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„Z  takiej imprezy nikt 
głodny wyjść nie może” 
– ostrzegała Anna Kup-
czak prowadząca tegorocz-
ny II Przegląd Potraw Re-
gionalnych „Święto Łasu-
cha”. W pierwszą sobotę lip-
ca hucznie i  syto Koła Go-
spodyń Wiejskich z  Gminy 
Radziechowy-Wieprz ugo-
ściły każdego, kto zawitał 
na terenie Obiektu Infra-
struktury Okołoturystycz-

nej w  Wieprzu. „Święto Ła-
sucha” przyciągnęło pod 
scenę w Wieprzu ponad 500 
osób. Główną atrakcją im-
prezy była oczywiście degu-
stacja, w której prym wzięły 
regionalne i  tradycyjne da-
nia obiadowe.

Po raz kolejny, w  dniu 5 
lipca odbyło się „Święto Ła-
sucha”. Już od godziny 14.00 
można było skosztować przy-
gotowanych przez Koła Go-

spodyń Wiejskich z  te-
renu Gminy Radziecho-
wy-Wieprz specjałów. 
W  tym roku w  degusta-
cjach próbowano: zup, 
dań mięsnych oraz na-
poi.

Wydarze-
nie przypa-
dło do gustu 
wielu uczest-
nikom. „Nie 

mógłbym nie pojawić się 
na takiej imprezie” – mówi 
pan Adam Fabia asystent 
pani Mirosławy Nykiel Po-
seł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej, które-

mu przegląd przypadł do 
gustu już w roku ubiegłym 
i  mimo napiętego harmo-
nogramu postanowił, że do 
Wieprza musi zajrzeć. Wśród 
przybyłych znalazło się także 
sporo turystów. „Byliśmy tutaj 
w zeszłym roku całkiem przy-
padkowo i tak się nam spodo-
bało, że przyjechaliśmy zno-
wu” – mówi mieszkanka Czę-
stochowy. Oczywiście wśród 
zebranych nie zabrakło Wójta 
Gminy Pana Grzegorza Figu-
ry ani reprezentantów władz 
Gminnego Samorządu.
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REGIONALNE DEGUSTACJE DLA ŁASUCHÓW

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do korzystania z  placów zabaw i  obiektów 

sportowych w naszej Gminie! W każdym z sołectw w czasie wakacji orga-
nizowane są zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży pod okiem profesjo-
nalistów. Warto skorzystać z proponowanej przez nich formy zajęć. Infor-
macje na temat wybudowanych w naszej gminie obiektów oraz harmono-
gramu zajęć, a także terminy dyżurów przedszkoli znajdziecie Państwo na 
dalszych stronach gazetki.

Z poważeniem,
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

Grzegorz Figura

cd. na str. 2

GKS i Biblioteka zapraszają na 
spotkania dla Pań w ramach 
projektu. Co czwartek o 17:00 
w Domu Ludowym w Radzie-
chowach.
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Dodatkowymi atrakcjami na „Świę-
cie Łasucha” były stoiska przygotowa-
ne przez twórców ludowych: Panią Marię 
Grzegorek oraz Panią Cecylię Biernat. Pa-
nie nie tylko prezentowały swoje dzieła, 
ale z  chętnymi dzieliły się także tajnika-
mi swej pracy. Nie obyło się na 
Święcie Łasucha bez zbójnickich 
wystrzałów oraz muzyki. W Wie-
przu zagrała tego dnia Orkiestra 
Dęta z  Radziechów, zespół mu-
zyczny „VOCATIO” z Wieprza, Ze-
spół Pieśni i Tańca „JODEŁKI” z Ra-
dziechów oraz Zespół Regional-
ny „Grojcowianie” z Wieprza.

„To wydarzenie łączy w  sobie 
wszystko, co najlepsze. To, co ceni-

my i kocha-
my, bo składa się na korzenie naszej kul-

tury. – komentuje Wójt Gminy Radziecho-
wy-Wieprz Pan Grzegorz Figura – w przy-
szłym roku mamy nadzieję, że na Święcie 
Łasucha będzie nas jeszcze więcej.

Każdy z  przybyłych mógł dodatkowo 
zdobyć książeczkę z  przepisami wszyst-
kich dań zgłoszonych do konkursu, pa-
miątkowy kubek oraz rękawicę kuchenną.

Te same potrawy, które ze smakiem 
próbowali wszyscy goście, stanęły do oce-
ny w konkursie.

W  kategorii zupy pierwsze miejsce 
zajęło KGW z Bystrej za „zupę chłopską”. 
Drugie miejsce przyznano Stowarzy-
szeniu „Wieprzanki” za „zupę czosnko-
wą”, trzecie miejsce zajęło KGW z Przy-
będzy za „zupę fasolową z  suszonymi 
śliwkami”.

W  kategorii dania mięsne pierw-
sze miejsce zajęło KGW z  Brzuśni-
ka za „udko gęsie na kapuście czerwo-
nej z  kaszą gryczaną”. Drugie miejsce 
– KGW z  Juszczyny za „roladę z  kurcza-
ka”, a  trzecie miejsce przypadło KGW 
z  Bystrej za „karczek z  ziemniakami
w łupinie”.

W  kate-
gorii napo-
je pierwsze 

miejsce zaję-
ło KGW z  Wie-

prza za „kom-
pot z  rabarba-

ru i  mięty”, 
drugie miejsce zajęło KGW 
z Radziechów za „kompot z wiśni”, nato-
miast trzecie przypadło w udziale KGW 
z  Brzuśnika za „lemoniadę z  kwiatów 
czarnego bzu”.

Po odczytaniu wyników i  wręczeniu 
nagród dla Kół Gospodyń Wiejskich, była 
szansa dla mieszkańców na opuszczenie 
„Święta łasucha” z  drobnymi upomina-
kami. Dla najodważniejszych organizato-
rzy zaplanowali bowiem konkurs „Wiedzy 
o Gminie” z nagrodami rzeczowymi.

Na zakończeniu programu artystycz-
nego wystąpił zespół „Małe Kino”, który 
w  lirycznym nastroju zamknął całość te-
gorocznego przeglądu.

Gorące podziękowania za przyby-
cie składamy: Panu Adamowi Fabia, asy-
stentowi Pani Mirosławy Nykiel – Poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panu 
Stanis ła- wowi Lizakowi, 

prezesowi Od-
działu Górali Ży-
wieckich Związ-
ku Podhalan, ra-
zem ze zbójnic-
kimi kompana-
mi, członkom 
komisji oce-
niającej: Pani 
Zofii Piecuch, 
Pani Annie Żół-

ty, Panu Mariuszowi Hujduso-
wi, Przewodniczącemu Rady 
Gminy oraz Radnym Gminy 
Radziechowy – Wieprz, Soł-
tysom, wszystkim przybyłym 
mieszkańcom i  turystom oraz 
wspaniałym Gospodyniom 
z  naszej Gminy, bez których 
niemożliwa byłaby realizacja 
tego przeglądu.

Dziękujemy także Tade-
uszowi Koziełowi za pomoc 
techniczną, Panu Grzegorzowi 

Studenckiemu za realizację dźwięku 
w  trakcie wydarzenia oraz firmie ca-
teringowej Grupy Żywiec za poczę-
stunek tradycyjnym bograczem.

Przegląd Potraw Regionalnych – 
Święto Łasucha – był efektem pro-
jektu realizowanego z „Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Roz-

woju Obszarów Wiejskich: Europa inwe-
stująca w obszary wiejskie.” Projekt no-
sił tytuł: „Popularyzacja i  promocja tra-
dycji kulinarnych regionu poprzez or-
ganizację II Przeglądu Potraw Regional-
nych Święto Łasucha” – organizacja ko-
lejnej edycji plenerowej imprezy kultu-
ralnej oraz wydanie publikacji.”. Opraco-
wany został przez GCKPT Radziechowy 
– Wieprz i współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 
Mały Projekt Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytu-
cja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(tekst: M. Husar, foto: P. Trzmielewski)

cd. ze str. 1
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II Piknik Rodzinny
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przybędzy

21 czerwca br. Na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
odbył się II Piknik Rodzinny. Impreza stała się tradycją, po raz dru-
gi bawiliśmy się wspólnie. Dzieci, rodzice, mieszkańcy, pracowni-
cy szkoły i przedszkola, a nawet turyści, którzy podczas długiego 
weekendu gościli w naszej miejscowości.

Piknik rozpoczął się o  godz. 13.00 występami dzieci przed-
szkola i szkoły. Każdy występujący otrzymał nagrodę ufundowaną 
przez rodziców. Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności 
w sposób nadzwyczajny. Pokazali nowe umiejętności zdobyte na 
zajęciach w tym roku szkolnym pod kierunkiem nauczycieli. Były 
tańce, piosenki recytacje. Na zakończenie występów nauczyliśmy 
się wspólnego tańca choco – choco i rozpoczęła się świetna zaba-
wa, wreszcie poczuliśmy atmosferę wakacji!

Kolejnym punktem pikniku były rozgrywki sportowe: tenis sto-
łowy, bieg na 60m, biegi z przeszkodami, gry i zabawy orientacyj-
no – porządkowe. W konkurencjach brali udział wszyscy uczestni-
cy pikniku, czyli dzieci i dorośli. Wszyscy otrzymali ciekawe nagro-

dy ufundowane przez nauczycieli naszej placówki.
Podczas trwania imprezy można było skorzystać z wielu atrak-

cji. Główną, zdaniem dzieci najlepszą zabawką, była dmucha-
na zjeżdżalnia oraz trampolina, które dzięki pomocy finansowej 
rodziców były dla uczestników pikniku zupełnie za darmo. Dzie-
ci były kolorowe i miały pięknie pomalowane buźki. Nasi rodzice 
przygotowali cieple posiłki, duszonki, barszczyk z krokietem oraz 
dania z grilla. Wszystko było smaczne, świeże i świetnie przygoto-

wane. Można było również poczęstować się ciastem, kawą i her-
batką. A atrakcją dla dorosłych była zabawa przy dźwiękach mu-
zyki, dzięki zespołowi, który świetnie grał,,kawałki” z lat dawnych 
i dzisiejsze.

II Piknik Rodzinny na zawsze pozostanie w  naszej pamięci. 
Spędziliśmy wspólnie cudowne chwile i  pragniemy spotkać się 
w przyszłym roku. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy po-
magali w organizacji tego przedsięwzięcia, przede wszystkim na-
szym kochanym rodzicom, sponsorom i ludziom dobrej woli. Do 
zobaczenia za rok!

B. Kupczak

APEL DO MIESZKAŃCÓW!!!
Zwracam się do Państwa z informacją, że na mocy przepisów 

Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
art. 15 ust 5 (DZ. U. z 2004 NR 121, POZ. 1266 Z PÓŹN. ZM.),

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

W związku z coraz częściej pojawiającymi się skargami miesz-
kańców naszej Gminy ZAWIADAMIAM o obowiązku dokonywania 
w/w zabiegów do dnia 15 lipca br., a zaniechanie w tym zakresie 

prowadzić będzie do wszczęcia postępowania administracyjnego.
Wójt Gminy

Radziechowy – Wieprz
Grzegorz Figura

Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz
informuje,

że w okresie wakacyjnym pełnione będą dyżury w następują-
cych 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
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Grojcowianie

UROCZYSTA GALA FINAŁOWA KONKURSU „AKTYWNI DLA KLIMATU”
Z UDZIAŁEM ZESPOŁU EKO- BOOM Z ZESPOŁU SZKÓL IM. KS. PRAŁ. ST. GAWLIKA W RADZIECHOWACH!
W dniu 12 czerwca 2014 r., o godz. 12:00 w sali konferen-

cyjnej Centrum Olimpijskiego w Warszawie odbyła się gala fi-
nałowa ogólnopolskiego konkursu „Aktywni dla Klimatu”. Z każdej 
strony Polski na galę przybyło ponad 150 uczniów wraz z nauczy-
cielami, którzy jako Ekozespoły brali udział w  konkursie. Naszą 
szkołę reprezentowali uczniowie klasy III gimnazjum: Magdalena 
Maciejko, Agnieszka Pawlus, Dominika Ostręga, Mikołaj Ciur-
la, Hubert Pieczarka wraz z opiekunem p. Bożeną Kupczak na-
uczycielem biologii. Podczas gali finałowej podsumowana została 
sześciomiesięczna praca wszystkich uczestników konkursu, zapre-
zentowano jej efekty, a  także mogliśmy posłuchać przemówień 
gości honorowych, wśród których były Panie Anna Malinowska 
oraz Marta Chojecka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, Pan Prezes Mirosław Baściuk, Pani Mag-
dalena Cholewa oraz Pan Marcin Popiel z firmy Remondis Recyc-

ling oraz Pan Jacek Zyśk – redaktor naczelny miesięcznika „Odpa-
dy i Środowisko” i przewodniczący Jury. Nasz zespół EKO – BOOM 
odebrał nagrodę w postaci laptopa, dyplomów i koszulek znajdu-
jąc się wśród czterech najlepszych drużyn wyłonionych z 186 z ca-
łej Polski w kategorii szkół gimnazjalnych. Po uroczystości zostali-
śmy zaproszeni na poczęstunek oraz na atrakcje olimpijskie: film 
dokumentalny o tematyce sportowej, wywiad z polskim olimpij-
czykiem judoką – Krzysztofem Wiłkomirskim, zwiedzanie siedziby 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego wraz z Muzeum Sportu oraz za-
wody sportowe na symulatorach. To nie wszystko. Dzięki uprzej-
mości dyrekcji naszej szkoły, która doprowadziła do sfinalizowa-
nia wyjazdu, mogliśmy przez dwa dni nacieszyć się stolicą i zoba-
czyć najciekawsze jej miejsca, za co serdecznie dziękujemy! Zespół 
EKO-BOOM z opiekunem

W  dniach 17-22 czerwca Zespół „Mali 
Grojcowianie” z Wieprza przebywali w Po-
znaniu na International Children’s Folk Fe-
stival KIDS FUN FOLK.

W  tym  roku  impreza  odbywała  się 
m. in. w Kostrzynie, Wągrowcu i Pozna-
niu.  Ostatni  koncert  odbył  się  na  Sta-
rym  Rynku  w  Poznaniu. Uczestniczy-
ły w nim zespoły  „Wiljanowka” z Biało-
rusi, „Detstvo” z Bułgarii, „Ligo” z Łotwy 
oraz  „Cepelia-Poznań”,  „Mali  Grojco-
wianie” i Integracyjny Klub Tańców Pol-
skich. W ostatnim dniu, w niedzielę, naj-
pierw uczestniczyli we mszy św. w po-
znańskim  kościele  Wszystkich  Świę-
tych,  a  potem  dali  barwny  i  dynamicz-
ny koncert na Starym Rynku. Podziwia-
no nie  tylko  ich umiejętności  taneczne, 
ale i barwne stroje. A na placu Wolności 

można  było  oglądać  wystawę,,Dziecko 
w  folklorze  świata”. W  trakcie Festiwa-
lu było też spotkanie delegacji Zespołów 
z Prezydentem Miasta  – Urząd Miasta 
Poznania, „Tramwajada” ulicami Pozna-
nia,  Ludowa Gra Miejska, Wieczór Za-

baw Ludowych – Ośrodek „Val di Sole” 
w  Lusowie,  Otwarte  warsztaty  tanecz-
ne – Rynek w Wągrowcu oraz koncert 
„Powitanie Lata” w Kostrzynie. A przede 
wszystkim były nowe przyjaźnie i świet-
na zabawa!!!
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Rozdano nagrody laureatom VIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego na Apel Poległych

Temat: 100. rocznica wybuchu I wojny światowej i wymarsz I Kom-
panii Kadrowej z Krakowskich Oleandrów
70. rocznica akcji,,Burza” – w tym operacji,,Ostra Brama”
70. rocznica ludobójstwa Polaków w Małopolsce Wschodniej i na 
Lubelszczyźnie
70. rocznica ludobójstwa w Piaśnicy – w tym miejsce kaźni ludzi 
chorych psychicznie
Apel będzie odczytany na Zaduszkach Narodowych w Gminie 
Radziechowy – Wieprz dnia 4 
października 2014 r.

Ogólnopolski Konkurs Histo-
ryczny na Apel Poległych. Właści-
wie po co jest organizowany? Cze-
mu ma służyć? Czy rzeczywiście 
przynosi efekty? Jak udowodnić, że 
warto,,wdzierać” się do i  tak prze-
ogromnego natłoku wiedzy, jaką 
uczniowie powinni posiąść? Pew-
no można by przeprowadzić ewa-
luację. Rozpisać 
ankiety. Ale nie 
o  to chodzi. Nasz 
konkurs ma za za-
danie odsłaniać 
kolejne karty histo-
rii naszej Ojczyzny, 
skrupulatnie za-
mknięte w  skrzyni 
z napisem: DO ZA-
POMNIENIA!

Ilu uczniów 
brało w  nim 
udział? Do ilu 
osób dotar-
ła treść tema-
tu konkursu? 
Ile osób zasta-
nowiło się nad 
dziwną datą 
jego zakończe-
nia; 29 kwiet-
nia – roczni-

ca cudu w  Dachau? Ilu uczniów rozpoczęło pisanie treści apelu, 
a ilu z nich udało się napisać i przesłać pracę do komisji konkurso-
wej? Tak wiele pytań, a odpowiedz prosta. Każdy, kto tylko otarł się 
o ten konkurs, może zaliczyć się do grona wielkich szczęśliwców. 
Bo dane mu było usłyszeć to, czego tak wielu nie słyszało.

O czym warto jeszcze pamiętać? W zależności od epoki – zosta-
ną po nas buty i telefon głuchy, pisał ks. J. Twardowski. Po zamor-
dowanych w Katyniu Polskich Oficerach, Naukowcach – pozosta-
ną guziki, nieśmiertelniki, po Powstańcach Styczniowych pozosta-
nie poezja, obrazy… A co pozostanie po Katyniu Kaszubskim? Za-
pamiętamy nazwy: Piaśnica koło Wejherowa i Golgota Kaszubska 
– miejsce, gdzie drobinki piasku zlepione są krwią bestialsko po-
mordowanej inteligencji polskiej z Pomorza oraz osób psychicz-
nie chorych. Kto z nas zna losy żołnierzy polskich biorących udział 
w  akcji,,Burza”? co działo się 70 lat temu na Lubelszczyźnie i  na 
kresach wschodnich? Rumienimy się? Nie szkodzi, mamy dobę In-
ternetu. Wpisujemy hasło np. Huta Pieniacka, a  potem czytajmy 

i analizujmy. WARTO!
I  tak 12 czerwca 2014 r. gościliśmy 

w Delegaturze Śląskiego Kuratora Oświa-
ty w Bielsku – Białej, spotkała się elita: bra-
ci uczniowskiej – uczestników konkursu, 
wraz ze swymi nauczycielami – opiekuna-
mi prac. Dyrektorzy szkół i  grono zapro-
szonych gości.

Słowa przepełnione miłością do Oj-
czyzny skierowali do nas:

 ● Elżbieta Adamowska – dyr. Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Bielsku- Białej
 ● Barbara Lizak – godnie reprezentująca wójta gminy Ra-

dziechowy – Wieprz
 ● Ewa Wasylkowska – dyr. Zakładu Doskonalenia Zawodo-

wego w Katowicach
 ● Jadwiga Paleczny – nauczyciel z ZSS w Rzykach
 ● Robert Michalski – nauczyciel z II LO im A. Asnyka w Biel-

sku – Białej
 ● Mariusz Rzemyk – redaktor,, Niedzieli”

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:
01. Ks. Biskup Roman Pindel – Ordynariusz Diecezji Bielsko – Ży-

wieckiej
02. Stanisław Faber – Śląski Kurator Oświaty
03. Wanda Sadlik – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich 

w Bielsku-Białej
04. Andrzej Zieliński – Starosta Powiatu Żywieckiego
05. Ks. Prałat Stanisław Bogacz – Dziekan Dekanatu Radzie-

chowskiego
06. Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak – Proboszcz Parafii Rzymsko-

katolickiej pw. Św. Marcina w Radziechowach
07. Przemysław Kubaszek – Prezes BS Radziechowy – Wieprz
08. Andrzej Biegun – Przewodniczący NSZZ,,Solidarność” Bro-

war Żywiec
09. Grzegorz Figura – Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz
10. Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka
11. Tygodniki,,Źródło”,,Niedziela” i,,Gość Niedzielny”
12. Radio Anioł Beskidów www.diecezjabielsko.pl

Dnia 25.05.2014 r. komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący – dr Przemysław Dyrlaga
Członek Komisji – mgr Jadwiga Klimonda
Członek Komisji – ks. Krzysztof Ciurla
Sekretarz – mgr Agnieszka Feder
Przyznała:

W kategorii I na Apel Poległych napisany przez uczniów gim-
nazjum:
I  miejsce: Weronika Kiszczak, Justyna Frączek, Konrad Hajost 
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z Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach – opiekun pracy Ja-
dwiga Paleczny
W kategorii II na Apel Poległych napisany przez uczniów szko-
ły średniej:
I  miejsce: Daria Nowak z  ZS w  Bielsku – Białej, Technikum logi-
styczne, ZDZ w Katowicach – opiekun pracy Orestes Kłosowicz
II miejsce:

01. Grzegorz Szyszkowski z  LO w  Wągrowcu- opiekun pracy: 
Marlena Klar- Jakubiak

02. Bartłomiej Kopaczka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
II im. A. Asnyka w Bielsku – Białej- opiekun pracy; Robert Mi-
chalski

03. Magdalena Zając z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w  Solcu Kujawskim- opiekun pracy: Marzanna 
Zając

04. Anna Podleśna z II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej
05. Magdalena Lekki z  II LO im. A. Asnyka w  Bielsku – Białej- 

opiekun pracy; Robert Michalski
III miejsce:

01. Natalia Sobieraj, Paulina Dziawgo, Daria Warmińska z ZS im 
Jana Pawła II w Działdowie II LO – opiekun pracy: Wioletta 
Pszuk

02. Julia Jura z  II LO im. A. Asnyka w  Bielsku – Białej- opiekun 
pracy; Robert Michalski

03. Wyróżnienia przyznano 13 pracom w tym; Yussf Abo Saeid 
z II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej- opiekun pracy Kazi-
miera Adamek – babcia

Gratulujemy zwycięzcom i  zapraszamy na 4 października na Za-
duszki Narodowe do Radziechów na Matyskę.

W imieniu organizatora Jadwiga Klimonda

Świerki sadzące nagłom,
Ciemność pomiędzy sosny
I świetliste modrzewie
Biegnące naprzód w rzędach
Dziś szczególnie mnie niepokojom

Światło rudych igieł
Sypie się
Pomiędzy złote i brunatne liście,
By zwalniać nasze kroki
Jakby mało tego było
Bogactwa rozkładu.

To Ty stracasz je mokre buków
Na modsze rodzeństwo,
Które co chwile pohukuje
Udając rozgadane sowy
Coraz głębiej bezwiednie
Wchodzimy w las.

Juscyńskie lasy

Mieczysław Polak

18 lipca 2014 roku wejdzie w życie nowa ustawa o zbiórkach 
publicznych. Nowa ustawa została opracowana przez Minister-
stwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarzą-
dowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszyst-
kich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza 
też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

Oto istota wprowadzanych zmian:
Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiór-

ki publiczne.
Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów 

w  przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub 
elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że 
jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie, należy posia-
dać podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany”, czyli pod-
pis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z admini-
stracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.

Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy – można będzie 
prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.

W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbió-
rek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgło-
szenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie po-
wstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.

Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla orga-
nizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w pra-
sie.

Decyzje o  zbiórkach wydane przed wejściem w  życie nowej 
ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na 
dotychczasowych zasadach.

  Więcej informacji, link: http://www.radziechowy-wieprz.
pl/aktualnosci/18-lipca-2014-roku-wejdzie-w-zycie-nowa-
ustawa-o-zbiorkach-publicznych,487

Będą zmiany w ustawie 
o zbiórkach publicznych

Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze 
wspomnienie z wakacji”

Zrób zdjęcie ze swoich wakacji i podziel się nim z nami.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym: 

„Najpiękniejsze wspomnienie z wakacji”
Prosimy o dostarczenie prac do 31.08.2014 r. do biura 

Gminnego Centrum Kultury, Promocji,
Turystyki Radziechowy – Wieprz

Zdjęcie w wymiarze 13 x 18 wraz z dołączoną kopią elektro-
niczną fotografii – dotąd niepublikowane i nienagradzane w 

innych konkursach.
Regulamin znajduje się na stronie

Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz!
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biblioteki

NOWY PROJEKT
BIBLIOTEKI

Ponad 17 tysięcy złotych na wspólny projekt naszej Biblioteki 
i Żywieckiej Fundacji Rozwoju!

Projekt pt. „Bibliomania – Książka! Kultura! Kreacja!”, który zło-
żyliśmy za pośrednictwem Żywieckiej Fundacji Rozwoju do Mini-
sterstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowej, uplasował się na trze-
cim miejscu – wśród najwyżej ocenionych wniosków. Z 91 projek-
tów dofinansowanie otrzymało tylko 25 projektów, w  tym nasz. 
Jeszcze w lipcu wystartujemy z atrakcyjnymi działaniami – warsz-
tatami, konkursami, imprezami plenerowymi – we wszystkich 
miejscowościach naszej Gminy! Zapraszamy na stronę projektu 
www.facebook.com/ksiazkakulturakreacja

W ramach projektu zostanie między innymi zorganizowany III 
Tydzień Fantastyki.

KURSY JĘZYKOWE W BIBLIOTECE
Dzięki wolontariuszom w  bibliotekach w  Radziechowach 

i w Juszczynie mieszkańcy biorą udział w bezpłatnych kursach ję-
zyków niemieckiego i włoskiego na poziomie podstawowym.

CZWARTKOWE SPOTKANIA DLA PAŃ
Trwają czwartkowe spotkania w  ramach projektu „Kopernik 

też była kobietą” dofinansowanego w ramach Działaj Lokalnie VIII. 
Najbliższe spotkania:

23 lipca (wyjątkowo w środę) TAI CHI ćwiczenia prozdrowot-
ne dla każdego

31 lipca (czwartek) 17:00 TBC – ćwiczenia fitness
7 sierpnia (czwartek) 17:00 – spotkanie z dietetyczką
14 sierpnia (czwartek) 17:00 – warsztaty ceramiczne i wystawa 

prac ręcznych mieszkanek gminy (prosimy o zgłaszanie się osób, 
które chciałyby pochwalić się swoimi dziełami 33 8676 146)

24 sierpnia (czwartek) 17:00 Warsztaty bezpieczeństwa osobi-
stego kobiet – spotkanie pierwsze

31 sierpnia (czwartek) 17:00 Warsztaty bezpieczeństwa osobi-
stego kobiet – spotkanie drugie

PLAKAT Zapraszamy wszystkie mieszkanki gminy do udziału!

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zapraszamy dzieci i  młodzież codziennie od 10:00 do 14:00 

do naszych placówek, w  programie zajęcia plastyczne, turnieje 
na konsoli xbox (Radziechowy i Juszczyna), gry i zabawy. Godziny 
otwarcia bibliotek można sprawdzić na naszej stronie www.gbp.
radziechowy-wieprz.pl/kontakt

W Radziechowach zapraszamy młodzież do udziału w warszta-
tach rysunku fantasy! W środy od 10:00 do 13:00. WSTĘP WOLNY!

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 33 8676 146
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W Kuchni z Panią Elą
Placki z bananów dla dzieci
Składniki: 4 dojrzałe banany, 2 łyżki soku z cytryny, 4łyżki mąki 
pszennej, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, jajko, 4 łyżki cukru, ćwierć 
szklanki mleka, pół łyżeczki proszku do pieczenia, olej.
Wykonanie: Obrane ze skórki banany, rozgniatamy i dokładnie 
rozmieszać z  pozostałymi składnikami, masę kłócić łyżką. Roz-
grzać na patelni olej. Smażyć z obu stron na rumiano. Podać ze 
śmietaną, jeśli za mało słodkie z cukrem pudrem.

Bardzo dobry deser!
Składniki: 4 duże banany, opakowanie płatków migdałowych 
i orzechów włoskich, krem czekoladowy (gotowy) bita śmietana, 
pół główki małej sałaty, 50 dkg truskawek, malin, kiść winogrona
Wykonanie: Na dno miski wyciskamy śmietanę, dodajemy po-
krojone na pół truskawki, winogrona oraz orzechy włoskie. Na 
to kładziemy pokrojona w małe paski sałatę, maliny, mieszamy 
wszystko dokładnie. Wierzch zdobimy talarkami bananów i mig-
dałami. Płynnym kremem czekoladowym polewamy deser.

Ciasto z poziomkami
Składniki: 1 1/3 szklanki mąki pszennej, 2/3 szklanki cukru, 20 
dkg poziomek, 1 1/2 setki oleju, 4 jajka, 1 opakowanie kisielu po-
ziomkowego, 1 łyżeczka proszku do pieczenia.
Wykonanie: Oddzielić białka od żółtek, pianę ubić na sztyw-
no z cukrem, dodawać po jednym żółtku, ubijać, wlać olej, ubi-
jać, mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i kisielem wsy-
pać wszystko do ubitych białek, wymieszać łyżką, Ciasto wlać do 
formy, posypać poziomkami po cieście, piec 30 min, w temp.170 
stopni, posypać cukrem pudrem.

Biszkopt z owocami i bitą śmietaną
Składniki: 1 gotowy spód biszkoptowy, 1 ½ szk. owoców mie-
szanych, 1 bita śmietana w proszku, 1 szk.. mleka, do nasączenia 
ciasta ½ szk. herbaty z cytryną.
Wykonanie: Biszkopt nasączyć herbatą, ułożyć na nim owoce, 
przybrać bitą śmietaną. Śmietanę przygotować według przepi-
su na opakowaniu.
Placek serowo – borówkowy
Składniki: ½ kg borówek, 2/3 szk. cukru
Ciasto: 3 szklanki mąki krupczatki, 25 dkg margaryny, 2 łyżki cu-
kru pudru, 1 szk. gęstej śmietany 18%, trochę soli, 2 łyżki cukru 
pudru do posypania ciasta.
Masa serowa: 50dkg tłustego sera, 2 żółtka, 1szkl. Cukru- pudru, 
1 szk. śmietany kremówki, 5 łyżek żelatyny, 1 cukier waniliowy.
Wykonanie: Borówki opłukać odsączyć na sicie, trochę owoców 
zostawić do przybrania a resztę dusić z cukrem 5 min.
Wyk. Ciasto: Mąkę z margaryną posiekać na stolnicy, dodać po-
zostałe składniki, szybko zagnieść ciasto i włożyć na 1 godzinę 
do lodówki. Następnie uformować z ciasta dwa jednakowe plac-
ki, upiec osobno na blasze, piec 10-12 min. w piekarniku nagrza-
nym do temp. 180 stopni.
Masa twarogowa: Ser zmiksować z żółtkami, cukrem pudrem 
i cukrem waniliowym. Żelatynę zalać 5 łyżkami wody, a gdy na-
pęcznieje podgrzać, stale mieszać, aż się rozpuści. Kremówkę 
ubić i bardzo delikatnie wymieszać z serem oraz przestudzoną 
żelatyną. Na upieczony ostudzony placek nałożyć masę serową, 
na nią borówki i przykryć drugim plackiem. Ciasto posypać cu-
krem pudrem lub polukrować, przybrać borówkami i na 1 godz. 
dać do lodówki.

Elżbieta Kliś
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JAK TO ZAŁATWIĆ?

Lipiec będzie typowym, letnim, wa-
kacyjnym miesiącem bez fanaberii po-
godowych. Przynajmniej tak pokazują 
wszystkie znaki na niebie i ziemi. Począ-
tek miesiąca słoneczny, gorący, miesią-
cami wręcz upalny. Temperatury w  oko-
licach +30 i  więcej, może nawet poka-
zać się na termometrach +40! General-
nie wiatry słabe. Następstwem tak wy-
sokich temperatur będą przelotne burze 
o  gwałtownym charakterze. Lunie, mo-

carnie dmuchnie, tu i  tam sypnie gradem. Świetny czas na wę-
drówki z wędką i plecakiem. „Kobitki opalanie, panowie z zimnym 
piwkiem w  cieniu spanie, słowem leniuchowanie”. Około 13 lip-

ca na kilka dni się ochłodzi(20-25 stopni). Wiatr mocniej zakręci. 
Będą mgły i wilgotne szosy, zmora kierowców. Na szczęście wró-
ci gorące lato. Znów zagotuje się alkohol w termometrach. Uwa-
ga! Spodziewany pierwszy wysyp grzybów. Miejscami obfity. Pięk-
ne zapachy zarówno na polach, jak i w lasach. Czas wypoczynku 
i romansów… Nie zapomną o nas burze. Niektóre będą potężne! 
I  taki typ pogody utrzyma się do końca miesiąca. Moczykije po-
winni wybrać się nad wodę szczególnie pomiędzy 27 a 29 lipca. 
Połamania kija życzy Baca.
„W lipcu, gdy słońce dopieka, to burza niedaleka”
„Na Jakuba (25) im większe chmury, tym w zimie większe śniegu 
fury”.    Hej…

Andrzej Murański

Baca prognozuje

DZIURY W DROGACH
Kolejny raz pragniemy poinformować, że w ramach oszczęd-

ności i docenieniu talentu naszych pracowników z Referatu Tech-
nicznego, znaczna część remontów na drogach gminnych wyko-
nywana jest przez ten referat. W skład tych robót wchodzi m.in. ła-
tanie dziur w asfalcie, które w miarę możliwości staramy się suk-
cesywnie wykonywać. Wiemy, że różnego rodzaju źródła informu-
ją Państwa o fatalnym stanie naszych dróg, a przede wszystkim o 
dziurach na nich występujących. Z przykrością informujemy, że na 
ostatniej Sesji Rady Gminy Radziechowy – Wieprz, Rada Gminy za-
decydowała o uszczupleniu środków na drogi w ilości 3000 zł. To 
dla nas 10 ton asfaltu. Z uwagi na powyższe, prawdopodobnie nie 
uda się nam załatać wszystkich dziur, które na fotografiach usilnie 
wytykane są palcem.

Proszę mi powiedzieć, jak to jest z tym utrzymaniem pobocza 
drogi, które biegnie wzdłuż mojego ogrodzenia. Ja lubię mieć po-
rządek, dlatego kilka razy w roku wykaszam pobocze drogi gmin-
nej pod moim płotem. Mój sąsiad natomiast twierdzi, że nie jest 
jego obowiązkiem koszenie lub czyszczenie takiego pobocza i ro-
bił tego nie będzie, gdyż powinna to zrobić gmina.

Rozdział 3, Art. 5 ust. 1 pkt.4 Ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 
j.t)., mówi, że do obowiązku właściciela nieruchomości należy: 
„uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chod-
ników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chod-
nik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ru-
chu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomo-
ści; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowa-
nie pojazdów samochodowych”.

Jak wynika z powyższego, ustawodawca wyraźnie określił, że 
utrzymanie części pasa drogowego, przylegającego bezpośred-
nio do nieruchomości, należy do właściciela nieruchomości. Ro-
snąca trawa jest jednym z elementów tzw. innych zanieczyszczeń. 

Myślę, że nie bez powodu dokonano takiego uregulowania praw-
nego. M.in. przy tego rodzaju pracach mogłoby dojść do naru-
szenia mienia prywatnego, w  momencie, kiedy właściciel nieru-
chomości sam wykonuje takie prace – unikamy roszczeń. Mogło-
by też być odwrotnie – np. nierozsądny właściciel posesji, przy-
legającej do pobocza drogi, mógłby to pobocze zanieczyszczać 
i  potem niesłusznie żądać jego uporządkowania przez zarządcę 
drogi. Należy nadmienić, że w miarę możliwości technicznych, fi-
nansowych i prawnych ze strony gminy czynione są działania pro-
wadzące do wykaszania traw rosnących wzdłuż dróg gminnych. 
W  pierwszej kolejności prac takich dokonuje się na odcinkach 
dróg o ograniczonej widoczności. Cieszy nas fakt, że coraz więcej 
naszych mieszkańców dba nie tylko o swoje posesje, ale również 
o teren do nich przylegający. Dzięki temu, możemy się poszczy-
cić, że nie tylko w innych krajach istnieje tak wysoka kultura, któ-
ra nie jest czymś dziwnym. Polska jest jednym z najpiękniejszych 
krajów, dzięki nam może być jeszcze piękniejsza, dlatego warto 
dbać o swoje otoczenie.

J. Twardysko

POBOCZE DROGI – kto ma sprzątać

OGŁOSZENIE
Z radością informujemy, że dzięki negocjacjom przeprowadzonym przez Wójta Gminy ponownie istnieje możliwość składania 

zgłoszeń o przyłącza kanalizacyjne! Do wniosku należy dołączyć mapkę ewidencyjną i zasadniczą lub projekt zagospodarowania 
działki, jeśli budynek jest w budowie. Wnioski należy złożyć do końca lipca 2014 r. Planowane wykonanie przyłączy to koniec 2015 
roku. Koszt przyłącza wynosi 1600 zł.

W Trosce o Państwa interes prosimy, aby wszyscy zainteresowani złożyli zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

Od kilku lat zajmujemy się koordynacją zimowego utrzyma-
nia dróg powiatowych występujących na terenie Gminy Radzie-
chowy – Wieprz. Zadanie to wykonywane jest na podstawie poro-
zumienia, jakie zawarła nasza gmina z Powiatem Żywieckim. Nie 
ukrywamy, że jest to dość uciążliwe zadanie. Wiąże się nie tylko 
z ciągłym nadzorem firm odśnieżających, ale również z codzien-
nym przekazywaniem raportów do Powiatowego Zarządu Dróg 
w  Żywcu i  rozliczaniem przekazanych nam na ten cel środków. 
Z radością jednak przyjmujemy fakt, że to się opłaca! Dzięki wy-
gospodarowanym oszczędnościom z zimowego utrzymania dróg 
powiatowych została wykonana nowa nakładka asfaltowa na czę-
ści ulicy Wajdowej w Radziechowach, a na reszcie odcinka zostały 
połatane dziury.     J. Twardysko

Nowy asfalt na WAJDOWEJ
w Radziechowach
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SPORTOWO I NOWOCZEŚNIE
Wakacje to czas, który większość z nas kojarzy się z ruchem i spor-

tem. Zdrowemu trybowi życia sprzyja świetnie rozwijająca się infra-
struktura.

W samych tylko latach 2007-2013 powstało w gminie pięć placów 
zabaw dla dzieci, dwie sale gimnastyczne, dwa boiska sportowe, siłow-
nia zewnętrzna oraz imponujący obiekt Infrastruktury Okołoturystycz-
nej w Wieprzu.

To, że Gmina Radziechowy-Wieprz rozwija się nie ulega wątpliwo-
ści. Niektórych obiektów pozazdrościć nam mogą nawet gminy o wiele 
bogatsze. Niemal każde z sołectw ma własny plac zabaw dla dzieci. Po-
wstały także wspaniałe sale sportowe w Brzuśniku oraz Wieprzu, a tak-
że boiska do gry w Juszczynie i orlik w Radziechowach. W czasie waka-
cji będą to miejsca tętniące życiem dzięki organizowanym przez gminę 
zajęciom sportowym.

Najciekawszym miejscem, w którym można zadbać o zdrowie i kon-
dycję jest w naszej Gminie wspaniały Obiekt Infrastruktury Okołotury-
stycznej w Wieprzu zbudowany dzięki współfinansowaniu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na jego terenie znaj-
dują się dwa boiska do boules, dwa do gry w siatkówkę, boisko wielo-
funkcyjne, plansza do gry w szachy, kort do tenisa oraz miejsce do gril-
lowania i plac zabaw.

„Mamy coraz więcej obiektów sportowych. To duża zmiana, bo 8 lat 
temu, gdy zostałem Wójtem, nie było ani jednego placu zabaw dla dzie-
ci, boiska ze sztuczną nawierzchnią czy kortu tenisowego. Na siłownie tak-
że trzeba było jeździć do przyległych miejscowości. Wszystko to jest efek-
tem sprawnych działań pracowników. Dzięki nim widać jak bardzo roz-
winęła się nasza Gmina w ciągu ostatnich lat. Mamy doskonałe zaplecze 
sportowe, aby przygotowywać młodzież pod kątem sprawności fizycznej. 
Bardzo nam na tym zależało i  już teraz trwają prace nad kolejnymi pro-
jektami” – mówi Wójt Gminy Grzegorz Figura. Kolejnym realizowanym 
projektem będzie budowa placu zabaw w Brzuśniku. Plac zabaw bę-
dzie wspófinansowany z budżetu gminy (niespełna 17,9 tys. zł), a w po-
zostałej części pokryty z pomocy udzielonej przez KGW (20 tys.) oraz 
z pozyskanych z projektu funduszy (35 tysięcy). Całkowity koszt budo-
wy szacuje się na 72 889,81 złotych. Teren pod budowę placu zabaw zo-
stał już zakupiony i wyrównany. Pozostaje czekać, aż pojawią się na nim 
zjeżdżalnie i huśtawki.

Szczegóły dotyczące terminów zająć wakacyjnych znajdziecie 
Państwo w  rozpisce dotyczącej wakacji oraz na stronie internetowej 
gminy Radziechowy-Wieprz pod linkiem: http://www.radziechowy-
wieprz.pl/aktualnosci/sportowe-wajacje-sportowe-wakacje-w-gminie-
radziechowy-wieprz-w-lipcu-i-sierpniu-2014r-,485.

RADZIECHOWY

PRZYBĘDZA

WIEPRZ

JUSZCZYNA

RADZIECHOWY

WIEPRZ

WIEPRZ

JUSZCZYNA

RADZIECHOWY

WIEPRZ

BRZUŚNIK

BYSTRA
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GMINA MŁODYCH GWIAZD

LISTA UCZESTNIKÓW ZGŁOSZONYCH DO PRZEGLĄDU „MŁODE TALENTY”

Młodzi i zdolni – tacy są najmłodsi przedstawiciele naszej gmi-
ny. Wokalnei artystyczne umiejętności wychowanków przedszko-
li oraz szkół podstawowych i gimnazjów można było podziwiać 8 
czerwca od godziny 14.00 w Domu Ludowym w Wieprzu. W tym 
roku podczas III Gminnego Przeglądu „Młode Talenty” wystąpiło 
ponad 120 uczestników.

To już po raz trzeci w Gminie Radziechowy-Wieprz odbył się 
Przegląd „Młode Talenty”. W tym roku na repertuar występów wy-
brany został temat „Twórczość i osobowość Jacka Cygana” – jed-
nego z  najbardziej znanych 
w Polsce autorów tekstów pio-
senek.

Słowa przebojów powsta-
łych pod piórem tego auto-
ra stały się także inspiracją dla 
wielu prac plastycznych, któ-
re także tego dnia można było 
zobaczyć w  sali Domu Ludo-
wego w Wieprzu, gdzie odby-
ło się widowisko.

Scenę młodych talen-
tów w  tym roku zdominował 
śpiew. Mniej niż w  zeszłym 
roku było kabaretowego uję-
cia tematu, dominowały chóralne wykonania przebojów tak zna-
nych, jak choćby „Wszystkie dzieci nasze są”, czy „Jedzie pociąg 
z daleka”. O inscenizację towarzyszącą wykonaniu pokusiła się jed-
nak Szkoła w Przybędzy i – najliczniej występująca na przeglądzie 
– Grupa Świetlicowa z Juszczyny, która działa pod opieką GCKPT. 
Odważnie na scenie zatańczyła dla zebranych grupa „Słoneczka” – 
najmłodsza, prezentująca się, bo złożona z przedszkolaków z Wie-
prza. Na szczególną pochwałę zasługują występy solistów: Wiolet-
ty Setli, Niny Grzegorek, Aleksandry Śleziak, Julii Pieczarki, Julii Ra-
czek, Kingi Kręcichwost, Pawła Zawiły i Joanny Pytlarczyk. Młodzi 
artyści spisali się świetnie, gorzej (niestety) publiczność. Począt-

kowo wypełniona po brzegi sala w miarę trwania przeglądu pu-
stoszała. Choć przepiękny głos, występującej jako ostatniej, Joan-
ny Pytlarczyk zawrócił niektórych opuszczających salę, zmuszając 
ich jeszcze do jednej chwili refleksji, to organizatorzy mają nadzie-
ję, że w roku następnym nikt z przybyłych nie przegapi żadnego 
z występów.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, szczególnie Panu 
Marianowi Kurowskiemu, Zastępcy Wójta Węgierskiej Górki, Panu 
Markowi Juraszowi Komendantowi Komisariatu w  Węgierskiej 

Górce, wszystkim przybyłym na przegląd 
przedstawicielom władz Gminy Radzie-
chowy-Wieprz, reprezentacjom Kół Go-
spodyń Wiejskich, a  także Dyrektorom 
szkół, nauczycielom i  przedstawicielom 
Rad Rodziców. Dziękujemy także obec-
nym podczas występów rodzicom i oczy-
wiście wykonawcom.

Wszystkim uczestnikom zostały wrę-
czone nagrody ufundowane przez: Etno 
Bank Spółdzielczy oraz Firmę BORA-
MEX. Serdecznie dziękujemy Sponsorom 
za wkład w  rozwijanie wśród dzieci mi-
łości do sztuki oraz propagowanie dzia-
łań mających na celu wszechstronny roz-

wój w dziedzinach artystycznych. Dziękujemy także przybyłym na 
przegląd przedstawicielom sponsorów: Pani Bernadetcie Siwek 
z Etno Banku Spółdzielczego oraz Panu Edwardowi Borowik z Fir-
my Boramex.

Organizatorem przeglądu jest Gminne Centrum Kultury, Pro-
mocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz, przy współpracy z Urzę-
dem Gminy Radziechowy – Wieprz.

Patronat nad przeglądem objął Wójt Gminy Radziechowy – 
Wieprz Pan Grzegorz Figura.

(M. Husar)

Wieprz, dnia 02.06.2014 r.

PRZEDSZKOLA
I. Publiczne Przedszkole w Radziechowach
Przedszkole nr 1
Lp. Imię i Nazwisko Opiekun

1. Wiktoria Mika
Praca plastyczna
„Wszystkie dzieci 

nasze są”

Jadwiga Howaniec
Magdalena Brodka

2. Maja Biegun
Praca plastyczna
„Wszystkie dzieci 

nasze są”
Stanisława Lizak

3. Mikołaj Rodak
Praca plastyczna
„Wszystkie dzieci 

nasze są”

Dorota Konior
Katarzyna Jakubiec

Przedszkole nr 2
Lp. Imię i Nazwisko Opiekun

1. Anna Kaczmarek Praca plastyczna
„Zima lubi dzieci” Renata Dziergas

2. Zuzanna Pawlus
Praca plastyczna
„Zdrowie mamy, 

zdrowie taty”
Aleksandra Konior

3. Maja Knapek
Praca plastyczna
„Konie na niebo-

skłonie”
Alicja Kąkol

II. Publiczne Przedszkole w Wieprzu nr. 1
Lp. Imię i Nazwisko Opiekun

1. Łucja Lach „Konie na niebo-
skłonie” Małgorzata Słowy

2. Dzieci z gr. „Sło-
neczka” 10 osób

Taniec do pio-
senki: „Kochana

Mama i Tato”

Wiesława Popławska-
Marek

3. Aleksandra Broda
Prace plastyczne 
„Laleczka z por-

celany”
Małgorzata Słowy

4. Julita Figura Prace plastyczne 
„Dłonie” Małgorzata Słowy

5. Milena Pawlus Prace plastyczne 
„Koniec” Małgorzata Słowy

IV. przedszkole w Przybędzy
Lp. Imię i Nazwisko Opiekun

1. Julia Jambor
Praca plastyczna
„”Wszystkie dzie-

ci nasze są”
Elżbieta Borowik

IV. GCKPT Radziechowy – Wieprz – grupa wokalna przy świetlicy 
w Juszczynie
Lp. Imię i Nazwisko Opiekun

1. Grupa wokalna
– 25 osób

Marzena Mrowiec,
mgr Agnieszka Biegun

M Ł O D E  T A L E N T Y  2 0 1 4
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SZKOŁY PODSTAWOWE
I. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku
Lp. Imię i Nazwisko Opiekun

1.

Zespół „Wiolinki” – 8 dziew-
czynek: Anna Puda, Wero-
nika Okwat, Natalia Rodak, 
Emilia Kościewicz, Katarzy-
na Rodak, Kaja Konior, Oli-
wia Biegun, Sylwia Figura

mgr Dorota 
Ryżka

II. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy
Lp. Imię i Nazwisko Opiekun

1. Dominik Konior Przyjaciel wie Barbara 
Kupczak

2. Hanna Juraszek, Jakub Ta-
lik, Oliwia Kozieł

Miniatura teatral-
na z elementami 
śpiewu pt. „Dys-
koteka pana Jac-

ka”

Barbara 
Kupczak Iwona 

Kłusak

3.

Zespół muzyczno-taneczny
(8 osób)

Leopold Kupczak, Domi-
nik Talik, Damian Murań-
ski, Alina Chmiel, Wiolet-
ta Andrzejak, Sandra Ber-
nad, Malwina Tracz, Wero-

nika Tracz

„Jedzie pociąg”

Elżbieta 
Garncarczyk

Barbara 
Kupczak

III. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bystrej
Lp. Imię i Nazwisko Opiekun

1. Julia Pieczarka
„Zakazany 
owoc” ok 4 

min.
Lucyna Hankus

2. Julia Słowik
„Wszystkie 

dzieci nasze 
są” 4 min.

Agnieszka Rączka

IV. Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie
Lp. Imię i Nazwisko Opiekun

1. Nina Grzegorek
„Laleczka z sa-

skiej porcelany”
(4 min.)

mgr Elżbieta Fijak

2. Nikola Mucharska
„Otwórzmy ser-
ca” czas 4 min 

32 s
Bożena Mucharska

3. Aleksandra 
Skoczeń

Praca plastyczna
„Wszystkie dzie-

ci są nasze”
mgr Halina Skoczeń

4. Natalia Piela Praca plastyczna
„Szkolny blues” mgr Halina Skoczeń

5. Aleksandra Jura-
szek

Praca plastyczna
„Konie na nie-

boskłonie”
mgr Halina Skoczeń

V. Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach.

Lp. Imię i Nazwisko Opiekun
1. Klaudia Golasik „Łatwopalni” Marysia Wołek

2. Julia Raczek „Wesoła szkoła” Maria Wołek

3.

Grupa wokalna
ZS im. ks. prał. 

Stanisława Gawli-
ka – 10 osób

„Wszystkie dzieci 
nasze są” Izabela Płonka

4. Monika Sowa

„Inspiracje pla-
styczne piosen-
kami Jacka Cy-

gana”

Maria Wołek

5. Martyna Gibas „Laleczka z sa-
skiej porcelany” Maria Wołek

6. Lucja Płonka „Wszystkie dzie-
ci ….” Maria Wołek

VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu.

Lp. Imię i Nazwisko Opiekun

1. Aleksandra Śleziak „Och Życie, ko-
cham Cię” 4 min Monika Słowik

2. „Mali Artyści” – 11 os. „Laleczka z Sa-
skiej porcelany”

Anna Micherda
Izabela Dudek

3. Rozalia Sporek kl. II Prace Inspirowa-
ne tekstem Jacka 

Cygana
„Laleczka z sa-

skiej porcelany”

Magdalena 
Wawrowska

4. Katarzyna Kręcichwost 
kl. IV Micherda

5. Natalia Broda kl. V Micherda

GIMNAZJUM
II. Gimnazjum Nr 2 w Wieprzu

Lp. Imię i Nazwisko Opiekun

1. Paweł Zawiła
Mix utworów
Jacek Cygan

14 min.
Maria Wołek

2. Kinga Kręcichwost
Mix utworów
Jacek Cygan

14 min.
Maria Wołek

3. Karolina Kosiec, kl 3 Praca plastyczna
„10 pięter poezji”

Przemysław 
Dyrlaga

III. Gimnazjum – Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika

Lp. Imię i Nazwisko Opiekun

1. Wioletta Setla „Czas nas uczy 
pogody” Maria Wołek

2. Joanna Pytlarczyk „Jaka róża taki 
cierń” Maria Wołek

3.
Grupa wokalna

ZS im. ks. prał. Stanisława 
Gawlika – 10 osób

Mix utworów
Jacek Cygan

15 min.
Maria Wołek

4. Zuzanna Jurasz
Praca plastyczna
„Konie na niebo-

skłonie”
Maria Wołek

5. Olga Sapeta
Praca plastyczna

„Odchodzę w 
deszczu”

Maria Wołek

6. Paulina Klimonda
Praca plastyczna
„Przyszli o zmro-

ku”
Maria Wołek
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Dowiedz się więcej o uczestnikach III Gminnego Przeglądu „Młode Talenty”
JUSZCZYNA

Nikola Mucharska to uczennica klasy 
pierwszej Szkoły Podstawowej im. Francisz-
ka Polaka w  Juszczynie. Każdą wolną chwi-
lę spędza z  muzyką. Uwielbia tańczyć! Wie-
le osób mówi jej, że ma talent i  to właśnie 
przez nich postanowiła spróbować swoich sił 
i  wziąć udział w  konkursie „Młode talenty”./
Opiekun: Bożena Mucharska 

Nina Grzegorek uczennica klasy II Szko-
ły Podstawowej im. F. Polaka w  Juszczy-
nie. Jest utalentowana muzycznie i plastycz-
nie. Gra na skrzypcach, gitarze i  organach 
elektrycznych. Tworzy również piękne wyci-
nanki i  kwiaty z  bibuły. Swoje talenty rozwi-
ja w  szkole, w  domu i  na zajęciach zespołu 
„  Grojcowianie”. Bierze udział w  konkursach 
i przeglądach, gdzie zdobywa czołowe miej-
sca. Jej marzeniem jest zostać w  przyszłości 
organistką.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w  Brzu-
śniku
Skład zespołu “WIOLINKI”
KLASA IV
1.Anna Puda
2.Weronika Okwat
3.Natalia Rodak
4. Emilia Kościewicz
KLASA III
5. Katarzyna Rodak
6. Kaja Konior
7.Oliwia Biegun
8. Sylwia Figura

Zespół „Wiolinki” powstał w 2012 roku. Założycielem i opieku-
nem jest mgr Dorota Ryżka- nauczyciel muzyki i edukacji regio-
nalnej w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzu-

śniku. Zajęcia zespołu wokalnego odbywają się w  szkole, w  ra-
mach zajęć pozalekcyjnych, organizowanych dla uczniów uzdol-
nionych. W bieżącym roku dziewczynki są uczennicami klas 3 i 4. 
Natalka, Kasia, Ania i Kaja należą również do Dziecięcego Zespo-
łu Regionalnego „ Mali Grojcowianie”. Kasia i Natalka uczą się tak-
że grać na skrzypcach w zespole ”Grojcowianie”. Oliwia natomiast, 
jest uczennicą Ogniska Muzycznego w Żywcu. Wszystkie wokalist-
ki – w ramach zajęć pozalekcyjnych – należą do zespołu tanecz-
nego „Top Dance”. Występują podczas akademii, imprez i uroczy-
stości szkolnych. Promują szkołę w środowisku lokalnym, prezen-
tując swoje umiejętności podczas uroczystości gminnych. Zdoby-
wają nagrody i  wyróżnienia w  konkursach muzycznych. Zdoby-
ły 1. miejsce oraz „Złotą Gwiazdę Betlejemską 2013” w  IV Gmin-
nym i Międzyszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek oraz Małych 
Form Kolędniczych w kategorii małe formy kolędnicze, a w roku 
2012 i 2014 miejsce 3 w kategorii wokalnej.

Opiekun D. Ryżka
Publiczne Przedszkole w  Radziecho-

wach:
Maja Biegun – 7 lat, uwielbia rysować, 

tańczyć i śpiewać; III miejsce w Gminnym Kon-
kursie Recytatorskim Poezji Ludowej Twórców 
Regionu Żywieckiego, laureatka licznych kon-
kursów plastycznych;

Ania Kaczmarek - 7 lat, 
laureatka konkursów plastycznych na szczeblu 
gminnym i powiatowym;

Zuzanna Pawlus - 5 lat, uwielbia rysować, 
tańczyć i  śpiewać, laureatka konkursów pla-
stycznych na szczeblu gminnym i  powiato-
wym;
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Mikołaj Rodak - 5 lat, jego pasją jest ryso-
wanie i  malowanie, laureat wielu konkursów 
na szczeblu gminnym i powiatowym;

Wiktoria Mika - 7 
lat, pięknie rysuje i malu-
je, uczęszcza na warszta-
ty ceramiczne, uwielbia 
lepić z  gliny, laureatka wielu konkursów pla-
stycznych na poziomie gminnym i  powiato-
wym;

Maja Knapek - 7 lat, utalentowana pla-
stycznie, laureatka konkursów na szczeblu 
gminnym i  powiatowym, jej pasją są konie 
(praca na przegląd inspirowana tekstem Jac-
ka Cygana „Konie na nieboskłonie”.

PRZYBĘDZA

Grupa taneczna z naszej szko-
ły to zespół siedmiu utalentowa-
nych uczniów z  klasy trzeciej. Od 
kilku lat biorą udział w konkursach 
tanecznych, uświetniają wszystkie 
szkolne i  środowiskowe uroczy-
stości. Alinka, Sandra, Wiola, We-
ronika, Malwinka, Damian i Domi-
nik pod kierunkiem swojej wycho-

wawczyni mgr Elżbiety Garncarczyk poczynili niesamowite po-
stępy w tańcu i zdobyli po raz kolejny pierwsze miejsce w Gmin-
nym Konkursie Gim – Play –Show w Wieprzu. Rewelacją jest umie-
jętność, którą opanowali uczniowie. Jest to wystukiwanie rytmu 
przy pomocy plastikowych kubków na wzór piosenki „You’re gon-
na miss me when I’m gone” – 
Anny Kendrick Lyrics. To nie-
zwykle ciekawa forma ćwi-
czeń rytmicznych połączo-
nych z  muzyką. Pani Elżbieta 
jest osobą twórczą i utalento-
waną. W świetny sposób prze-
kazuje swoje doświadczenie 
i wiedzę wychowankom.

Leopold Kupczak jest uczniem kla-
sy pierwszej. Muzycznie uzdolniony. W  tym 
roku szkolnym rozpoczął naukę w  Szko-
le Muzycznej w  Żywcu w  klasie fortepianu. 
Poza szkołą muzyczną muzykuje na kilku in-
strumentach: akordeonie, fletni pana, per-
kusji, keyboardzie. Marzy o saksofonie i na-
wet już spróbował grać na tym instrumen-
cie. Lubi muzykę, przeżywa ją i  osiąga suk-

cesy. Prezentuje naszą szkołę w  licznych uroczystościach środo-
wiskowych. Ostatnio z  piosenką „Zimny drań” zajął wyróżnienie 
w Gminnym Konkursie Gim – Play – Show kategorii wokalnej oraz 
pierwsze miejsce w Powiatowym Festiwalu pod hasłem „Piosen-
ki Mojej Mamy” i udział w Koncercie Dla Mamy w MCK w Żywcu. 
Był na planie Łódzkiej Szkoły Filmowej w Łodzi w roli małego ak-
tora. Jest sympatycznym chłopcem o dużym poczuciu humoru.

Hanna Juraszek, uczennica klasy czwartej. Uczęszcza do 
Szkoły Muzycznej w  Żywcu, do klasy gitary klasycznej. Niezwy-
kle utalentowana dziewczynka, skromna i  bardzo taktowna. Za-

wsze wie, jak się ma zachować. Jest wzorem 
dla innych uczniów naszej szkoły. Pięknie re-
cytuje i  śpiewa. Swoim niezwykłym głosem 
potrafi stworzyć odpowiedni nastrój. Chęt-
nie uczestniczy we wszystkich uroczysto-
ściach szkolnych i środowiskowych oraz kon-
kursach literackich i  muzycznych. Zdobyła 
pierwsze miejsce w Gminnym Konkursie Po-
ezji Ludowej w Juszczynie.

Dominik Konior, uczeń klasy szóstej. 
Osiąga świetne wyniki w  dyscyplinie spor-
towej judo. Jest bardzo miłym i uśmiechnię-
tym chłopcem. Zawsze chętny do pomocy 
i  współpracy. Podejmuje trudne wyzwania 
i wywiązuje się z umów. Pięknie śpiewa i od 
przedszkola reprezentuje Przybędzę w  licz-
nych uroczystościach środowiskowych i kon-
kursach muzycznych. W tym roku szkolnym 

zajął I miejsce w Powiatowym Festiwalu pod hasłem „Piosenki Mo-
jej Mamy” i wziął udział w Koncercie Dla Mamy w MCK w Żywcu.

Jakub Talik, uczeń klasy szóstej, jego 
zainteresowania to muzyka i  sport. Kuba 
od najmłodszych lat zdobywał pierwsze 
miejsca w wielu konkursach muzycznych 
oraz reprezentował naszą szkołę na wielu 
uroczystościach gminnych i  środowisko-
wych. Śpiew to nie jedyna jego pasja. Dru-
gą jest piłka nożna. Swoją karierę sporto-
wą rozpoczął w LKS Radziechowy, następ-
nie przeszedł do Górala Żywiec, gdzie gra 
w Śląskiej Lidze. Jest kapitanem drużyny, 
koledzy wołają na niego „Mistrzu”. Jakub zawsze tryska humorem, 
potrafi rozśmieszyć nawet największego pesymistę. Posiada rów-
nież talent aktorski i ma dar przekonywania.

Oliwia Kozieł,uczennica klasy drugiej, 
wszechstronnie uzdolniona. Zawsze chęt-
nie podejmuje dodatkowe zadania. Ambit-
nie wykonuje wszystkie swoje prace. Jest za-
wsze miła, uśmiechnięta i pogodna. Pięknie 
śpiewa i tańczy. Brała udział w eliminacjach 
powiatowego konkursu pod hasłem „Piosen-
ki Mojej Mamy” w MCK Żywiec. Odnosi suk-
cesy w konkursach plastycznych.

Wymienionymi uczniami zajmuje się nauczycielka mgr Barba-
ra Kupczak, która od czternastu lat poszukuje talentów muzycz-
nych oraz promuje dzieci i  młodzież w  naszej szkole i  poza nią. 
Uczniowie są prowadzeni w  odpowiedni sposób i  zachęcani do 
uczęszczania na zajęcia, np. Państwowej Szkoły Muzycznej, zespo-
łów regionalnych itp. Nauczycielka poza muzyką zauważa dzieci 
utalentowane w dziedzinie sportu i również tej grupce wskazuje 
właściwą drogę do sukcesu.

E. Borowik, B. Kupczak

Przedszkole w Przybędzy
Julia Jambor uczęszcza do przedszko-

la w Przybędzy. Obecnie jest w zerówce. Ju-
lia to dziewczynka o świetnym poczuciu es-
tetyki. Bardzo lubi malować i  osiąga w  tej 
dziedzinie sukcesy. Ostatnio zdobyła nagro-
dę w konkursie plastycznym „Las to nie tylko 
drewno” organizowanym przez Nadleśnic-
two Węgierska Górka. Julia jest bardzo ak-
tywna, bierze udział we wszystkich uro-
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czystościach przedszkolnych i środowiskowych, śpiewa, recytuje 
i tańczy. Zawsze można na nią liczyć. Interesuje się również spor-
tem. Uczestniczy w szkółce pływackiej organizowanej przez szko-
łę w Przybędzy i poczyniła wielkie postępy, pływa jak rybka!

Charakterystyka członków grupy wokalnej „Mali Artyści 
z Wieprza” reprezentujących Szkołę Podstawową im. Jana Kli-
cha w Wieprzu.

Zajęcia artystyczne w  Szkole Podstawowej im. Jana Klicha 
w Wieprzu skupiają dzieci nie tylko uzdolnione artystycznie, ale 
także zainteresowane sztuką. W toku pracy kółek nauczyciele kła-
dą nacisk na rozbudzenie wrażliwości estetycznej oraz emocjonal-
ne powiązanie dzieci z  twórczością plastyczną, muzyczną i  języ-
kową. Ponadto program zajęć pozalekcyjnych stawia sobie za cel 
kształtowanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej 
młodego człowieka.

Chcąc zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze warun-
ki do rozwoju ich aktywności twórczej, Dyrektor Szkoły umożli-
wia prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Kółka zain-
teresowań w połączeniu z codziennymi zajęciami rozwijają umie-
jętność współpracy w  grupie i  pomagania sobie nawzajem oraz 
wzmacniają, a w niektórych wypadkach rozbudzają wiarę w sie-
bie i własne możliwości.

Uczniowie naszej placówki uczęszczają na dodatkowe za-
jęcia, na których uczą się mile spędzając czas. Corocznie od-
noszą liczne sukcesy, zostają laureatami konkursów gminnych 
i powiatowych. Do tegorocznych osiągnięć naszej grupy należą:

– udział w  V Gminnym i  Międzyszkolnym Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych – II miejsce w katego-
rii soliści, oraz III miejsce w kategorii grupy.

– występ na forum społeczności lokalnej sołectwa Wieprz „Ro-
dzinne Kolędowanie”- koncert kolęd, gdzie zespół dał piękny po-
pis swoich umiejętności wokalno – artystycznych i został przyjęty 
z ogromnym aplauzem.

1. Sobala Milena
Jestem uczennicą klasy II a  Szkoły Podstawowej w  Wieprzu, 

uczęszczam na zajęcia kółek artystycznych. Kocham śpiew, lubię 
rysować, uwielbiam czytać bajki i baśnie. Z pasją wykonuję pra-
ce plastyczne techniką orgiami 
opartą na kole, trójkącie i kwa-
dracie. „Mały nosek słodka min-
ka oto nasza jest Milenka”.

2. Kasoń Paulina
Uczęszczam do klasy II a. 

Gram na skrzypcach, śpiewam 
i  tańczę w  zespole ludowym, 
chętnie uczęszczam na zajęcia 
bibułkarskie. Pomimo zainte-
resowań artystycznych w przy-
szłości chciałabym zostać nauczycielem matematyki.

3. Sporek Rozalia
Mam 9 lat, interesuje mnie taniec, szczególnie balet. Z wielką 

przyjemnością uczestniczę w konkursach plastycznych, w których 
odnoszę sukcesy. Lubię spędzać 
wolny czas na zajęciach pozalek-
cyjnych.

4. Żur Martyna
Jestem uczennicą klasy V b, 

moja pasja to śpiew i  gra na gi-
tarze. Od dwóch lat aktywnie 
uczęszczam na zajęcia artystycz-
ne. Moje sukcesy to:

– reprezentowanie szkoły 
w  Gminnym Konkursie Recyta-
torskim Poezji Ludowej w Juszczynie

– wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym „Chory ko-
min, czyli kochasz dzieci nie pal śmieci”

5. Ficoń Wiktoria
Mam 11 lat, lubię tańczyć i  śpiewać, biorę udział w  konkur-

sach plastycznych. Wraz z  zespołem „Mali Artyści z Wieprza” już 
od dwóch lat reprezentuję szko-
lę w  gminnych przeglądach ar-
tystycznych, gdzie odnosimy 
sukcesy. Interesuję się rzeźbiar-
stwem, gdzie pod kierunkiem 
babci, słynnej artystki ludowej, 
wykonuję pierwsze prace.

6. Błachut Joanna
Mam 11 lat, jestem uczen-

nicą klasy V B, moją pasją jest 
śpiew, taniec oraz uwielbiam rysować. Wraz z koleżankami two-
rzymy własne układy taneczne. Mój tegoroczny sukces to:

– II miejsce w  Gminnym Konkursie Wokalno – Tanecznym 
GmPlay – Show 2014.

„Psotki, figle i żarciki to moje 
wesołe nawyki”.

7. Żuławska Ilona
Mam 11 lat, uczęszczam do 

klasy V b. Od dwóch lat należę 
do szkolnego zespołu „Mali Ar-
tyści z  Wieprza”, z  którym biorę 
udział w  licznych przeglądach 
artystycznych organizowanych 
na terenie gminy. Corocznie od-
nosimy sukcesy. Moją pasją jest plastyka. Moje ostatnie osiągnię-
cia to:

– III miejsce w konkursie pla-
stycznym pt.: „Życie lasu”.

– wyróżnienie w  konkursie 
recytatorskim „Kiedy myślę, Oj-
czyzna”

– II miejsce w konkursie pla-
stycznym „A gdyby moja babcia 
i dziadek byli wynalazcami…”

8. Caputa Dominika
Jestem uczennicą klasy V b. 

Interesuję się tańcem nowocze-
snym, muzyką, plastyką. Wraz z zespołem szkolnym „Mali Artyści 
z Wieprza” biorę udział w licznych występach. Lubię spędzać wol-
ny czas w gronie przyjaciół na artystycznych zajęciach pozalekcyj-
nych.

9. Broda Natalia
Jestem uczennicą klasy V B. Lubię malować, śpiewać, tańczyć, 

recytować. Mój tegoroczny suk-
ces to wyróżnienie w  II Konkur-
sie Recytatorskim Poezji Ludo-
wej Regiony Żywieckiego.

10. Pietraszko Agnieszka
Jestem uczennicą klasy VI. 

Od trzech lat należę do szkolne-
go zespołu „Mali artyści”, z  któ-
rym reprezentuję szkołę w  licz-
nych konkursach i  przeglądach 
artystycznych. Interesuję się bi-
bułkarstwem i orgiami modułowym.

11. Czulak Michał
Uczęszczam do klasy VI, od trzech lat należę do szkolnego ze-

społu „Mali Artyści”. Moją pasją jest śpiew i teatr, odgrywam wie-
le ról w  szkolnych przedstawieniach teatralnych. Pogoda duch, 
uśmiech i koleżeństwo to moje atuty.

12. Kaletka Kamil
W tym roku ukończę szkołę podstawową, od trzech lat nale-

żę do szkolnego zespołu. Dzięki temu rozwijam swoją pasję śpie-
wu i gry na instrumentach klawiszowych. Potrafię pogodzić zain-
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teresowania artystyczne ze sportowymi. Gra w tenisa stołowego 
to też moja pasja.

13. Kręcichwost Katarzyna
Mam 13 lat, jestem uczennicą klasy VI. Od klasy IV uczęszczam 

na zajęcia artystyczne. Moje hobby to taniec, śpiew i plastyka, gra 
aktorska – uwielbiam występować na scenie. Gram na skrzypcach. 
Odnoszę liczne sukcesy w konkursach plastycznych i muzycznych. 
„Jestem Kasia wszyscy mnie znają, często w domach na mnie cze-
kają. Lubią towarzystwo moje, bo przechodzą wszystkim złe na-
stroje”.

14. Śleziak Aleksandra
Od trzech lat należę do szkolnego zespołu,, Mali artyści”. Moją 

pasją jest śpiew taniec i plastyka, często występuję jako solistka. 
Moje sukcesy to:

– II miejsce w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Gwiaz-
da Betlejemska” oraz liczne dyplomy z  konkursów plastycznych. 
„Wieprzaneczka, góraleczka – muzykalna jest nasza Oleczka”.

Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w  Radziecho-
wach

ŚPIEW
Klaudia Golasik/solistka/

Mam 12 lat. Uczęszczam do Zespo-
łu Szkół – Szkoła Podstawowa im. ks. prał. 
Stanisława Gawlika w  Radziechowach. 
Bardzo lubię muzykę, gram na gitarze.

Moje osiągnięcia:
III miejsce w  Powiatowym Festiwalu 

Pieśni Religijnej „Strefa chwały 2013”
II miejsce w XIV Gminnym Przeglądzie 

Wokalno-Tanecznym „GIM-PLAY-SHOW” 
2014

Laureatka Powiatowego Przeglądu „Piosenki Mojej Mamy” 
2014

Julia Raczek/solistka/

Mam 11 lat. Uczęszczam do Zespołu 
Szkół – Szkoła Podstawowa im. ks. prał. 
Stanisława Gawlika w Radziechowach.

I miejsce w XIV Gminnym Przeglądzie 
Wokalno-Tanecznym „GIM-PLAY-SHOW” 
2014

PLASTYKA
Martyna Gibas
Mam 11 lat. Uczęszczam do Zespołu Szkół – Szkoła Podstawo-

wa im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach. Interesuję 
się plastyką. W domu lubię malować na szkle, a także lepić z pla-
steliny. Biorę udział w wielu konkursach plastycznych. Mój ulubio-
ny kolor to zielony. Każdego dnia wieczorem jeżdżę na rolkach 
z  koleżankami. Moje ulubione przedmioty to matematyka i  pla-
styka, to z nich otrzymuję najlepsze oceny.

Monika Sowa
Mam 11 lat. Uczęszczam do Zespołu Szkół – Szkoła Podstawo-

wa im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach. Biorę udział 
w wielu konkursach plastycznych. Bardzo lubię lepić z gliny różne-
go rodzaju figurki – aniołków.

Lucja Płonka
Mam 12 lat. Uczęszczam do Zespołu Szkół – Szkoła Podstawo-

wa im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach.

ŚPIEW
Wioletta Setla/solistka/

Moje osiągnięcia:
III miejsce w  Powiatowym Festiwalu 

Pieśni Religijnej „Strefa chwały 2013”
ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA 2014
III miejsce w XIV Gminnym Przeglądzie 

Wokalno-Tanecznym „GIM-PLAY-SHOW” 
2014

Joanna Pytlarczyk/solistka/
Mam 15 lat. Uczęszczam do Zespołu 

Szkół- Gimnazjum Publiczne im. ks. prał. 
Stanisława Gawlika w Radziechowach. In-
teresuję się muzyka, plastyką, j. polskim, j. 
angielskim, j. niemieckim, historią.

Jestem uczniem Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Żywcu w klasie wiolon-
czeli.

Moje osiągnięcia:
II miejsce w Gminnym i Międzyszkol-

nym Przeglądzie Kolęd i  Pastorałek oraz Małych Form Kolędni-
czych

I miejsce w XIII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Sztuce 2014
I  miejsce w  XIV Gminnym Przeglądzie Wokalno-Tanecznym 

„GIM-PLAY-SHOW” 2014

Grupa wokalna 11- osób

Chór szkolny Zespo-
łu Szkół w  Radziechowach, 
prowadzony od kilku lat 
przez nauczyciela muzyki, 
mgr Marię Wołek liczy obec-
nie trzydziestu wykonaw-
ców, w  tym wielu utalento-
wanych solistów.

Bogaty, zróżnicowa-
ny repertuar, wielogłosowy 
śpiew i  profesjonalna aran-
żacja muzyczna przyczyniają się do licznych sukcesów w konkur-
sach i przeglądach muzycznych o różnym zasięgu.

Chór uświetnia uroczystości dla środowiska organizowane 
przez Zespół Szkół w Radziechowach w tym „Święto Patrona Szko-
ły i KEN”, „Narodowe Święto Niepodległości”- Marsz Gminny „Wie-
czór kolęd”, „Koncert dla Mam”, „Festyn Ekologiczny” i inne.

Nasze osiągnięcia:
II miejsce Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „GWIAZDA BE-

TLEJEMSKA” 2014
1. Magdalena Maciejko
II miejsce Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „GWIAZDA BE-

TLEJEMSKA” 2014
2. Gabriela Tracz
III miejsce w  XIV Gminnym Przeglądzie Wokalno-Tanecznym 

„GIM-PLAY-SHOW” 2014
3. Agnieszka Pawlus
4. Dominika Ostręga
5. Hubert Pieczarka
6. Klaudia Michalska
7. Maria Helbin
8. Joanna Konior
9. Paulina Bierczak
10. Piotr Musiał
11. Paweł Pietraszko

Opiekun: Marysia Wołek
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Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki
Radziechowy – Wieprz składa serdeczne podziękowania Dyrektorom Szkół i Przedszkoli, a także Szanownym Rodzicom za 

ogromne zaangażowanie i przychylność podczas przygotowywania dzieci i młodzieży do III Gminnego Przeglądu Młode Talenty.

Ogromne podziękowania skierowane są do sponsorów, którzy uświetnili III Gminny Przegląd Młode Talenty a mianowicie:
ETNO BANK Spółdzielczy oraz Firma BORAMEX, która ufundowała nagrody w postaci chrupek.

Sponsorami tegorocznego III Gminnego Przeglądu „Młode Talenty” byli:
ETNO BANK Spółdzielczy oraz Firma BORAMEX, która ufundowała nagro-

dy w postaci chrupek.

PLASTYKA
Zuzanna Jurasz
Mam 14 lat i  mieszkam w  Przybędzy. 

Uczęszczam do Zespołu Szkół – Gimnazjum 
Publiczne im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Ra-
dziechowach, gdzie biorę udział w konkursach 
plastycznych.

Olga Sapeta
Mam na imię 

Olga. Chodzę do drugiej klasy gimna-
zjum w Radziechowach. Moje hobby to 
robienie zdjęć. W  wolnym czasie lubię 
chodzić po górach oraz jeździć na rol-
kach. 

Paulina Klimonda
Mam na imię Paulina. Chodzę 

do pierwszej klasy gimnazjum w  Ra-
dziechowach. Interesuję się sportem, 
a  w  wolnych chwilach rysuję. Moim 
hobby jest również gotowanie.

Opiekun: Maria Wołek

Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu

ŚPIEW
Paweł Zawiła
Moje osiągnięcia:

Laureat Powiatowego Przeglądu „Pio-
senki Mojej Mamy” 2014
I miejsce: Trio wokalno-instrumentalne 
z Wieprza: Patrycja Krzus, Monika Bąk, 
Paweł Zawiła Gminny Przegląd Kolęd 
i  Pastorałek „GWIAZDA BETLEJEMSKA” 
2014
II miejsce Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „GWIAZDA BETLE-
JEMSKA” 2014
Wyróżnienie w  XIV Gminnym Przeglądzie Wokalno-Tanecznym 

„GIM-PLAY-SHOW” 2014

Kinga Kręcichwost
Moje osiągnięcia:
ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA Gminny 
Przegląd Kolęd i Pastorałek „GWIAZDA BE-
TLEJEMSKA” 2014
I miejsce w XIV Gminnym Przeglądzie Wo-
kalno-Tanecznym „GIM-PLAY-SHOW” 2014

Opiekun: Maria Wołek

Publiczne Przedszkole w Wieprzu – „Młode Talenty”
Naszymi reprezentantami wśród dzieci i młodzieży z całej gmi-

ny byli:

ŁUCJA LACH – która zaśpiewała pio-
senkę Jacka Cygana „Konie na niebo-
skłonie”, a  przygotowała ją do występu 
Pani Małgorzata Słowy;

ALEKSANDRA BRODA, JOANNA BRODA, JULITA FIGURA, 
ŁUCJA LACH, MILENA PAWLUS, AMIELIA ZYZAK – które pod 

okiem Pani Wiesławy Po-
pławskiej – Marek przygo-
towały „Taniec biedronek 
– Dla Kochanej Mamy i Taty” 
do piosenki z płyty „Dyskote-
ka Pana Jacka II” – „Zdrowie 
mamy, zdrowie taty”;

JULITA FIGURA, ALEKSANDRA BRODA I MILENA PAWLUS – 
które wykonały piękne prace plastyczne na temat twórczości Jac-
ka Cygana.
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WSZELKIE INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT ODBYWAJĄCYCH SIĘ ZAJĘĆ ORAZ EWENTUALNE ZMIANY PROSIMY ŚLEDZIĆ
NA STRNIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ATRAKCYJNE WAKACJE W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ!

Chcesz się czegoś nauczyć? Chcesz być zdrowym i lepiej poznać naszą gminę? A może brakuje Ci na co dzień
ruchu? Nie czekaj! Weź udział w wydarzeniach organizowanych w Gminie! Czeka na Ciebie mocna dawka

sportowych i artystycznych doświadczeń.

LIPIEC

KULTURA SPORT

"MARSZ ZŁOTEGO KIJA"
ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ W  TERMINACH:

4 lipca (piątek) – wymarsz z Radziechów
(spod Domu Ludowego, o godzinie 19.00)

18 lipca (piątek) – wymarsz z Wieprza
(spod Domu Ludowego, o godzinie 19.00)

25 lipca (piątek) – wymarsz z Wieprza
(spod Domu Ludowego, o godzinie 19.00)

Przegląd Potraw Regionalnych „Święto Łasucha”

Przegląd odbędzie się 5 lipca 2014 R. O GODZINIE 14.00
NA TERENIE OBIEKTU OKOŁOTURYSTYCZNEGO 

W WIEPRZU

MOJA GMINA W OBIEKTYWIE
Plener i warsztaty fotograficzne oparte na technice

cyjanotypii
Punktem wszystkich spotkań będzie Dom Ludowy a zajęcia zawsze

zaczynają się o godzinie 9.00
TERMINY WARSZTATÓW:

JUSZCZYNA:
Plener - 07.07 (poniedziałek)
Warsztaty - 10.07 (czwartek)

BRZUŚNIK:

Plener - 14.07 2014 (poniedziałek)
Warsztaty - 17.07.2014 (czwartek)

BYSTRA:

Plener - 21.07.2014 (poniedziałek)

Warsztaty - 24.07.2014 (czwartek)

WIEPRZ:
Plener - 28.07 2014 (poniedziałek)
Warsztaty - 31.07 2014 (czwartek)

V. Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze wspomnienie z
wakacji” nadsyłanie prac do 31.08.2014 r.

„Sportowe wakacje”

Przybędza

30 czerwca do 11 lipca 9:00-12:00

Brzuśnik

1 -8 lipca godz. 9:00-12:00

Wieprz

1- 8 lipca, 8 - 18godz. 9:00-12:00 Zajęcia
prowadzą: mgr Agnieszka Janosz, mgr Magdalena

Szczotka.

Radziechowy

14 – 29 lipca godz. 9:00-12:00

Rozgrywki o Puchar Wójta w piłkę nożną

Organizator: GKS Radziechowy –Wieprz

KULTURA

„MARSZ ZŁOTEGO KIJA”
ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH:

4 lipca (piątek) – wymarsz z Radziechów
(spod Domu Ludowego, o godzinie 19.00)

18 lipca (piątek) – wymarsz z Wieprza
(spod Domu Ludowego, o godzinie 19.00)

25 lipca (piątek) – wymarsz z Wieprza
(spod Domu Ludowego, o godzinie 19.00)

Przegląd Potraw Regionalnych „Święto Łasucha”
Przegląd odbędzie się 5 lipca 2014 R. O GODZINIE 14.00

NA TERENIE OBIEKTU OKOŁOTURYSTYCZNEGO W WIEPRZU

MOJA GMINA W OBIEKTYWIE
Plener i warsztaty fotograficzne oparte na technice cyjanotypii

Punktem wszystkich spotkań będzie Dom Ludowy a zajęcia zawsze 
zaczynają się o godzinie 9.00

TERMINY WARSZTATÓW:
JUSZCZYNA:

Plener – 07.07 (poniedziałek)
Warsztaty – 10.07 (czwartek)

BRZUŚNIK:
Plener – 14.07 2014 (poniedziałek)
Warsztaty – 17.07.2014 (czwartek)

BYSTRA:
Plener – 21.07.2014 (poniedziałek)
Warsztaty – 24.07.2014 (czwartek)

WIEPRZ:
Plener – 28.07 2014 (poniedziałek)
Warsztaty – 31.07 2014 (czwartek)

V. Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze wspomnienie 
z wakacji” nadsyłanie prac do 31.08.2014 r.

SPORT

„SPORTOWE WAKACJE”
Przybędza

30 czerwca do 11 lipca 9:00-12:00
Brzuśnik

1 -8 lipca godz. 9:00-12:00
Wieprz

1- 8 lipca, 8 – 18godz. 9:00-12:00 Zajęcia prowadzą: mgr Agnieszka 
Janosz, mgr Magdalena Szczotka.

Radziechowy
14 – 29 lipca godz. 9:00-12:00

Rozgrywki o Puchar Wójta w piłkę nożną
Organizator: GKS Radziechowy –Wieprz

ATRAKCYJNE WAKACJE W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ!
Chcesz się czegoś nauczyć? Chcesz być zdrowym i lepiej poznać naszą gminę? A może brakuje Ci na co dzień ruchu? Nie czekaj! Weź 

udział w wydarzeniach organizowanych w Gminie! Czeka na Ciebie mocna dawka sportowych i artystycznych doświadczeń.

SIERPIEŃ

LIPIEC

KULTURA

„MARSZ ZŁOTEGO KIJA”
ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH:

1 sierpnia (piątek) – wymarsz z Juszczyny
(spod Domu Ludowego, o godzinie 19.00)

14 sierpnia (czwartek) – wymarsz z Brzuśnika
(spod Domu Ludowego, o godzinie 19.00)

22 sierpnia (piątek) – wymarsz z Bystrej
(spod Domu Ludowego, o godzinie 19.00)
29 sierpnia (piątek) – Wymarsz z Przybędzy
(spod Domu Ludowego, o godzinie 19.00)

MOJA GMINA W OBIEKTYWIE
Punktem wszystkich spotkań będzie Dom Ludowy a zajęcia za-

wsze zaczynają się o godzinie 9.00
TERMINY WARSZTATÓW:

PRZYBĘDZA:
Plener – 04.08 2014 (poniedziałek)
Warsztaty – 07.08.2014 (czwartek)

RADZIECHOWY:
Plener – 25.08.2014 (poniedziałek)
Warsztaty – 27.07 2014 (czwartek)

VI. KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZYCH OGRÓD W GMINIE:
nadsyłanie zgłoszeń do 14.08.2014 r . Wyniki konkursu zosta-

ną również podane 6 października na stronie UG Radziechowy-
Wieprz.

KONKURS BUKIETÓW ZIELNYCH
z okazji św. Matki Boskiej Zielnej, który odbędzie się: 15.08.2014 
roku (piątek) w Juszczynie – Zarębnikach po mszy świętej, która 

rozpoczyna się o godz. 17.00
SPOTKANIE ZE STARĄ FOTOGRAFIĄ

28.08.2014 wystawa prac połączona z pogadanką na temat sta-
rych technik wytwarzania fotografii. Sala „nad strażnicą” w Ra-

dziechowach.

SPORT

„Sportowe wakacje”
Juszczyna

18 – 22 sierpnia, dla dzieci ze szkół podstawowych,
25 – 30 sierpnia, dla młodzieży gimnazjalnej

godz. 9:00-12:00.
Bystra

18-29 sierpnia, godz. 9:00-12:00
Brzuśniku.

7, 8, 25, 26 sierpień, godz. 9:00-12:00.
Wieprz

7, 8, 25, 26 sierpień, godz. 9:00-12:00.
Radziechowach.

18 -26 sierpnia, godz. 9:00-12:00.

Turniej Tenisa ziemnego kadetów
Turniej odbędzie się na obiekcie sportowym w Wieprzu

Turniej Siatkówki plażowej kadetów
Obiekt sportowy w Wieprzu
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Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych
P o m o c, k on t a k t y, a d r e s y:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz, sie-

dziba: budynek Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-
381 Radziechowy
tel. 601 434 020; 609 354 083; 33 8676615; 33 8637457
od poniedziałku do piątku w godz. 7.oo do 15.oo.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ra-
dziechowy-Wieprz, siedziba: budynek Urzędu Gminy Radziechowy-
Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy

tel. 601 434 020; 609 354 083; 33 8676615; 33 8637457

Komisariat Policji w  Węgierskiej Górce ul. Zielona 43d, tel. 33 
8672610Komenda Powiatowa Policji w Żywcu Al. Piłsudskiego 52, tel. 
33 8604255

Ośrodek Leczenia Uzależnień w  Żywcu ul. Legionów 1, tel. 
3386100 83 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8:00 do 18:00

Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików w Bulowicach, Bulo-
wice ul. Zamkowa 16, tel. 33 8452731, (Oddział Wojewódzkiego Szpi-
tala Psychiatrycznego w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19)

Oddział Stacjonarny Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Skoczo-
wie, Skoczów ul. Katowicka 21, tel. 334791994, (Oddział Ośrodka Te-
rapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia z siedzibą w Kato-
wicach ul. Korczaka 2)

Państwowy Zakład Leczniczo – Opiekuńczy w Międzybrodziu Bial-
skim, Międzybrodzie Bialskie ul. Graniczna 7, tel. 338661349

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w  Bielsku – Białej, 
Bielsko – Biała ul. Miarki 11, tel.338193460 (Oddział Śląskiej Fundacji 
ETOH – Błękitny Krzyż w Bielsku – Białej ul. Mostowa 1)

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Przychodnia Profilaktyki i Le-
czenia Uzależnień w Bielsku – Białej, Bielsko – Biała ul. Mostowa 1, tel. 
33812 3042

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział III Rodzinny i Nieletnich Żywiec 
ul. Kościuszki 39, tel. 334751222

Prokuratura Rejonowa w  ŻywcuŻywiec ul. Powstańców Śląskich 
9, tel. 33 8614075

NIEBIESKA LINIA – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinietel. 0801 – 120 – 002

RUCH SAMOPOMOCOWY: http://www.aa.org.pl/mityngi/index005.
htm

Spotkania w Klubie „Krokus” w Żywcu, Rynek 12 – czwartki i sobo-
ty godz. 16:00Żywieckie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Krokus” tel. 
338611115

NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WY-
CHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI 
I  USTAWY Z  DNIA 29 LIPCA 2005 R. O  PRZECIWDZIAŁANIU NARKO-
MANII RADA GMINY COROCZNIE UCHWALA GMINNY PROGRAM PRO-
FILAKTYKI I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zadania wynikające z  niniejszego programu finansowane są ze 
środków uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzysta-
nie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Łączna wysokość środków z  tytułu rocznych opłat za korzysta-
nie z  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona 
w 2013r. na realizację programu wyniosła 172 651,19 zł.

W  ramach powyższego programu zrealizowano między innymi 
następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyj-
nej, psychospołecznej oraz prawnej dla osób uzależnionych, dla ro-
dzin, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy nar-
komanii; ochrona rodziny przed przemocą domową, w tym:

– dofinansowanie programów terapii uzależnień realizowanych 
w Ośrodku Odwykowym w Żywcu – koszt 2 000,00 zł,

– punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem 
alkoholowym, narkomanią i przemocą domową: – koszt 7 960,00 zł,

– zorganizowanie wypoczynku letniego w postaci obozu profilak-
tyczno – terapeutycznego koszt 23.300,00 zł,

– kierowanie osób na badanie do lekarza biegłego sądowego 
w celu sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
– koszt 2 240,24 zł,

– kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku lecze-
nia odwykowego i inne opłaty sądowe – koszt 2 224,60 zł.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i eduka-
cyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkoma-
nii i przemocy w rodzinie; w szczególności wśród dzieci i młodzieży:

– zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia programu 
profilaktycznego w ramach kampanii „ Narkotyki! To mnie nie kręci„” 
w szkołach na terenie gminy koszt 635,00 zł,

– prowadzenie i  finansowanie bieżącej działalności świetlic na 
terenie gminy, realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze, 
w tym wyposażanie w sprzęt i materiały pomocnicze – koszt 9 517,86 
zł, w tym umowy- zlecenia na łączną kwotę 6 000,00 zł, zakup me-
bli do świetlicy w budynku GKS na kwotę; 2 521,50 zł oraz zakup nie-
zbędnych materiałów do prowadzenia zajęć/papier, kredki, farby itp./,

– realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach podsta-
wowych i  gimnazjach jako elementu oddziaływań w  zakresie profi-
laktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii i przemocy –koszt 
9 480,00 zł., zakup sprzętu sportowego 2 370,21 zł,

– zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami socjoterapii pro-
wadzone w Zespole Szkół w Radziechowach – koszt 2 280,00 zł,

– Gminny Turniej Tenisa Stołowego o  Puchar Wójta zorganizo-
wany w  Gimnazjum Publicznym w Wieprzu, w  którym wzięli udział 
uczniowie z naszych szkół – na zakup nagród dla uczestników prze-
znaczono – 1 310,34 zł,

– Gminny Konkurs dla dzieci i młodzieży GIM-PLAY-SHOW w Wie-
przu – zakup nagród na kwotę 1 295,00 zł,

– międzyszkolny Turniej trójek siatkarskich o  puchar Dyrektora 
gimnazjum w Wieprzu – zakup nagród na kwotę 1 011,95 zł,

– Konkurs teatralny „Widzę i reaguję, pomagam i szanuję…..” za-
kup nagród na kwotę – 1 007,00 zł,

– realizowanie działań profilaktyczno – wychowawczych: wypo-
czynek dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji, integralna część pro-
gramów pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz opiekuńczo – wycho-
wawczych prowadzonych w świetlicach na terenie gminy- koszt wa-
kacyjnych zajęć sportowych prowadzonych na gminnych obiektach 
sportowych wyniósł – 4 502,00 zł.

Ponadto na podstawie art. 11, art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 
32 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 
1536 z późn. zmian.) został ogłoszony otwarty konkurs ofert na reali-
zację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych w 2013r.

Na realizację zadań ogłoszonych w  konkursie złożonych zosta-
ło łącznie 7 ofert, a oferenci, spełniając wszystkie wymagania formalne 
i merytoryczne, otrzymali dotację na realizację przedstawionych za-
dań w następującej wysokości:

1. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Marcina w  Radziechowach, 34-
381 Radziechowy ul. Plebańska 1; „Wakacje z Bogiem” – 7 000,00 zł,

2. Gminny Klub Sportowy RADZIECHOWY-WIEPRZ, 34-381 Ra-
dziechowy, Wieprz 940; Organizacja wypoczynku letniego w  okre-
sie wakacji w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzie-
ży Wisła-Ustroń – Radziechowy – Wieprz – Leśna – 5 000,00 zł,3.Sto-
warzyszenie Popularyzatorów Ziem Górskich „JODEŁKI” 34-381 Ra-
dziechowy ul. Główna 23; Wyjazd na „Międzynarodowy festiwal 
“FOLKMONÇÃO” w Monaco Portugalii oraz na “XORNADAS DE FOLC-
LORE” w Ourense w Hiszpanii – ” 10 000,00 zł,4. Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne „GROJCOWIENIE” w Wieprzu, Budynek Kulturalno – 
Oświatowy – Brzuśnik, 34-382 Bystra; Udział dzieci i młodzieży w mię-
dzynarodowych festiwalach folklorystycznych:- XX Międzynarodowy 
Festiwal Tańca – Gorzów Wielkopolski i 23rd „Csángó Festival – Folk-
lore Festival of Minorities and Folk Art Fair” – Jászberény – WĘGRY 7 
000,00 zł,5. Stowarzyszenie Dzieci Serc, ul. Abramska 2 34-381 Ra-
dziechowy: „Turnus rehabilitacyjny nad morzem Bałtyckim” 8 860,00 
zł,6. Uczniowski Klub Sportowy „METALIK”, ul. Św. Marcina 23, 34-381 
Radziechowy: Cykl turniejów dla młodzieży gimnazjalnej piłki siatko-
wej chłopców i dziewcząt 5 000,00 zł,7. Klub „ARAWASHI” Wieprz ul. 
Brzegowa 679,34-382 Bystra: „Karate, sport kształtujący i rozwijający 
wartości u młodych” – zajęcia sportowe 7 140,00 zł.

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na reali-
zację w/w zadań wyniosła – 50 000,00 zł.
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sport
Mamy IV Ligę!

Sezon piłkarski 2013/2014 z pewnością zapisze się w historii 
naszej gminy jako okres największego sukcesu. Kiedy w  czerw-
cu 2012 roku doszło do połączenia dwóch największych i najstar-
szych klubów piłkarskich w naszej gminie, mało kto wierzył w tak 
szybki sukces. Cel, który na począt-
ku minionego sezonu został jasno 
określony, został osiągnięty i dzisiaj 
można z  pełną satysfakcja powie-
dzieć, iż ciężka praca oraz zaangażo-
wanie to klucz do sukcesu.

Gminny Klub Sportowy Radzie-
chowy – Wieprz powstał w  2012 
roku z  połączenia LKS Jedność 
Wieprz oraz LKS Radziechowy. Klub 
piłkarski z  Wieprza został założony 
w 1954 roku i do największych jego 
sukcesów można zaliczyć cztery se-
zony gry w lidze okręgowej od sezo-
nu 1998/1999 do sezonu 2001/2002. Natomiast LKS Radziechowy 
został założony w 1947 i również może się poszczycić grą w lidze 
okręgowej przez 5 sezonów od 2007/2008 do 2011/2012.

Sezon 2012/2013 był pierwszym sezonem, w którym połączo-
ny GKS przystępował do rozgrywek. Organizacyjnie był to pewien 
rodzaju testu, od którego zależało, jak w przyszłości będzie funk-
cjonował klub. Pomimo wielu trudności i  ciężkiej pracy zarządu 
udało się poukładać kwestie organizacyjne i przetrwać pierwszy 
sezon. W sezonie 2013/2014 postawiono jasny cel wprowadzenia 
jak największej liczby drużyn do wyższych klas rozgrywkowych. 
Po pierwszej rundzie jesiennej zarówno drużyna seniorów ligi 
okręgowej, drużyna seniorów B klasy oraz juniorzy U19 zajmowa-
li wysokie miejsca w ligach dające bardzo realne szanse na awans. 

Po zakończeniu drugiej rundy wiosennej awans do IV ligi piłki noż-
nej wywalczyła drużyna seniorów oraz do ligi okręgowej druży-
na juniorów U19. Bardzo rzadko zdarza się, aby w  jednym sezo-
nie awans wywalczyły dwie drużyny z jednego klubu. Najbardziej 

cieszy fakt awansu juniorów, ponieważ Ci zawodnicy szkoleni są 
w klubie od najmłodszych lat trampkarza, a kilu z nich, pomimo 
młodego wieku, występuje w pierwszej drużynie.

W sobotę 21.06.2014 na stadionie GKS Radziechowy – Wieprz 
odbyła się wielka feta z okazji awansu drużyn do IV ligi oraz ligi 
okręgowej juniorów. Wręczenia okolicznościowych pucharów 
drużynom oraz złożenia gratulacji dokonali znakomici goście: Pan 
Wójt Grzegorz Figura, Pan Czesław Biskup Prezes Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej, Radni Gminy Radziechowy – Wieprz, Przed-
stawiciele Żywieckiego Związku Piłki Nożnej, przedstawiciele za-
przyjaźnionych klubów LKS Pruchna, LKS Spójnia Landek.

Duże podziękowania należą się również kibicom, którzy za-
wsze wspierali gorącym dopingiem GKS w meczach.

PRZED NOCĄ
Po co chodzić daremnie,
Trącać struny księżyca –
Deptać w zapachu siana
Pająki mroku?...

Po co dumać i marzyć?...
– tam się gwiazda zapala,
Złudzenie woła…
Podchodzi pod okno.

Przechylę się przez poręcz,
Zawisnę na Twym włosie –
Jeżeli nie przyjdziesz…
Polecę w dół i zasnę…  4 lipca 1959

Andrzej Murański

PRZED ODEJŚCIEM

Żal mi tych świerszczy,
Co grają w polu –
Zapachu macierzanki,
Pełni księżyca,
Powiewu z hal…

Żal rokiciny, drobnej paproci,
Czarnego boru, jak Twoje oczy…
Leśnej marzanki
Aromat miły,
Gdy moje oczy
W Twoje patrzyły…

Pachniały zboża, przydrożne siano –
Krew się burzyła, jak rzeka rano.
Kwiat ferecyny
Błysnął, jak tęcza,
Gdy miłość drżała
W Twych małych pięściach…

Żal mi wszystkiego…
Już odejść muszę!
Muzyka świerszczy
Targa mą duszę.

Andrzej Murański
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LKS Magura Bystra inwestuje w młodzież!
Nie od dzisiaj wiadomo, iż drużyny młodzieżowe stanowią 

o sile oraz „kondycji” klubu w przyszłości. Umiejętne wprowadza-
nie w szeregi drużyny seniorskiej młodych wychowanków stano-
wi gwarancję o pewnej przyszłości oraz reprezentowaniu klubów 
przez rodzimych mieszkańców. Amatorskie kluby, z uwagi na brak 
drużyn młodzieżowych, coraz częściej borykają z brakiem zawod-
ników, co w konsekwencji często prowadzi do ich upadku. Równie 
ważną kwestią, jeśli nie najważniejszą, jest wychowywanie mło-
dych ludzi w duchu rywalizacji sportowej oraz wzajemnego sza-
cunku wynikającego z relacji międzyludzkich. Dlatego szczególne 
słowa uznania należą się tym, którzy trud ten podejmują, ponie-
waż ich wkład jest często nieoceniony.

Ludowy Klub Sportowy Magura Bystra również postanowił iść 
tymi torami i od nowego sezonu chce zgłosić do rozgrywek dru-
żynę juniorów starszych U19. Jak poinformował nas Prezes klu-
bu Pan Sebastian Bysko, chłopcy już regularnie trenująi  palą się 
do gry w lidze. Obecnie młoda piłkarska kadra liczy 18 osób i są 
to chłopcy pochodzący z  terenów Bystrej oraz Bruśnika. Jednak 
całe to przedsięwzięcie nie miałoby powodzenia, gdyby nie ini-
cjatywa rodziców młodych zawodników, którzy zadeklarowali się 
pomóc w  kwestiach finansowych oraz organizacyjnych. Wierzy-
my, że wszystkie sprawy organizacyjne uda się dopiąć na ostatni 
guzik, a nowo utworzona drużyna w przyszłości będzie stanowiła 
o sile LKS Magura Bystra.

28.06.2014 na Orliku w  Radziechowach odbył się turniej pił-
ki nożnej o Puchar Prezesa Zarządu Gminnego OSP Radziechowy 
– Wieprz. W zawodach wzięły udział jednostki Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych: OSP Juszczyna OSP Bystra, OSP Wieprz oraz gospo-
darze turnieju OSP Radziechowy. Jednostki rywalizowały na mura-
wie w składach 6 – osobowych systemem każda drużyna z każdą. 
Łącznie w  całym turnieju w  6 dwudziestominutowych meczach 
strzelono 38 bramek. Poziom turnieju stał na bardzo wyrównanym 
i  wysokim poziomie piłkarskim, co zgodnie podkreślali zgroma-
dzeni kibice. Do ostatniej minuty ważyło się zwycięstwo w turnie-
ju pomiędzy OSP Juszczyna a OSP Bystra. Ostatecznie zwyciężyła 
drużyna z Bystrej wygrywając z rywalami zza miedzy w ostatnim 
spotkaniu 4:2 i tym samym przypieczętowała zwycięstwo w całym 
turnieju. Drugie miejsce zajęła wspomniana Jednostka z Juszczy-
ny, na trzecim miejscu uplasowali się strażacy z Wieprza, czwar-
te miejsce zajęła OSP Radziechowy. Najskuteczniejszym strzelcem 
okazał się Duraj Radosław z Bystrej, strzelając 7 bramek w turnie-
ju, najlepszym bramkarzem w ocenie kibiców oraz sędziego został 
Kliś Michał z Radziechów

fot. wykonał Robert W (BERCIK)

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Zarządu 
Gminnego OSP Radziechowy-Wieprz

Bezpieczne wakacje 2014
Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i  mło-

dzieży podczas wakacji informujemy, iż na terenie województwa 
śląskiego prowadzone są działania pn. „Bezpieczne Wakacje 2014” 
Na potrzeby akcji na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zo-
stał zamieszczony baner z informacją o koordynatorach akcji oraz 
miejscach kontroli autokarów przed wyjazdem na wypoczynek 
dzieci i młodzieży. Jednocześnie na stronie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej pod adresem internetowym http://wyoczynek.men.
gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza wypoczynku dzieci i mło-
dzieży, w której możecie uzyskać Państwo dane dotyczące orga-
nizatora oraz miejsca wypoczynku waszego dziecka. Na potrzeby 
akcji został również uruchomiony specjalny telefon interwencyjny 
(32) 200 21 71, na którym przyjmowane będą informacje o niepra-
widłowościach w organizacji wypoczynku.
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Kwiecień AD 2014 r.
19 kwietnia 1993 r. poniedziałek, po pobycie w Lourdes wyru-

szamy po śniadaniu (Nie mogliśmy się nadziwić, że w hotelu i kuchni 
pracują mąż i żona i duży pies, który leżał

w  holu i  pilnował małego dziecka właścicieli. Musieli przygoto-
wać posiłki dla 50 osób sami – szok). Dopiero teraz, po latach w Pol-
sce mogą zaistnieć takie sytuacje, no cóż, kapitalizm rządzi się inny-
mi prawami.

Dojeżdżamy do granicy hiszpańskiej, trzeba wymienić dolary na 
peso, a autokar niewiele lżejszy, bo wina ubyło mało, a wody cudow-
nej nic. W okolicach San Sebastian, nad Oceanem Atlantyckim, mamy 
krótki postój, widoki piękne, a  ja krzyknąłem,,za oceanem Ameryka, 
chciałbym tam kiedyś być”!!

Nie wiedziałem, że za 11 lat spełnią się moje marzenia i na własne 
oczy zobaczę Manhattan, wodospad Niagara, Florydę, że będę zwie-
dzał Muzeum Naturalne Ziemi w Nowym Jorku. Trzeba marzyć i wie-
rzyć!! Czasami marzenia się spełniają!!

20 kwietnia 1993 r. Zwiedzanie miasta Avilla, 56 tys. mieszkań-
ców, przemysł samochodowy, winiarski, ośr. turystyczny, pielgrzym-
kowy, miejsce ur. św. Teresy, muzeum, przepiękne

w nienaruszonym stanie mury obronne z XI w., katedra z XII –XIV 
w., że dech zapiera, kościoły romańsko – gotyckie: Santo Tomas i San 
Vicente, jest co zwiedzać.

Muszę kilka słów poświęcić, jak zorganizowana była ta podróż 
trwająca 21 dni i nocy. A więc 24 godz. jazda, posiłki w autokarze, rano 
-,,kiedy ranne wstają zorze..”, czyli godzinki, różaniec, toaleta gdzieś 
na stacji benzynowej i gdzieś w kościele Msza Św. potem całodniowe 
zwiedzanie miasta, kolacja, nocleg, rano Msza Św. śniadanie, i wyjazd 
do następnego miasta, czyli 24 godz. w autokarze, rano godzinki i ró-
żaniec, posiłki w autokarze, toaleta poranna gdzieś na stacji benzyno-

wej, zwiedzanie miasta, kolacja, nocleg, Msza Św. itd.
Jak na prawie każdej pielgrzymce i u nas zdarzały się cuda. Pierw-

szy pod Paryżem, drugi właśnie w Avilla, spaliśmy u sióstr w klaszto-
rze i jak co rano była Msza Św. Schodzimy do kaplicy, a tam 4 księży! 
Cud,mówię, z trzema wyjechaliśmy z Radziechów, a tu czwarty ubra-
ny w białą albę. Dopiero po chwili widzę, a to przecież nasz pielgrzym, 
brat Franek (już teraz śp.) ubrał albę, którą używał już chyba ze 20 lat, 
jak chodził po Żywcu jako Św. Mikołaj.

A drugi cud można powiedzieć zdarzył się kilka razy. Jak pisałem, 
szmat czasu spędzaliśmy w autokarze, 70% to modlitwy, litanie, go-
dzinki, różaniec, śpiewy religijne, ale przecież w życiu pielgrzyma to 
nie tylko sacrum, ale i profanum się zdarza. Wiecie przecież, że urato-
waliśmy przed żandarmami francuskimi polską dobrą wodę (nie mylić 
z chrzcielną) i trzeba było ją wypić. Za pozwoleniem ks. Gawlika, czę-
stowałem wszystkich chętnych z  mojej piersiówki o  poj. 0,33 l. czy-
li małej. Buteleczka w etui ze skóry, kieliszek na rzemyku, u tej butelki 
na stałe – też w skórze, chętnych 95%, autokar duży (50 osób) butelka 
mała, więc leję oszczędnie. W ogóle nie widać, ile płynu jest w kielisz-
ku, a pijący ma jeszcze kieliszek pociągany za rzemyk przeze mnie od 
ust i te kilka gram musi wypić na 2 – 3 razy i wszyscy byli zadowole-
ni. A dlaczego cud? Bo poczęstowałem wszystkich chętnych i nie bra-
kło, a na postoju, jak nikt nie widział, znów napełniłem moją piersiów-
kę od nowa i znów była pełna. Cud mówię wam, bo można ponad 40 
osób ugościć piersiówką o poj. 033 l.

Po południu wyjazd do Portugalii, granica 23:00, prawie wszyscy 
śpią. Wchodzi pogranicznik i  paszporty do kontroli – mówi, latarką 
w oczy, rzut oka na ciebie i na paszport, sprawdzenie wizy i następny. 
Po około pół godz. chłop chce wyjść i nie przybić mi pieczątki obok 
wizy? No nie, to ja tyle $ dolarów wydałem, tyle tysięcy km prze-
jechałem i żeby nie było śladu, że wjeżdżałem do Portugalii? Pro-

wspomnienia o ks. gawliku
Pamięci Dziekana Księdza Prałata Stanisława Gawlika

Poświęcam. Autor

Rodzina Wiśniowskich, Gminne Centrum Kultury Promocji Tu-
rystyki Radziechowy-Wieprz LITS Meble Anders Żywiec oraz Zespół 
Szkół im ks. Prał Stanisława Gawlika w Radziechowach serdecznie za-
prasza na VI Ogólnopolski Memoriał im. Andrzeja Wiśniowskie-
go w Tenisie Stołowym, który odbędzie się 23 i 24 sierpnia na sali 
gimnastycznej Zespół Szkół im ks. Prał Stanisława Gawlika w Ra-
dziechowach. Patronat Honorowy nad memoriałem objął Wójt Gmi-
ny Radziechowy-Wieprz Pan mgr inż. Grzegorz Figura

W turnieju udział może wsiąść każdy chętny, organizatorzy prze-
widzieli następujące kategorie:
A –Szkoły Podstawowe, B- Gimnazjum, C – Kobiety Open, D – Wetera-
ni (powyżej 55lat), E – Osoby niepełnosprawne – Puchar Śląska Osób 
Niepełnosprawnych, F– Amatorzy (do IV ligi włącznie) G – Open (bez 
ograniczeń ligowych)

Zgłoszenia drogą elektroniczną lub telefoniczną nie póź-
niej niż do 19.08.2014 (wtorek). Zgłoszenia e-mailowo na adres t.
mika@onet.eu lub telefonicznie – 502-513-345 

Turniej został podzielony na dwa dni zmagań sportowych:
W sobotę 23 sierpnia swoje zmagania rozpoczną kategorie zgodnie 
z poniższym planem
Godz. 8.00 – 9.20 potwierdzenie zgłoszenia dla kategorii A-C
Godz. 9.30 Rozpoczęcie rozgrywek dla kategorii A-C
Godz. 12.00 Uroczyste otwarcie turnieju
Godz. 13.30 Rozdanie nagród w kategoriach A-C
Godz. 13.00 – 14.00 potwierdzenie zgłoszenia dla kategorii D i Osób 
Niepełnosprawnych
Godz. 14.30 – Rozpoczęcie rozgrywek w kategoriach D i Osób Nie-
pełnosprawnych

W tym dniu w ramach kategorii Osób Niepełnosprawnych zosta-
nie rozegrany Puchar Śląska Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Sto-
łowym.

Rozgrywki będą prowadzone w dwóch kategoriach:
Klasa VI-VIII oraz IX-X (w  przypadku nieposiadania klasy sportowej 
o przynależności do kategorii decyzje klasyfikacji podejmuje sędzia 
główny wraz z przedstawicielem organizatorów)
Prowadzone będą tylko gry singlowe zgodnie z przepisami PZTS
Nagrody za miejsca I-III (w tym dwa III miejsca) puchary, medale, dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe.

Natomiast 24 sierpnia do gry przystąpi kategoria F– Amatorzy 
(do IV ligi włącznie) G – Open (bez ograniczeń ligowych) zgodnie 
z harmonogramem:
Godz 8.00 – 9.30 potwierdzenie zgłoszenia dla kategorii F i G
Godz 9.40 rozpoczęcie turnieju
Godz 18.30 – przewidywana godzina rozdania nagród w w/w kate-
goriach i zakończenie turnieju
Organizatorzy przewidzieli bardzo atrakcyjne nagrody:
Kategorie A – F: Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe(sprzęt sporto-
wy). Nagrody za miejsca I-III
Kategoria G – Open – puchary, dyplomy, nagrody finansowe
Open od I-IV puchary, dyplomy, Im -1000zł, IIm- 600zł, IIIm-300zł, IV
-100zł

Dla każdego uczestnika memoriału organizatorzy zapewniają pa-
miątkową koszulkę, ciepły posiłek oraz wodę do picia.

Wpisowe do turnieju:
Kategoria A-C- 7 zł. D i F – 12zł Open -15zł
W przypadku gry w kategorii amator + open lub weteran + open wpi-
sowe 20zł.

Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
502-513-345 Tomasz Mika oraz na stronie internetowej
http://www.pingpong.com.pl/    (T. M.)

Wielkie Granie w Radziechowach
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szę o pieczęć. Portugalczyk zdziwiony, ja natarczywy, noc – wreszcie 
wziął mój paszport, wyszedł do dyżurki i przybił [Portugal Guarda Se-
rvico Fronte 20 ABR 1993 Enirala] i mam jedyny.

Rano przyjazd do Fatimy. Znowu miejsce w górach, ale już nie ta-
kie jak Pireneje, 14 tys. mieszkańców, światowy ośrodek kultu Maryj-
nego i centrum pielgrzymkowe upamiętniające objawienia Matki Bo-
żej w 1917 r. trojgu dzieciom, pastuszkom. Bazylika z kurantami wy-
grywającymi,,Ave, ave, ave Maryja” co godzinę i tłumy wiernych, nie-
którzy przebywają olbrzymi plac na kolanach, niektórzy tak przez wie-
le kilometrów. Ile trzeba mieć wiary i jak potężną nadzieję, by na ko-
lanach prosić o łaski. W tym miejscu przy-
chodzą na myśl słowa poety,,wytrwałość 
– życzę ci wytrzymałości długodystan-
sowca, który z przedsmakiem radości, że 
osiągnął metę, nie zważa na trudy dro-
gi. Zmierzaj wytrwale mimo bólu i z wiel-
ką ufnością we własne siły drogą, którą 
w  głębi duszy uznajesz za swoją: życzę 
ci abyś wciąż na nowo po niepowodze-
niach i  rozczarowaniach niezrażony, nie 
upadł na duchu i zaczął od nowa. Pewne-
go dnia zrozumiesz, że były to klęski, któ-
re uczyniły cię bogatszym duchowo czło-
wiekiem, a zwycięstwo nad nimi uczyniło 
cię silnym! odważ się być mądrym”

Widziałem rodzinę – kobietę trzyma-
jącą w  ramionach małe dziecię i  na kla-
nach po posadzce, wokół cudownej fi-
gury Matki Bożej w pawilonie obok sanktuarium, szła na klanach raz, 
drugi, trzeci i tak przez godzinę, a może i dłużej, a obok mąż, tylko na 
nogach szedł, dodając jej pewnie odwagi i otuchy.

A wieczorem tysiące pielgrzymów z lampionami idzie w procesji, 
a przez głośniki słychać modlitwę różańcową w kilku językach, w pol-
skim też -,,Santa Maria gracja plena” także słyszałem.

21 kwietnia 1993. Wyjazd do Lizbony i  zwiedzanie miasta, jaz-
da tramwajem na wzgórze widokowe. Perła nad rzeką Tag i  zatoką. 
Ośrodek administracyjny kraju, główny port, z którego wypłynął Ko-
lumb na odkrycie Ameryki w 1492 r., zespół miejski zamieszkuje 2.6 
ml. ludzi. Miasto 6 uniwersytetów(w tym założony w 1290 r.), muzea, 
romańsko – gotycka katedra z grobem Vasco da Gamy, wieża Belem. 
Lizbona zniszczona w 1755 r. przez trzęsienie ziemi oraz wielką falę 
tsunami i pożar – odbudowana na nowo. Przejazd przez słynny wiszą-
cy most nad rzeka Tag i zatoką. Msza Św. w wielkim posągu Chrystusa, 
którego jeden palec ma 1.5 m.

22 kwietnia 1993. rano Msza Św. w sanktuarium, a po śniadaniu 
wyjazd do Nazare, miasta nad Atlantykiem. Program wypoczynkowy. 
W  dziesiątym dniu pielgrzymki, po przejechaniu ok. 4,5 tys. km faj-
nie. Zwiedzanie miejscowości i oczywiście plaża. Pogoda nie najlep-
sza; wiatr, ogromne fale, ale jeden brat zażywa trochę kąpieli, reszta 
na bosaka spaceruje po piasku. Piasek żółty, buty w rękach, spodnie 
zakasane, pełny relaks, po paru godz. takich spacerów trzeba wracać. 

Wsiadamy do autokaru, trzeba ubrać buty, a tu niespodzianka, wszy-
scy mają czarne stopy i kilkumilimetrową, silnie przylegającą do skó-
ry warstwę smoły. Jak się potem okazało, kilka tygodni temu rozbił się 
u wybrzeży Portugalii tankowiec i część ropy wsiąkła w piasek. Na oko 
była niewidoczna, ale po zetknięciu z ciepłą stopą przylegała do niej 
zaskakująco mocno. Jak to świństwo zmyć? Wśród pielgrzymów licy-
tacja; a to, że trzeba kupić rozpuszczalnik, a to, że żeby ogrzewać nad 
ogniem stopy i smoła sama się wytopi, a to, że najlepsza margaryna, 
ale tylko polska z Bielska (gdzie w Portugalii polska margaryna!) i tak 
wszelkimi sposobami pozbyliśmy się czarnych stóp. Cud!

Po wypoczynku i  kolacji mówię do 
siostry:

– Zosia, co nasz ksiądz taki ponury, 
przecież wszystko jest ok.

– Jest zły, bo pewnie zawiódł się na 
parafianach. Słyszałam, że chciał kupić fi-
gurę Matki Bożej Fatimskiej, a nie ma pie-
niędzy, bo już kupił jedną w Lourdes (jest 
teraz w  kościele w  Ostrem), cholera, idę 
do niego.

– Księże, bracie Stasiu, w  czym pro-
blem? – mówię.

– Jutro rano wyjeżdżamy, a  ja nie 
przywiozę do Radziechów figury Matki 
Bożej Fatimskiej, o której tak marzyłem.

– To trzeba było mówić! Ja do niego.
– Mówiłem – odpowiada.
– Ale nie temu, co trzeba. Idę do piel-

grzymów i obwieszczam, że za pół godz. zebranie w pokoju u p. ko-
ścielnego.

– Drodzy parafianie, ogłaszam dobrowolną zbiórkę pieniędzy na 
zakup figury, najmniejsza kwota 30 us dolar, nie,parafianie, wolne dat-
ki.

– Oto lista i czapka na pieniądze – dali,kto co miał, jedni dolary, 
inni marki. Biorę te pieniądze i listę i idę do proboszcza.

– Teraz możesz je sobie……. Jutro wyjeżdżamy z Fatimy.
– Jest jeszcze 12 godz. czasu. Trzeba działać, mówię. Zostawiam 

pieniądze i wychodzę.
23 kwietnia 1993. piątek. Skoro świt Msza Św. przed cudowną fi-

gurą Matki Boskiej Fatimskiej. Tam, gdzie w koronie jest kula, która ra-
niła Ojca Św. JP II na placu Św. Piotra w Watykanie 13 maja 1982 r. do-
kładnie w dniu i o godz. przepowiedzianej w III tajemnicy fatimskiej, 
przez Matkę Bożą pastuszkom. Patrzymy – cud. U  stóp figury leży 
drewniana, słusznych rozmiarów skrzynia. A w niej myślę sobie – fi-
gura, bliźniaczo podobna do tej cudownej. Ucieszyłem się, niech pro-
boszcz ma i niech służy parafianom, niech mu się spełniło marzenie. 
A potem w drogę powrotną do Hiszpanii.

Cdn.
AD 2014 r.

Czesław Konior

X Rocznica Śmierci Ks. Prałata 
Stanisława Gawlika

W  niedzielę, 3 sierpnia 2014 r. 
o godz. 15;00 na Matysce, zostanie od-
prawiona Masza Św. w  intencji śp. Ks. 
Prałata Stanisława Gawlika w  X Roczni-
cę Jego Śmierci.

4 sierpnia 2013 r. mija X Rocznica 
Śmierci śp. Ks. Prałata Stanisława Gaw-
lika – długoletniego Proboszcza Para-
fii pw. Św. Marcina w  Radziechowach. 

Odszedł do Pana w święto św. Jana Vianneya, który w 150. Rocznicę 
Śmierci został ogłoszony patronem wszystkich kapłanów (dotąd był 
patronem proboszczów).

Na Mszę Św. zapraszają Kapłani Parafii Św. Marcina w Radziecho-
wach wraz z wiernymi.

Zbliża się X rocznica śmierci ks. prałata Stanisława Gawlika, pro-
boszcza Parafii pw. św. Marcina w Radziechowach. Z tej okazji parafia-

nie, którzy mieli szczęście poznać, pracować, lub być uczniem ks. Sta-
nisława Gawlika, mają szansę napisać swoje wspomnienia i dołączyć 
je do powstającej książki. Możemy bowiem w ten sposób zapisać 40 
lat historii naszego regionu w oparciu o wyjątkowy życiorys, wyjątko-
wego człowieka – kapłana. Tak wiele mu zawdzięczamy, a nie zawsze 
zdążyliśmy powiedzieć słowa: dziękuję, lub przepraszam. Prace mogą 
być podpisane, lub opatrzone pseudonimem. Czekamy również na 
zdjęcia. A  może młodzież dołączy i  wykona rysunki, które będą ilu-
stracjami naszych wspomnień.

Nadesłane prace drukowane są w kolejnych nr. gazetki gminnej 
jak również na stronie www.golgota-beskidow.pl.

Jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy przy pisaniu wspomnień, 
prosimy o kontakt. Gotowe prace prosimy nadsyłać na adres: Stowa-
rzyszenie Dzieci Serc ul. Abramska 2 34-381 Radziechowy lub na ad-
res mailowy: dzieciserc@o2.pl

Tel. kontaktowy 501 355 794
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Kasa Wybrzeże istnieje w Żywcu od 14 września 2012 roku. Lokalizacja w centrum miasta, blisko placówek medycznych, tar-
gowiska oraz Rynku stanowi doskonałe miejsce dla prowadzenia takiej działalności.

Wśród klientów wzrasta zapotrzebowanie na korzystną ofertę depozytową, gdyż coraz więcej osób uświadamia sobie po-
trzebę oszczędzania. Jako oddział Kasy Wybrzeże, jedyny w województwie śląskim możemy się pochwalić jedną z najlepszych 
ofert depozytowych oraz pożyczkowych na rynku lokalnym, skierowaną do różnych grup zawodowych.

Oferta Naszej Kasy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, pożyczka refinansowa z długim okresem spłaty pozwala 
na zmniejszenie miesięcznych rat a co za tym idzie odciążenie budżetu domowego który z roku na rok na rynku lokalnym jest 
coraz skromniejszy.

Jako Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa mamy możliwość zaproponowania klientowi szerokiego wachlarza 
usług dodatkowych, takich jak duża ilość darmowych bankomatów, darmowa karta do konta przez okres pierwszych 12 miesię-
cy, konto z dostępem do internetu, konto z darmowym pakietem medycznym w skład którego wchodzi nie tylko nieograniczo-
ny dostęp do telefonicznego Centrum Alarmowego Assistance, ale również w przypadku nagłego zachorowania bądź nieszczę-
śliwego wypadku dostępy do lekarzy specjalistów, wizyty domowej pielęgniarki, transport z/do placówki medycznej oraz do-
stawy leków, rehabilitacja, transport dzieci pozbawionych opieki, pomoc psychologa i wiele innych.

Posiadamy także w ofercie atrakcyjne pożyczki skierowane do emerytów i rencistów oraz rachunki i oferty pożyczkowe dla 
przedsiębiorców.

Podążając za duchem czasu i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, mamy bardzo elastyczne warunki przyznawa-
nia pożyczek, dzięki temu możemy podejść do każdej sytuacji indywidualnie. Taka sytuacja wyróżnia naszą ofertę od innych 
ofert pożyczkowych i kredytowych na rynku, gdyż nie traktujemy klienta wedle sztywnego szablonu oceny.

Organizujemy także różnego rodzaju akcje marketingowe które mają na celu zaznajomienie osób przechodzących obok od-
działu z ofertą naszej Kasy – w ostatnich dniach z okazji Dnia Matki została przeprowadzona akcja przed oddziałem. Zarówno 
Panie jak i Panowie przechodzący obok oddziału wypełniali ankiety i mówili o swoich preferencjach odnośnie wyboru instytu-
cji finansowych. Wyrażali zainteresowanie ofertą naszych depozytów oraz możliwości opłacania rachunków z promocyjną pro-
wizją. Wszyscy otrzymywali miłe upominki z naszym logo oraz materiały informacyjne odnośnie produktów przez Nas oferowa-
nych, zachęcani byli do skorzystania z naszych ofert oraz do polecenia Nas swojej rodzinie, bliskim i znajomym.

SKOK Wybrzeże O/Żywiec
ul. Żeromskiego 7A
34-300 Żywiec
tel./fax: (33) 864-04-80
czynny: od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00-16:00

Mika Klaudia
Kierownik Oddziału

Mieszkanka Gminy Radziechowy – Wieprz



26

Nasza GmiNa

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
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Procedura powodziowa
Pragniemy poinformować, iż w związku z niekorzystnymi wa-

runkami atmosferycznymi, które miały miejsce na terenie Gminy 
Radziechowy-Wieprz w dniach 15-20 maja 2014r., powstała komi-
sja sporządzająca protokoły szkód, która na podstawie zgłoszeń 
szkód, dokonała szacunków strat biorąc pod uwagę rozporządze-
nie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre-
ślenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz plano-
wanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie 
funkcjonalno-użytkowym.

Komisja oszacowała straty w  naszej Gminie na kwotę 
4.144.800,00zł. oraz zgodnie z  zaleceniami Wojewody Śląskiego 
przesłała w  terminie do Wydziału Bezpieczeństwa i  Zarządzania 
Kryzysowego (WBiZK) protokół szkód wraz z mapami obrazujący-
mi umiejscowienie obiektów w nim zawartych.

Teraz na podstawie danych z  jednostek samorządu teryto-

rialnego WBiZK przygotowuje wykaz jednostek dotkniętych klę-
ską żywiołową, który następnie przekazany zostanie do Minister-
stwa Administracji i Cyfryzacji. W wykazie umieszczone są wyłącz-
nie jednostki, w których straty (w mieniu komunalnym) przekro-
czyły 5% planowanych dochodów własnych w roku poprzedzają-
cym bezpośrednio rok wystąpienia zdarzenia.

W  międzyczasie została powołana przez Wojewodę Śląskie-
go komisja wojewódzka, która dokona weryfikacji strat w  tere-
nie, sporządzając stosowny protokół. Weryfikacja powinna być 
dokonana w terminie 6 miesięcy od otrzymania protokołu szkód. 
W  toku weryfikacji komisja wojewódzka sprawdza i  potwierdza: 
faktyczny rozmiar strat określony w naszym protokole szkód, pra-
widłowość wyceny strat oraz zgodność zapisów w  protokołach 
szkód z ewidencją prowadzoną zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Infrastruktury.

UWAGA!
Ogłaszamy konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W GMINIE”

Konkurs polega na wyłonieniu najpiękniejszego ogrodu istnie-
jącego lub nowo powstałego znajdującego się na terenie Gmi-

ny Radziechowy-Wieprz.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 sierpnia 2014 r.

Na karcie zgłoszeniowej obowiązkowo muszą zostać podane: 
imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości oraz numer 

telefonu kontaktowego.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać osobiście 

w Biurze Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Ra-
dziechowy-Wieprz w godzinach 8.00-14.00 bądź listownie na 

adres: Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziecho-
wy-Wieprz Wieprz 700, 34-381 Radziechowy z dopiskiem: kon-

kurs na najładniejszy ogród.

Regulamin wraz z karta zgłoszeniową znajduje się na stronie 
Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz.

Zapraszamy do wzięcia udziału!
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