej efek-
tywne. W latach 1996–2001 rozpoczęto wdrażanie metod wcze-
snej diagnozy i krótkiej interwencji dla tego rodzaju pacjentów, 
ale postępy w tej dziedzinie nie są zadawalające.

c. Uszkodzenia rozwoju psychofizycznego pijącej młodzieży 
Zdaniem ekspertów poważne szkody związane z piciem alkoho-

lu przez dzieci i młodzież występują u około 10–15% populacji 
w wieku między 15 a 18 rokiem życia, ale rozmiary realnych za-
grożeń są znacznie wyższe. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się 
ilość pijącej i  upijającej się młodzieży, w  szczególności dziew-
cząt, oraz zmniejszyła ilość abstynentów. Badania rynkowe po-
kazują, że wzrost spożycia w populacji od 15 do 19 roku życia 
jest istotnym źródłem wysokich zysków przemysłu piwnego. 

d. Szkody występujące u członków rodzin z problemem alko-
holowym

Występują one u około 3–4 mln osób (dorosłych i dzieci) i obejmu-
ją przede wszystkim schorzenia psychosomatyczne i zaburzenia 
emocjonalne spowodowane chronicznym stresem i przemocą 

oraz demoralizację, ubóstwo i obniżenie szans osiągnięcia ka-
riery zawodowej. 

e. Alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy i  bezrobot-
nych

Szkody związane z  piciem alkoholu w  miejscu pracy obejmują 
przede wszystkim absencję, wypadki i  obniżanie wydajności 
pracy. Obserwuje się coraz większą alkoholową patologizację 
populacji bezrobotnych, co poważnie ogranicza szanse na sku-
teczną pomoc w przezwyciężaniu bezrobocia i nędzy. 

f. Naruszenia prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe
Do najważniejszych problemów należy tu przede wszystkim prze-

moc w rodzinach alkoholowych i nietrzeźwość w miejscach pu-
blicznych.

g. Naruszenia prawa związane z handlem napojami alkoholo-
wymi

Najważniejsze zjawiska problemowe to: 
- nielegalny import, produkcja i  sprzedaż napojów alkoholo-

wych (wielkość tego zjawiska szacuje się na około 30% legalnego 
obrotu wyrobami spirytusowymi i winnymi), 

- sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i  nietrzeźwym.                                  
Oszacowanie ekonomicznego aspektu polskich problemów alko-
holowych, czyli wysokości strat związanych z obecnością alkoholu 
w naszym życiu, jest trudnym zadaniem. Zdaniem międzynarodo-
wych ekspertów straty ekonomiczne związane z nadużywaniem 
alkoholu szacuje się w krajach Europy Zachodniej i w USA na po-
ziomie 3–5% produktu krajowego brutto. Oznacza to, iż koszty 
ekonomiczne (koszty leczenia, wypadków drogowych, zaanga-
żowania wymiaru sprawiedliwości, systemu pomocy społecznej 
i  ubezpieczeń; przedwczesna umieralność; spadek wydajności 
pracy i wiele innych) związane z używaniem i nadużywaniem al-
koholu w Polsce można szacować na poziomie około 22-35 mld 
zł rocznie. 

Od 1997 roku Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu świadczy 
pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ich 
rodzinom. Placówka przeniosła swoją siedzibę z al. Wolności 2, na 
al. Legionów 1.

Osoby uzależnione i ich rodziny mają możliwość korzystania z:
- pomocy lekarza specjalisty psychoterapii uzależnień lub kon-

sultacji lekarza psychiatry, 
- psychologa lub specjalisty psychoterapii uzależnień, 
- pracownika socjalnego, 
- mediatora, 
- prawnika, doradcy finansowego.

Oto adresy ośrodków, które prowadzi Śląska Funda-
cja Błękitny Krzyż:  Ośrodek Leczenia Uzależnień w  Żyw-
cu, OLU al. Legionów 1, 34-300 Żywiec, tel. 33 861 00 83 
Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, OLZA, 
ul. K. Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812 65 04 
Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, MOTU Bielsko-Bia-
ła, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała, 33 822 79   83 
Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, MOTU Czechowice-Dziedzice, 
ul. Nad Białką 1b, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 32 215 97 40 
Ośrodek Readaptacyjny I  i  II, ul. Traugutta 21 i  ul. By-
strzańska 51 i  55A, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 822 34 56  
Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestęp-
stwem, ul. Dzwonkowa 138, 43-378 Jaworze, tel. 33 498 69 48.                                                                                                         
W przypadku pytań dotyczących aktualnej oferty można kontak-
tować się pod nr tel. 33 8610083, lub e-mailem: olu@bk-europe.
pl. Ponadto informacje o placówce i innych ośrodkach znajdują się 
na stronie internetowej www.bk-europe.pl. cdn.
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W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ
Długie i ciepłe dni sprawiają, że latem więcej czasu spędza-

my na łonie natury, cieszymy się jej pięknem oraz wielkością 
obfitych darów.

W naszej kuchni na stołach pojawiają się soczyste owoce, 
świeże zioła, robimy lżejsze potrawy z  warzyw oraz wypieki 
z owocami, które są chlubą każdej gospodyni.

Sałatka:
Ogórek zielony, pęczek rzodkiewek, główka sałaty, papryka 

czerwona, pomidor, jabłko, pieczarka marynowana, ser żółty.
Wykonanie: Sałatkę poszarpać na kawałki, resztę jarzyn 

pokroić w  paseczki, polać sosem winegret ( koperkowo zio-
łowym), ser żółty zetrzeć na tarce z grubymi oczkami, sałatkę 
posypać serem przed podaniem.

Sałatka:
1 sałatka, 1 ogórek, 1 pomidor, kilka czarnych oliwek, pół 

opakowania sera feta, 1 papryka, 1 łyżka pokrojonej natki pie-
truszki, 1 cebula, 1 łyżeczka miodu lub cukru, 1 łyżka octu bal-
samicznego, 2 łyżki oliwy z oliwek, pieprz, sól.

Sos: Wymieszać 1 łyżkę wody z  jedną łyżeczką miodu lub 
cukru, dodać jedną łyżkę octu balsamicznego, 2 łyżki oliwy 
z  oliwek lub oleju, sól, pieprz do smaku. Polać sałatkę sosem 
przed podaniem.

Wykonanie: Ułożyć na półmisku: rozdrobnione liście sałaty, 
pokrojonego na plasterki ogórka i pomidora, dodać cebulę po-
krojoną na cienkie piórka (lekko posoloną) następnie paprykę 
i  ser feta. Na koniec sałatkę posypać natką pietruszki, ułożyć 
oliwki i polać sosem.

Ciasto migdałowe z borówkami
Składniki: 25 dkg margaryny, mąki, mielonych migdałów 

oraz borówek, 15 dkg cukru, 1 jajko, szczypta zmielonych goź-
dzików, łyżeczka cynamonu, tłuszcz do posmarowania formy.

Polewa: 3 jajka, 2-3 łyżki cukru, 100 ml jogurtu i śmietany.
Wykonanie: Mąkę wymieszać z mielonymi migdałami, cu-

krem, mielonymi goździkami oraz łyżeczką cynamonu. Dodać 
posiekane masło i  jajko. Szybko zagnieść ciasto, uformować 
kulę, owinąć ją w folię, włożyć na godzinę do lodówki. 

Formę wyłożyć folia i posmarować tłuszczem. Wyłożyć na 
nią ⅔ części ciasta, kolejno wyłożyć warstwę borówek. Pozosta-
łą cześć ciasta rozwałkować, pokroić w paski, ułożyć z nich kra-
tę na owocach. Piec ciasto 50 min w temp. 200 stopni.

Malinowy sernik na zimno
Składniki: 50 dkg twarogu, 25 dkg malin, opakowanie gala-

retki malinowej, 10 dkg cukru, ½ cytryny, 1 szklanka kremówki, 
cukier waniliowy, 1 opakowanie białej polewy, 30 dkg biszkop-
tów

Wykonanie: Galaretkę rozpuścić w ½ szklanki gorącej wody, 
ostudzić. Sok oraz skórkę z połowy cytryny wymieszać z tężeją-
cą galaretką. Ser zemleć i utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym 
i kremówką. Maliny rozetrzeć i dodać do masy serowej (kilka 
zostawić do dekoracji). Masę połączyć z  galaretką malinową. 
Tortownicę wyłożyć biszkoptami, wyłożyć na biszkopty masę, 
kolejno wstawić do lodówki na 8 godzin. Przed podaniem po-
lać sernik białą polewą i udekorować całymi malinami. 

Tort różany na Boże Ciało
Składniki: 5 jajek, 25dkg cukru, ¾ szklanki maki pszennej, 

2/3 szklanki maki ziemniaczanej, 1 łyżeczka proszku do piecze-
nia, tabliczka gorzkiej czekolady, 40dkg konfitury z róży.

Krem: szklanka cukru, 2 jajka, 20 dkg masła.

Na polewę: 1/3 kostki masła, 1/2 szklanki cukru, 2 łyżki ka-
kao.

Wykonanie: Białka ubić na sztywną pianę. Żółtka utrzeć 
z cukrem do białości. Do masy żółtkowej dodać obie mąki i pro-
szek do pieczenia. Delikatnie połączyć z  pianą. Biszkopt piec 
ok. 30 min w  temp. 150°C. Po upieczeniu pozostawić chwilę 
w wyłączonym piekarniku.

Krem: Ubić jajka na parze z  cukrem aż zbieleją, ostudzić. 
Miękkie masło utrzeć, dodawać po łyżce masy jajecznej i dalej 
ucierać. 

Biszkopt pokroić na 3 części. Dwie posmarować konfiturą 
z  róży oraz kremem, następnie przykryć ostatnim plackiem 
i docisnąć. Składniki polewy wymieszać w rondelku z 2 łyżkami 
wody, następnie rozpuścić na małym ogniu, chwilę gotować, 
a następnie schłodzić. Polewą pokryć ciasto. Wiórkami czekola-
dy obsypać boki tortu.

Truskawkowy przysmak
Składniki: 2 szklanki mąki, cukier waniliowy, ¾ szklanki cu-

kru, ¾ kostki margaryny, 2 żółtka, szczypta soli.
Na masę: 4 białka, niepełna szklanka cukru, 50 dkg truska-

wek.
Wykonanie: Połączyć margarynę, mąkę, cukier, cukier wani-

liowy, sól, żółtka, następnie szybko zagnieść ciasto, ulepić kulę, 
schłodzić w lodówce, ⅔ ciasta wyłóż na dno tortownicy, a z po-
zostałej części uformować boki o wys. 3 cm. Ciasto podpiekać 
ok 15 minut w piekarniku nagrzanym do temp 180 °C .

Z białek ubić sztywna pianę , pod koniec ubijania dodawać 
stopniowo cukier, ubijać dalej, aż masa stanie się szklista. Do 
piany włożyć umyte odszypułkowane owoce, wymieszać i uło-
żyć na podpieczonym spodzie na wierzchu masy, uformować 
widelcem dekoracyjne fale. 

Ciasto wstawić do nagrzanego piekarnika do 140°C na 40 
min. Piana na upieczonym cieście powinna być lekko zrumie-
niona.

Moja rada: 
Jeśli chcesz, aby maliny do podanego sernika dać bez pe-

stek przetrzyj je przez gęste sito. 
Jeżeli wybierzesz się na borówki, zbieraj w miejscach silnie 

zacienionych, są one wtedy bardziej wartościowe. Suszone 
i nie tylko pomagają na biegunki i ostre zatrucia pokarmowe. 
Poprawiają tez wzrok, chronią przed zaćmą i wspomagają le-
czenie tzw. „kurzej ślepoty”, czyli gorszego widzenia o zmroku. 
1 litr borówek kupowanych na targu waży tylko 59 dkg.

Kliś Elżbieta

Radości w każdej sekundzie
Uśmiechu w każdej minucie
Pogody w każdej godzinie
Szczęścia przez całe życie!

Z okazji urodzin naszej kochanej pani 
Elżbiety Kliś moc serdecznych życzeń 

składa 
Dyrektor i Rada Pedagogiczna

 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Przybędzy oraz Redakcja Biuletynu
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Szanowni Państwo:
uprzejmie informujemy, 
iż Bank Spółdzielczy 
w Radziechowach - Wieprzu
z dniem 01.06.2014 roku zmienił
            nazwę na

Dokonana zmiana nazwy nie jest związana ze 
zmianami własnościowymi ani organizacyjnymi 

w strukturze Banku.
Zapraszamy do naszych placówek:

Centrala- Oddział I Radziechowy - Wieprz
 Radziechowy-Wieprz 700
 tel/fax (33)8676646;(33)8676616
Oddział II Milówka: Milówka, ul. Jagiellońska 9 
 tel/fax (33)8637074; (33)8637535
Filia Bielsko-Biała: Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego 32
 tel/fax (33)8165175
Filia Żywiec: Żywiec ul. Dworcowa 34   tel/fax (33)8610402
Punkt Kasowy Szczyrk: Szczyrk, ul. Beskidzka 29 
 tel/fax (33)8178009
Punkt Kasowy Świnna: Świnna 350   tel/fax (33)8638907
Punkt Kasowy Rajcza: Rajcza, ul. Górska 2   tel/fax (33) 8643141
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„DOBRY SĄSIAD” – Jak to załatwić
Gdy obok mojej posesji pojawili się nowi sąsiedzi, nie pomy-

ślałem, że z  tego powodu moje życie stanie się trudniejsze. Za-
wsze uważałem, że najlepsza jest zgoda i nie wyobrażałem sobie, 
aby szkodzić drugiemu człowiekowi. Dlatego wspólnie z żoną sta-
raliśmy się postępować w życiu tak, aby drugi przez nas nie cier-
piał. 

Od dłuższego czasu nie możemy dojść do porozumienia z są-
siadem, który buduje nowy dom na działce graniczącej z  naszą 
posesją. Naszym zdaniem, chyba sąsiad uważa, że jemu wszyst-
ko wolno, dlatego spycha na nasze ogrodzenie nadmiar ziemi, 
wszystkie odpady od budowy znajdują się na składowisku opar-
tym właśnie na tym ogrodzeniu. Ostatnio nawet przekopał sobie 
rowek, z którego woda prosto płynie do naszego ogrodu. Na na-
sze pytanie, co robi – przecież w ten sposób nie można postępo-
wać – odpowiedział, że my już jesteśmy starzy i powinniśmy się 
modlić, a nie szukać zaczepki. 

Drodzy Państwo, wspaniale jest, kiedy sąsiedzi potrafią zaże-
gnać swoje problemy polubowną rozmową bądź sporządzoną na 
piśmie umową. Wynika to wtedy z ich  kultury osobistej, a przede 
wszystkim z chęci życia w spokoju i radości. Inaczej jest, kiedy ta-
kiej zgody nie ma.  

Co na ten temat mówi prawo:
 Ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U.2014.121 j.t. ),  
Art.  144.  Właściciel nieruchomości powinien przy wykony-

waniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by za-
kłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną 
miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia 
nieruchomości i stosunków miejscowych.

Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowią-
zany jest do jej naprawienia.

Art. 147. Właścicielowi nie wolno dokonywać robót ziemnych 
w taki sposób, żeby to groziło nieruchomościom sąsiednim utratą 
oparcia.

Art. 154. § 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy 
i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów są-
siadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo doty-
czy drzew i krzewów na granicy.

§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są po-
nosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Art. 422. Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją 
bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrzą-
dzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto 
świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody.

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne(Dz.U.2012.145 
j.t.),

Art. 29. 1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej, nie może:

1)   zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku od-
pływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierun-
ku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2)   odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.
2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód 

oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wsku-
tek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów 
sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu 
wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać 
właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wy-
konanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Art.  30.  1.  Właściciele gruntów mogą, w  drodze pisemnej 
ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te 
nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę 
wodną; ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi.

2. Realizacja postanowień ugody jest możliwa po zatwierdze-
niu, w  drodze decyzji, odpowiednio przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta; z wnioskiem o zatwierdzenie ugody występu-
ją umawiający się właściciele gruntów.

Dla jasności, należy nadmienić, że każde działanie powodują-
ce zmianę odpływu wód, ich spiętrzenie i inne, może być zmianą 
stosunków wodnych.

Jak wynika z powyższego, w tej sprawie o pomoc, można się 
zwrócić do Wójta gminy.

W przypadku innych, niezgodnych z prawem działań sąsiada, 
można poprosić o  interwencję policji. W  ostateczności trudne 
sprawy cywilne mogą zostać rozwiązane jedynie przed właści-
wym sądem. 

J. Twardysko

mgr Magdalena Więzik – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz,
mgr Lucyna Kądziołka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych  

Rady Gminy Radziechowy - Wieprz, Pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz
Wszystkich mieszkańców chcących współredagować nasz biuletyn prosimy  

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

Informujemy, że istnieje możliwość zamieszczania reklam i ogłoszeń od osób prywatnych i firm. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów 
oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia autora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Redakcja 
zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułów lub ogłoszeń nie odpowiadających profilowi biuletynu lub jeśli ich forma lub treść 
może spotkać się z negatywnym odbiorem czytelników biuletynu.

Wydawca:  Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz
Druk i opracowanie graficzne: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o. 

43-300 Bielsko-Biała, ul. St. Dubois 4 
Adres Redakcji: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, tel. 33 860-15-79, fax. 33 867-66-13

e-mail: biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl, gckptrw@gmail.com
Redaguje Zespół w składzie:
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 TWOJE OGŁOSZENIA ZA  
  DARMO W INTERNECIE   

 
Sprzedam • Zamienię • Kupię • Oddam • Usługi • Praca 

 

 
 

Sprzedawaj i ogłaszaj się lokalnie - bez opłat! 

Praca, Motoryzacja, Nieruchomości, Ślub, Komputery, Dom 
Usługi, Budownictwo, Biuro, Edukacja, Rozrywka, Odzież  

POMOC KOMPUTEROWA 

t e l .  662-422-466 
• STRONY INTERNETOWE  • 

 

• Serwis • Naprawa • Modernizacja • 
Serwis  komputerowy  z dojazdem do kl ienta  

na  terenie  Gminy Radziechowy -Wieprz 

Pogotowie komputerowe  

 

www.ogloszeniazywiec.pl  

APEL DO MIESZKAŃCÓW !!!
Zwracam się do Państwa z ponowną prośbą, że na mocy przepisów Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
 o ochronie gruntów rolnych i leśnych art. 15 ust 5 (DZ. U. z 2004 NR 121, POZ. 1266 Z PÓŹN. ZM).

Wójt Gminy NAKAZUJE właścicielom gruntów dokonania określonych zabiegów,
 w tym odchwaszczania nieruchomości.

  
W związku z coraz częściej pojawiającymi się skargami mieszkańców naszej Gminy ZAWIADAMIAM o obowiązku 
dokonywania w/w zabiegów do dnia 15 lipca br. a zaniechanie w tym zakresie prowadzić będzie do wszczynania 

postępowania administracyjnego.        
Wójt Gminy 

 Radziechowy – Wieprz 
 /-/ Grzegorz Figura




