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O  godzinie 21:00 
w  czwartek, 31 lip-
ca został ogłoszo-
ny alarm powodzio-
wy w  Gminie Radzie-
chowy-Wieprz. Żywioł 
zniszczył wiele dróg, 
uszkodził i  zalał tak-
że domy oraz pose-
sje prywatne. Wieprz 
i  Juszczyna to sołec-
twa, które najbardziej 
ucierpiały z  powodu 
szalejącego żywiołu.

Czwartek 31 lip-
ca to dzień, w  którym 
wiele dróg zamieniło 
się w rwące rzeki. Nagłe i  intensywne opa-
dy zdarły nawierzchnię w  wielu miejscach 
w gminie Radziechowy-Wieprz. Woda zale-
wała ulice i domy, niszczyła przepusty, brze-
gi potoków, a także mosty. Uszkodzone zo-
stały kanalizacje. W  wielu miejscach ze-
rwane fragmenty asfaltu leżały zepchnię-
te przez rwącą wodę zagruzowując sąsied-
nie ulice. Niektóre wyrwy osiągnęły nawet 
średnicę dwóch metrów. Drogi były nieprze-
jezdne, ludzie odcięci od świata. Największe 
zniszczenia powstały w  Juszczynie i  w  dol-
nej części Wieprza. Jedno z  najpoważniej-

szych zagrożeń powstało na drodze 
powiatowej w  Juszczynie – która sta-
nowi w  tej chwili ważny objazd do 
Żywca o  ogromnym natężeniu ruchu 
–gdzie woda spowodowała powstanie 
wyrwy i spora część drogi została zrzu-
cona do rzeki.

Ulewa rozszalała się w czwartek 31 
lipca w godzinach wieczornych. „Zare-
agowaliśmy natychmiast po otrzyma-
niu wiadomości o zagrożeniu. Wezwali-
śmy pracowników do urzędu, uruchomi-
liśmy magazyny z  workami, rozpoczę-
liśmy wydawanie worków z  piaskiem, 
które mieliśmy po powodzi z maja tego 

roku, uruchomi-
liśmy także nasz 
samochód, a  stra-
żaków wspiera-
li pracownicy re-
feratu techniczne-
go – opisuje Wójt 
Gminy Grzegorz 
Figura, który oso-
biście koordyno-
wał przebieg dzia-
łań – razem z nimi 
nie spaliśmy całą 
noc następują-
cą po dniu ulewy. 
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NAWAŁNICA NISZCZY NASZE SOŁECTWA

Szanowni Państwo!
W ostatni dzień lipca, kiedy naszą gminę nawiedziła powódź, zniszczo-

nych zostało wiele dróg i posesji prywatnych. Wiele osób ucierpiało w wy-
niku tej tragedii i im składam wyrazy współczucia. Pragnę podziękować 
za pomoc wszystkim strażakom, pracownikom referatu technicznego oraz 
służbom państwowym, które nas wspierały. Dziękuję także Wam, miesz-
kańcom naszej Gminy, za Wasze działania, pomoc, z którą wielu z Was po-
spieszyło swoim sąsiadom. Ten akt braterstwa pokazuje Wasze wielkie ser-
ca, odwagę i empatię. Dobrze, że potrafimy współpracować w różnych sy-
tuacjach, nawet w tych najtrudniejszych.

Wójt Gminy
Radziechowy-Wieprz

Grzegorz Figura
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Cały czas, kiedy strażacy walczyli, byłem z nimi, byłem w kontakcie 
z Policją Powiatową, z Policją z Węgierskiej Górki, z wszystkimi służ-
bami, Powiatową Strażą, z tymi, którzy zarządzają kanalizacją. Nie-
przespanych mamy wszyscy kilka nocy. Ale wciąż jesteśmy w goto-
wości, dalej wydawane są worki z piaskiem, bo opady, choć zelżały, 
występują dalej, a ludzie czują się zagrożeni.

O godzinie 21 w dniu 31 lipca ogłoszony został alarm powo-
dziowy – bez ogłoszenia stanu zagrożenia, bez stanu gotowo-
ści. Przed godziną 20, gdy deszcz nasilił się najbardziej, wszyst-
kie jednostki straży pożarnej były w  akcji. Worki z  piaskiem ła-
dowano i  przewożono spod Urzędu Gminy i  magazynu w  Ra-
dziechowach. Gminę w zmaganiach z żywiołem wsparła zarów-
no Państwowa Straż Pożarna jak i funkcjonariusze z Państwowej 
Komendy Policji. Mimo to, strażacy w Juszczynie i w Wieprzu nie 
spali całą noc. Strażacy z Radziechów i z Bystrej pomagali w Wie-

przu. Strażacy z  Przybędzy pomagali w  Juszczynie. Przy czym 
najpierw walczyli u siebie. Bystra również miała poważne szko-
dy – szczególnie na drodze „za wodą”. Strażacy również byli w ak-
cji, ale ponieważ tam opady były mniejsze, to jednostki zostały 
później przerzucone do innych sołectw – do Wieprza i do Jusz-
czyny, gdzie było najtrudniej.

Zabezpieczenia powodziowe, które do tej pory zostały 
w  Gminie stworzone, sprawdziły się, natomiast tragicznie jest 
tam, gdzie ich do tej pory brakowało. W  Juszczynie wezbrana 
Juszczynka oszczędziła jedynie niewielki teren – zabezpieczenia 
przy boisku ochroniły także zabytkowy kościółek z drewna. Na 
stronie Urzędu Gminy widać zdjęcia ukazujące ogrom zniszczeń. 
Część z nich widoczna jest w Gminie do dziś, choć do akcji odbu-
dowy i mieszkańcy i służby i urząd gminy ruszyli zaraz następ-
nego dnia po nieszczęsnej dla gminy nawałnicy. W poniedziałek, 
po godzinie 14 alarm powodziowy został odwołany, jednak służ-
by wciąż są w  go-
towości. Strażacy 
są w akcji cały czas. 
Podobnie wciąż 
wożone i  układa-
ne są worki z  pia-
skiem. Udrożnione 
zostały już dojaz-
dy do domów i za-
bezpieczone naj-
bardziej zagrażają-
ce bezpieczeństwu 
drogi. Do prac włą-
czyła się także fir-
ma kanalizacyjna 
oraz władze po-
wiatu. Już teraz 
wykonywane są 
roboty na głównej 
drodze objazdo-
wej w  Juszczynie. 
Pracownicy refera-
tu technicznego dostarczyli do Juszczyny także znaki drogowe, 
używane w gminie w trakcie trwania remontów dróg. To wła-
śnie tam było największe zwężenia na ulicach stanowiące za-

cd. ze str. 1
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grożenia. Był to jednak zaledwie pierwszy drobny etap napraw, ja-
kie czekają teraz gminę.

W  sekretariacie Urzędu Gminy stworzone zostało miejsce, 
gdzie mieszkańcy Gminy mogą telefonicznie zgłaszać powstałe 
szkody. Trwa sporządzanie dokumentacji, wykonywane są zdjęcia 
wszystkich uszkodzeń oraz przygotowywane są protokoły. Trwa 
weryfikacja i  tworzenie kosztorysów powstałych szkód. Władze 
zapowiadają, że proces ten zajmie co najmniej dwa tygodnie i jest 
niezbędny, aby walczyć o środki na remonty. – Będziemy walczyć 
o środki z Ministerstwa Administracji na usunięcie skutków powodzi, 
wybieramy się także do Krakowa, do Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w sprawie potoków, które zagrażają mieszkańcom, aby 
także tam walczyć o  środki. Chcemy uzyskać pieniądze na jak naj-
więcej takich zabezpieczeń, bo mieszkańcom należy zapewnić bez-
pieczeństwo – komentuje Wójt Gminy.

(M. Husar)



4

Nasza GmiNa

3 sierpnia zakończył się kolejny już Tydzień Kultury Beskidz-
kiej. W sobotę 2 sierpnia zakończyły w nowym, pięknie zadaszo-
nym żywieckim amfiteatrze Pod Grojcem kolejne, tym razem Ju-
bileuszowe 25. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne – Ży-
wiec 2014.

W tegorocznym konkursie wystąpiło 16 zespołów z różnych re-
gionów naszego globu:

 ● JAWOR z Lublina – POLSKA
 ● ŽEROTĺN ze Strážnic – CZECHY
 ● KRIVA REKA z Kosovskiej Kamenicy (Berivojce) – KOSOWO
 ● KRESALA z  Donostii-San Sebastián – HISZPANIA (KRAJ BA-
SKÓW)

 ● MUZSLA z Pásztó – WĘGRY
 ● KANAREJKA z Iljiczewska – UKRAINA
 ● MLADOST z Banja Luki – BOŚNIA I HERCEGOWINA
 ● BYŁGARSKO CHORO z Sofii – BUŁGARIA
 ● ARMENNER z Erywania – ARMENIA
 ● GROJCOWIANIE z Wieprza – POLSKA
 ● QUAHUITL z Saltillo – MEKSYK
 ● MLADOSŤ z Bańskiej Bystrzycy – SŁOWACJA
 ● RZESZOWIACY z Mielca – POLSKA
 ● ZAGREB-MARKOVAC z  Zagrzebia-Markovaca – CHOR-
WACJA

 ● I PICCIOTTI DA PURTEDDA z Agrigento – WŁOCHY
 ● EGEFEM GENÇLIK SPOR KULÜBÜ z Izmiru – TURCJA.

Zespół Regionalny„Grojcowianie” z  Wieprza był jednym 
z  trzech reprezentantów naszego kraju. Zaprezentował program 
pt. „Po odpuście”. Miło nam donieść, że w 3. próbie (bo był to nasz 
3. kolejny udział w  tej imprezie) dzięki pozytywnym ocenom 9- 
osobowej Międzynarodowej Rady Artystycznej pod przewodnic-
twem Pani Aleksandry Boguckiej, Grand Prix 25. Międzynarodo-
wych Spotkań Folklorystycznych trafił do naszego Zespołu Regio-
nalnego „GROJCOWIANIE” z Wieprza.

Nasza radość jest ogromna!!! Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy nas wspierali, dopingowali w Amfiteatrze, a na 
koniec składali gratulacje!!!

Marek Jurasz

GRAND PRIX Jubileuszowych Międzynarodowych Spotkań 
Folklorystycznych w Żywcu dla „GROJCOWIAN”

Urodzenia Małżeństwa Rozwody Zgony

2011 r. 154 142 9 127

2012 r. 142 143 20 134

2013 r. 141 140 23 116

2014 r. – I półrocze 77 50 9 70

DEMOGRAFIA GMINY RADZIEChOWY-WIEPRZ
Poniżej przedstawiamy państwu tabelę podsumowującą lata 2011-2013 oraz połowę bieżącego roku 2014 pod kątem liczby uro-

dzeń, liczby zgonów, zawartych małżeństw oraz rozwodów.
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W poprzednim wydaniu biuletynu „Nasza Gmina Radzie-
chowy-Wieprz” opisywaliśmy obszernie młodych i  zdolnych 
uczniów naszej gminy. W dziale tym – „Młode Talenty 2014”, 
zabrakło jednak niżej wymienionych młodych artystów ze 
Szkoły Podstawowej w Juszczynie oraz ze Szkoły w Bystrej.

Aleksandra Skoczeń – Jestem 
uczennicą klasy IIa Szkoły Podstawo-
wej im. Franciszka Polaka w  Juszczy-
nie. Moją pasją jest plastyka i  muzyka. 
Uczę się gry na skrzypcach. Lubię śpie-
wać piosenki Anny German. Jestem za-
fascynowana jej życiem i muzyką. Dużo 
czasu poświęcam na rysowanie i malo-
wanie, ale również jestem zaintereso-
wana sztuką origami i  malarstwem na 
szkle. Ulubioną tematyką moich prac są 
dzieci i zwierzęta – w szczególności psy. 
Brałam udział w licznych konkursach plastycznych odnosząc suk-
cesy, np.,,Droga Świętego Mikołaja”,,,Gdyby moja Babcia i Dziadek 
byli wynalazcami”,,,Cztery pory roku w Beskidach”,,,Las to nie tylko 
drewno”,,,Nowoczesny bank”,,,Nie pal przy mnie, proszę”,,,Chroń-
my Beskidy – nasze wspólne dobro”.

Bardzo lubię opiekować się małymi dziećmi. Czytam książki 
i czasopisma zawierające informacje o dzieciach, toteż w przyszło-
ści chciałabym pracować właśnie z nimi. Bardzo lubię pływać, jeź-
dzić na rowerze i uprawiać inne sporty. Marzę również o tresurze 
własnego psa.

Aleksandra Juraszek –Je-
stem uczennicą klasy VI Szkoły 
Podstawowej im. Franciszka Po-
laka

w  Juszczynie. Interesu-
ję się technikami plastycznymi, 
w  szczególności lubię wyklejan-
ki, szkicowanie, fotomontaż i ma-
lowanie kredkami. Ulubioną te-
matyką moich prac plastycz-
nych są konie. Chętnie angażuję, 

się w różne działania artystyczne. Ostatnio zostałam nagrodzona 
w konkursach:,,Las to nie tylko drewno”,,,Dziadek i Babcia moi su-
per bohaterowie”,,,Mapa Świętego Mikołaja”. Ciągle poszukuję no-
wych technik i ciekawych pomysłów realizacji.

Interesuję się również jazdą konną, jazdą na rolkach i przyro-
dą. W przyszłości chciałabym założyć grupę, w której będzie moż-
na wszystkie te zainteresowania rozwijać.

Marzę o  tym, aby założyć własną restaurację, w  której będę 
mogła komponować własne potrawy i zaprojektować wnętrze.

Natalia Piela – Jestem 
uczennicą klasy V Szkoły Pod-
stawowej im. Franciszka Polaka

w Juszczynie. Moją najwięk-
szą pasją jest plastyka. Najczę-
ściej maluję pastelami i  zwy-
kłymi kredkami. Ciągle poszu-
kuję nowych środków wyrazu 
artystycznego. Moim najwięk-
szym osiągnięciem jest I miej-
sce w polsko – słowackim kon-
kursie plastycznym pt.,,Chroń-
my Beskidy – nasze wspólne 
dobro”. Nagrodzono również moje prace w konkursach:,,Las miej-

scem pracy i wypoczynku”,,,Mapa Świętego Miko-
łaja’’,,,Las to nie tylko drewno”. Oprócz malowania 
lubię również projektować domy, grać w siatków-
kę i jeździć na rolkach.

Julia Pieczarka jest uczennicą klasy III ZSP 
im. Jana Pawła II w  Bystrej. Jest bardzo wesołą, 
pilną, sumienną i koleżeńską dziewczynką. Jej pa-
sją jest śpiewanie. Ma na swoim koncie pierwsze 
sukcesy: m.in. w konkursach,, Gwiazda Betlejem-

ska” oraz w Gminnym Konkursie „Gim Play Show”. Uczy się gry na 
gitarze. Chętnie łowi rybyz dziadkiem. Bierze udział w konkursach 
wędkarskich. Wykonuje oryginalne prace plastyczne, nagradzane 
w konkursach gminnych.

Jest doskonałym przywódcą i organizatorem pracy grupy. Za-
wsze chętnie podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły i środowi-
ska. Jest wzorem do naśladowania.

W  rozwijaniu jej talentu wspiera ją mama-
,z  którą bardzo dużo ćwiczy oraz pani Lucyna 
Hankus, nauczyciel muzyki. Lubi spacery.

Julia Słowik to 5 letnia dziewczynka uczęsz-
czająca do Przedszkola im. Jana Pawła II w Bystrej. 
Uwielbia śpiewać i tańczyć do melodii najróżniej-
szych utworów. Nade wszystko uwielbia rysować 
i komponować rozmaite prace plastyczne. Zapy-
tana o to, kim chciałaby zostać w przyszłości, odpowiada, że na-
uczycielką w przedszkolu.

Za niedopatrzenie serdecznie przepraszamy i gratulujemy ser-
decznie raz jeszcze młodym artystom!

WIĘCEJ MŁODYCh TALENTÓW!

ZAPROSZENIE
na XIII Rajd Razem Raźniej w Radziechowach, 13 września 2014 r.

XII Hasło Rajdu: 70. Rocznica Powstania Warszawskiego i jak zawsze jest to rajd integracyjny, na którym wybierasz dowolny szlak:
•	  niebieski – dla osób na wózkach, poruszających się o kulach lub słabo chodzących – będą wywiezieni na górę jeepami,
•	  żółty dla lubiących spacery,
•	 czerwony dla ludzi lubiących trudne wyzwania,
można zdobyć cel naszej wspólnej wędrówki – Matyskę.

Po drodze, wykonując 10 zadań na poszczególnych punktach, a zapisanych w karcie patrolu, docieramy na szczyt najpiękniejszej 
góry wznoszącej się nad Kotliną Żywiecką – Matyski (609 m. n.p.m.), na szczycie której stoi Krzyż Jubileuszowy. Z góry tej rozpościera 
się jedyna w swoim rodzaju Panorama Beskidów. Dla zwycięskiej drużyny z czerwonego szlaku przewidziane są nagrody, tylko I miej-
sce 10 osób + opiekun) A dla wszystkich będą wyjątkowe medale oraz smaczny posiłek.

Rozpoczęcie Rajdu 13.09.2014 r. o godz. 9.00 na placu przy I Stacji Golgoty Beskidów (ostatni przystanek MZK w Radziechowach). 
Zakończenie około godziny 12.30.

Zgłoszenia i informacje dotyczące Rajdu pod adresem: www.dzieciserc.pl, dzieciserc@o2.pl, tel. 501 355 794

Zgłoszenia grup zorganizowanych – ponad 30 uczestników, przyjmujemy do 12.09.2014 r.
Regulamin rajdu na stronie organizatora. 
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PRACA, KTÓRA DAJE RADOŚĆ
Wywiad z Panią Jadwigą Kliś – przewodniczącą stowarzyszenia „Wieprzanki”
„To było pragnienie, aby zrobić więcej, aby także chronić to 

wszystko, co określa się u  nas mianem regionalnych tradycji. 
Chciałyśmy, aby to przetrwało i chciałyśmy działać” – odpowia-
da Pani Jadwiga Kliś – przewodnicząca stowarzyszenia „Wieprzan-
ki” działającego od 2009 roku zapytana o powody powstania tej 
prężnie działającej grupy.

Jakie były okoliczności powstania stowarzyszenia?
Jadwiga Kliś: Najważniejszy był taki impuls. Impuls chęci i tro-

ski. Zaczęłyśmy rozmyślać nad tym, że wiele tradycji w naszym na-
wet regionie zaczyna upadać. Zdawałyśmy sobie sprawę, że im 
więcej będzie ludzi, którzy propagować będą idee ich ochrony, 
tym lepiej będzie dla naszego społeczeństwa. Miałyśmy koleżanki, 
które osiągają duże sukcesy w  ręko-
dziele – bibułkarstwie czy też robie-
niu na szydełku, kwiaciarstwie. Chcia-
łyśmy, aby to przetrwało i  postano-
wiłyśmy, żeby się tą wiedzą podzie-
lić. Z takiego rozmyślania zrodziła się 
idea stworzenia stowarzyszenia, któ-
re powstało później, faktycznie w lu-
tym 2009 roku. Pomysł ten powstał 
dzięki Pani Iwonie Salawa. Proble-
mem był wtedy brak siedziby, jednak 
dzięki uprzejmości Prezesa ówcze-
snego LSK Pana Leszka Kosiec naszą 
siedzibą stał się okrąglak. W związku 
z  zarejestrowaniem Stowarzyszenia 
przez Sąd w  Bielsku-Białej dokonali-
śmy wyboru jego nazwy, nazwaliśmy 
się Stowarzyszeniem „Wieprzanki” i tak jest do dziś. Po kilku spo-
tkaniach wybrany został zarząd. Zostałam przewodniczącą Stowa-
rzyszenia, a obecnie jestem nią już po raz trzeci.

Jaki jest zakres waszej działalności?
J. K.: Bardzo szeroki. Samo stworzenie Stowarzyszenie było 

pragnieniem, aby zrobić więcej, aby także chronić to wszystko, co 
określa się u nas mianem regionalnych tradycji. Chciałyśmy, aby 
to przetrwało i  chciałyśmy działać. Nas cieszy wszystko, co robi-
my: organizacja festynów ekologicznych i charytatywnych (w wa-
kacje festyn będzie miał miejsce 16 sierpnia, jeśli pogoda dopi-
sze); udział w konkursach kulinarnych na terenie Gminy i poza nią. 
Przykładowo, w  zeszłym roku w Węgierskiej Górce został zorga-
nizowany festyn „Smaki Dzieciństwa”. Zdobyłyśmy wtedy pierw-
sze miejsce w kategorii smak dzieciństwa za zupę z prawdziwków. 
W Stowarzyszeniu wiele Pań osiąga znaczne sukcesy w rękodziele. 
Dlatego ważne jest dla nas także organizowanie wystaw rękodzie-
ła ludowego. W tym aspekcie aktywnie współpracujemy z gminą 
Czechowice – Dziedzice. Tam mamy także swoje wystawy i  spo-
tkania z innymi stowarzyszeniami. W ubiegłe wakacje mieliśmy za-
jęcia dla dzieci z rysowania, szkicowania, robienia na szydełku. To 
była praca z dziećmi. Podobnie było w  ferie. Zajęcia były otwar-
te dla wszystkich chętnych dzieci. Wydaje nam się, że się spraw-
dziły, bo było bardzo dużo chętnych, przyjechały także dzieci ze 
Śląska. Uczyły się razem z  naszymi dziergać na szydełku. Ważne 
są dla nas także prace przy zawodach strażackich oraz pomoc ho-
dowcom gołębi w rozpoczęciu sezonu i zakończeniu sezonu. Po-
magamy im przy zorganizowaniu i wydawaniu posiłku, przygoto-
wujemy dekoracje i miejsce przed rozpoczęciem imprezy, sprzą-
tamy. To wszystko jest na naszej głowie. Pomagamy chętnie także 
Stowarzyszeniu Dzieci Serc. Od poczęstunku tych dzieci kanapka-
mi po Paraolimpiadę, gdzie niezależnie od pogody wszystkie Pa-
nie są obecne.

Z  jakich osiągnięć stowarzyszenia jesteście najbardziej 
dumne?

J. K.: Wszystko, co osiągnęłyśmy, to były naprawę duże osią-
gnięcia. Stowarzyszenie ma naprawdę bardzo duży zakres działań. 
Wśród nich są też takie, które zapadają w pamięci bardziej niż inne 

jak: praca na rzecz sołectwa – praca przy boisku, czy akcja pomo-
cy unijnej – wydawanie żywności.

Jaka była pierwsza praca jakiej podjęłyście się jako Stowa-
rzyszenie?

J. K.: Pierwszą pracę Stowarzyszenia wspominamy jako jedną 
właśnie z tych najważniejszych – było to uporządkowanie boiska 
w Wieprzu. Była to praca na rzecz społeczeństwa, na rzecz sołec-
twa. Z dwóch będących tam boisk, jedno było nie do użytku – tra-
wa po pas, pełno kamieni i  nierówności. Właśnie to boisko czy-
nem społecznym zrobiłyśmy: wszystkie trawy wycięłyśmy, wy-
woziłyśmy kamienie, zorganizowałyśmy spycharki – robiłyśmy 
wszystko, aby to boisko do porządku doprowadzić. Teraz zawsze, 

jak tam idziemy, to wiemy, że to 
jest to, cośmy pierwsze zrobiły. 
Miło nam jest teraz patrzeć, że 
nie ma tych brył, tych gruzów, że 
to wszystko zniknęło, a młodzież 
może korzystać z tego miejsca.

Na czym polegała praca 
Stowarzyszenia „Wieprzanki” 
przy wydawaniu żywności?

J. K.: Przez dwa lata, dwa 
razy w miesiącu była wydawana 
żywność ludziom potrzebują-
cym w naszej gminie. Działo się 
to dzięki pomocy unijnej w  la-
tach 2011-2013. Nie było to ta-
kie proste, aby móc tę żywność 
wydawać, bo trzeba było mieć 

odpowiednie zabezpieczenia np. chłodnie (które udało nam się 
zdobyć dzięki umowie ze Szkołą Podstawową w Wieprzu), a osoby 
mające się tym zajmować, musiały przejść przez specjalne szkole-
nia. Jeździłyśmy na takie szkolenia do Katowic, Dąbrowy Górniczej 
i Bielska-Białej, gdzie w tym czasie przebywali także wydelegowa-
ni chętni do pomocy przy wydawaniu z innych gmin. Nas repre-
zentowało „Stowarzyszenie Wieprzanki”.

Szkolenia były całodzienne i dość męczące. Ale prawdziwa pra-
ca przy wydawaniu była znacznie cięższa i bardziej absorbująca. 
Podczas wydawania żywności, pracowałyśmy na dwie zmiany, bo 
żywność wydawało się cały dzień. W dniu wydawania żywności na 
każdej ze zmian było 6 osób ze Stowarzyszenia. W 2011 roku po-
magali nam jeszcze wolontariusze ze Stowarzyszenie Wolontaria-
tu Beskidy. Dziennie przychodziło po 11-17 ton. Tę żywność trze-
ba było zmagazynować od razu, aby następnego dnia można ją 
było wydawać. Wtedy pomagał nam Pan Mieczysław Matlas i Pan 
Józef Włoch, którzy mieli taki wózek widłowy. To nie było tak, że 
jak przyszedł towar, to można było trzymać. Wszystko trzeba było 
wydać w  ciągu dwóch dni. Zwłaszcza, że nie było pomieszczeń, 
aby tę żywność przechowywać. Kiedy przyjeżdżały samochody 
z żywnością, to stawał wielki tir. Kiedy wyjeżdżał z np. Bielska-Bia-
łej dzwoniła do nas pani z GOPS, że żywność jest w drodze. Orga-
nizowaliśmy się szybko, dzwoniłam do pana Józka Włocha. Jedze-
nie było ułożone na paletach po tonie. On nam to znosił na po-
dest wózkiem widłowym, a my dalej to układałyśmy już same i na 
rano było przygotowane. Czasem czekaliśmy już dużo wcześniej, 
zanim przyjechali. Siedziałyśmy parząc kawę i rozmawiając. Nigdy 
na nas nie trzeba było czekać. Zawsze byłyśmy otwarte i zawsze 
chętne do pracy. Bardzo milo to też wspominamy, mimo że pra-
ca była ciężka. Można było porozmawiać i nawet śpiewałyśmy. To 
było lepsze od samego pracowania i słuchania tego, co ludzie mó-
wią. A można było usłyszeć sporo rzeczy: a to że nie ma piernicz-
ków w czekoladzie, a to czegoś innego nie ma – jakby to od nas za-
leżało. Więc nuciłyśmy. Pracowałyśmy od 9.00 do 17.00. W tej cięż-
kiej pracy pomagały także Panie z GOPS Pani Iwona Salawa, a póź-
niej Pani Monika Kujszczyk. W pierwszym roku tej suchej żywności 
wydano 93 tony. Potem było coraz więcej.
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Przez cały okres wakacji wszyscy chętni mają okazję na-
uczyć się jak odpowiednio kadrować zdjęcia oraz spróbować 
swoich sił przy ich wywoływaniu! We wszystkich sołectwach 
gminy odbyły się ciekawe Warsztaty dla fanów fotografii. 
Pierwsze z nich 7 i 10 lipca odbyły się w Juszczynie. W kolej-
nych tygodniach z tych samych zająć można było skorzystać 
w Brzuśniku, Bystrej, Wieprzu oraz Przybędzy. Przed nami już 
tylko ostatnie spotkania w Radziechowach!

Cyjanotypia to jedna z najstarszych technik uzyskiwania foto-
grafii. Dzięki stosunkowej łatwości procesu daje możliwość wy-
konania unikalnych odbitek nawet osobom początkującym, a dla 
bardziej zaawansowanych jest ciekawym rozwinięciem warsztatu. 
Uczestnicy warsztatów mają okazję zapoznać się z teorią cyjano-
typii oraz wykonać własnoręcznie odbitki ze swojego zdjęcia.

Spotkania odby-
wają się dwuetapo-
wo. W  pierwszym dniu 
uczestnicy wychodzą 
w teren w poszukiwaniu 
ciekawych ujęć. Mogą 
także dowiedzieć się 
o  kompozycji obrazu, 
ekspozycji, a  także uzy-
skać odpowiedzi i  pod-
powiedzi, jak zrobić „po-
prawnie” zdjęcie. Mają 

także okazję po-
znać historię foto-
grafii.

W drugim dniu 
uczestnicy z  przy-
gotowanych nega-
tywów wykonują 
odbitki na papie-
rze w  technice cy-
janotypii.

Pokrótce wygląda to następująco: krótki zarys historii techniki 
cyjanotypii, omówienie materiałów i akcesoriów, dobór i przygo-
towanie papieru, przygotowanie roztworów chemicznych, nano-
szenie emulsji na papier, naświetlanie stykowe, wywoływanie od-
bitki, tonowanie w cyjanotypii, wykończenie i ekspozycja odbitek

Ostatnie zajęcia z cyklu odbędą się 25 i 27 sierpnia. Szukać na-
tchnienia we własnym sołectwie tego dnia będą zapewne głów-
nie mieszkańcy Radziechów, gdzie zajęcia będą się odbywać. Za-
praszamy fanów sztuki fotografowania! Pamiętajcie liczba miejsc 
jest ograniczona!

TRWAJĄ WARSZTATY „MOJA GMINA W OBIEKTYWIE”

Dlaczego podjęły się Panie tak trudnych i odpowiedzialnych 
zadań?

J. K.: A dlaczego nie? W lutym 2009 roku, kiedy powstało Sto-
warzyszenie,wydawało nam się, że jej głównym celem będzie kul-
tywowanie tradycji regionalnej. Teraz wiemy, że nie chciałyśmy 
siedzieć bezczynnie – najważniejszym dla nas było to, aby móc 
działać. Cieszymy się ze wszystkiego, co jest wyprodukowane na-
szymi rękoma. Stowarzyszenie obecnie liczy 19 osób, w wieku od 
40 do 55 lat. Skład koła nie jest taki sam jak na początku, ale Sto-
warzyszenie trwa, a nam świetnie się współpracuje. Z tak miłymi 
i pomocnymi osobami pracuje się tak dobrze, że do dalszych dzia-
łań motywuje nas każde kolejne spotkanie. Od pierwszego ele-
mentu, który tworzy Stowarzyszenie do ostatniego, wszyscy po-
magają za darmo. Nawet orkiestrę mamy zaprzyjaźnioną, która 
gra charytatywnie na naszych imprezach. Dużo więcej chciałyby-
śmy zrobić, ale często się nie da, bo niektóre imprezy wymagają 
profesjonalnej ochrony. Trochę to utrudnia nam, ale na pewno się 
przez to nie zniechęcimy i nie poddamy.

Jakie plany, a  może nawet „małe marzenia” ma Stowarzy-
szenie?

J. K.: Najbliższe plany to oczywiście nasze wakacyjne imprezy, 
takie jak festyn i dożynki. Chcielibyśmy zrobić także kulinarny kurs. 
Mamy panią, która podjęłaby się tego. Byłby to kurs dla wszyst-
kich chętnych, tak jak wszystkie nasze przedsięwzięcia tego typu. 
Mamy też marzenia o własnej większej sali, o zapleczu. O czymś 
swoim. Zwłaszcza po to, aby się nie prosić i nie informować. Choć 
teraz współpracujemy z  ludźmi, z  którymi dobrze się te relacje 

układają i nie ma problemów, to jednak na swoim, wiemy, że było-
by inaczej. Teraz możemy w naszej sali robić małe komunie czy też 
stypy. Ale chętnie zajęłybyśmy się większymi imprezami. Jest na-
wet w Okrąglaku pomieszczenie, które by się nadawało na naszą 
salę, ale to trzeba pieniędzy. Może się kiedyś uda.

Dlaczego warto być w takim stowarzyszeniu?
J. K.: Razem zawsze można zdziałać więcej. Można się wzajem-

nie wspierać, mobilizować i uzupełniać. Mamy też takie pragnie-
nie, aby zachęcić ludzi, by dołączyli do nas. Teraz jest nas tylko 19 
osób i działamy jak mechanizm jakiejś maszyny – jesteśmy od sie-
bie bardzo zależne. Jeśli jednej z nas brakuje, to trudno jest cokol-
wiek zrobić, bo jest nas za mało. Jesteśmy jak zębatki. Potrzebuje-
my się, aby wszystko mogło sprawnie działać. Gdyby mnie zabra-
kło, to na pewno by nasze stowarzyszenie nie istniało. Zawsze re-
prezentuję nasze stowarzyszenie, bo innym jest trudniej się wy-
rwać. Większość naszych członków pracuje zawodowo. Oczywi-
ście, nie zamierzam rezygnować, bo mnie to cieszy, ale mam na-
dzieję, że gdyby doszło do tego, że będę musiała zrezygnować, to 
ktoś przejmie stery i Stowarzyszenie przetrwa. To jest praca cha-
rytatywna i nie każdemu się to podoba – jak doświadczenie nam 
pokazało, ale daje mnóstwo radości. My – „Wieprzanki” – chciały-
śmy, aby nas zobaczono z innej strony. Chciałyśmy, aby nas każdy 
widział. Nie tylko z bibułkarstwa i rękodzieła, ale także, że potrafi-
my więcej. Że potrafimy poświęcać swój wolny czas na pracę dla 
innych i że to, co robimy – choć jest czasem ciężką pracą – wzbo-
gaca nas i czujemy dzięki tym działaniom satysfakcję.

z Jadwigą Kliś rozmawiała: M. Husar
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KARTA DUŻEJ RODZINY
Informujemy, iż w  dniu 5 czerwca 2014 r. w  Mo-

nitorze Polskim opublikowana została Uchwała Rady 
Ministrów w  sprawie ustanowienia rządowego pro-
gramu dla rodzin wielodzietnych (M.P. nr.85,poz. 430)

oraz rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 27 
maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków re-
alizacji rządowego programu dla rodzin wielodziet-
nych (Dz. U. z 5 czerwca 2014r. poz.755).

Oba akty weszły w  życie z  dniem 16 czerwca 
2014 r.

Karta Dużej Rodziny (KDR) – tak określa się jedno z rozwiązań 
polityki rodzinnej, dzięki któremu rodziny wielodzietne mają pra-
wo do ulg, zniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych 
usług i przy zakupie towarów u sprzedawców, którzy włączyli się 
w program.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzy-
muje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastęp-
czych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest 
każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie stanowi kryte-
rium przyznania karty. 

1. Do korzystania z  programu są uprawnieni członkowie 
rodziny wielodzietnej:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica 
(rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny 
dom dziecka;

2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad któ-

rym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o któ-
rej mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, 
ze zm.). 

2. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w któ-
rej rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu 
co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy 

dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymu-

jących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku ży-
cia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą ko-
rzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wy-
dawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnospraw-
ności.

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wy-
miary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). 
Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, że znajduje się na niej imię 
i  nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana 
jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem 
Braille’a oraz elementy zabezpieczające przed jej podrobieniem.

Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek 
w  gminie odpowiadającej miejscu zamieszka-
nia. Wniosek, w  imieniu rodziny, może złożyć 
każdy pełnoletni jej członek, który oświadczy, 
że jest umocowany do złożenia wniosku w imie-
niu członków rodziny wielodzietnej wskaza-
nych we wniosku. Karta wydawana jest bezpłat-
nie. Duplikat karty podlega opłacie w wysoko-
ści 8.76 zł.

Składając wniosek o  przyznanie Karty, 
okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzają-
cych uprawnienia do przyznania Karty, a w szczególności:

1) w  przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument 
potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – 
akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – doku-
ment potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub 
szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej 
placówce;

4) w  przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o  umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 
w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający toż-
samość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności;

5) w  przypadku dzieci umieszczonych w  rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o  umieszczeniu 
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej – zaświadczenie o  pozostawaniu w  dotychczasowej ro-
dzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są 
zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Miej-
sca, w  których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym zna-
kiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniż-
ki należy w  punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z  karty 
każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza 
to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym 
miejscu.

Zapraszamy do składania wniosków o  przyznanie Kar-
ty Dużej Rodziny od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7.00 do 15.00 w  Siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Radziechowy- Wieprz –  Dział Świadczeń rodzinnych 
pokój nr. 24

Dodatkowych informacji udziela Pani Adriana Byrska oso-
biście lub telefonicznie 33-867-66-15 lub 601-434-020

Informacje na temat jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta 
Dużej Rodziny znajdą Państwo na stronie rodzina.gov.pl

Uwaga!
Przestrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail. Nie otwieraj go! Lecz usuń, wiadomość ta może być zobowiązaniem do 

zapłaty, lub sposobem na zdobycie Twoich danych. Osoby wysyłające fałszywe wiadomości e-mail działają z intencją wykorzystania 
uzyskanych informacji — np. numerów kart kredytowych i debetowych oraz haseł do kont — w celu kradzieży tożsamości. Fałszy-
we wiadomości e-mail (zjawisko związane z ich wysyłaniem to tzw. „spoofing” lub „phishing”), a często także powiązane z nimi fał-
szywe witryny, mają na celu wprowadzenie użytkownika w błąd. W ich zawartości można jednak znaleźć sygnały wskazujące na to, 
że wiadomości te są fałszywe. Najważniejszą rzeczą umożliwiającą ochronę przed phishingiem jest umiejętność rozpoznania fałszy-
wej zawartości.
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Stowarzyszenie Dzieci Serc serdecznie zaprasza do włączenia 
się w organizację X Zaduszek Narodowych na Matysce, które 
odbędą się 4 października 2014 r.

Dlaczego taka prośba?
Otóż są to już jubileuszowe, X Zaduszki Narodowe, a że są rze-

czywiście narodowe to chyba nikt nie wątpi. Przyjeżdżają na nie 
liczne delegacje nawet z tak odległych miejsc Polski jak z Gniezna, 
Tomaszowa Mazowieckiego, Gminy Fajsławice czy z kresów pół-
nocno – wschodnich z Gminy Hanna, wspomnę jeszcze tych z bli-
ska – górników z KWK,,Wujek” i gości z Podbeskidzia.

Dlaczego uważamy, że w ty roku powinniśmy wszyscy włączyć 
się w organizację tych uroczystości?

Temat Zaduszek zawsze jest bardzo ważny, jednak z  żalem 
trzeba stwierdzić, że i u nas historia Polski nadal traktowana jest 
po macoszemu. Ale w 2014 r. musi się to zmienić, wszak 27 kwiet-
nia, nasz ukochany rodak, Bł. JP II będzie zaliczony do grona Świę-
tych i  nie wypada byśmy nie przeczytali i  nie zaczęli realizowali 
Jego słów:,,Naród, który nie pamięta swojej historii nie wart jest 
przeżycia” tak więc prosimy, by tego dnia 04.10.2014 r. nie plano-
wać uroczystości, imprez, spotkań. Tego dnia stańmy wszyscy ra-
zem i tu czeka na wszystkich NIESPODZIANKA!

Ma Grunwald swoją bitwę – rekonstrukcję?, mają Fajsławice 
swoje Powstanie Styczniowe – rekonstrukcję?…., a dlaczego na-
sza Ziemia Żywiecka nie ma?;

1. Bitwy Górali ze Szwedami pod Horolną i  uwolnienie króla 
Jana Kazimierza z rąk najeźdźców?

2. Wymarszu pod wodzą Ks. Stanisława Kaszkowica, dzieka-
na żywieckiego, a proboszcza radziechowskiego, z odsieczą 
górali na Częstochowę, kiedy to Szwedzi próbowali zdobyć 
Jasną Górę? – przecież ten fakt jest odnotowany w historii?

3. A skoro Król Jan Kazimierz to i Jego Śluby Jasnogórskie, któ-
re złożył z  wdzięczności za Opiekę Matki Najświętszej nad 
Ojczyzną w czasie najazdu szwedzkiego i za cudowną obro-
nę Częstochowy obierając Najświętszą Maryję Pannę za Kró-

lową Polski i złożył Jej ślub w katedrze Matki Bożej Łaskawej 
we Lwowie w dniu 1 kwietnia 1656 r.

4. Jeszcze brak Prymasa Tysiąclecia. Śluby Jana Kazimierza od-
nowili wierni w dniu 26 sierpnia 1956 r. w Częstochowie na 
Jasnej Górze i zobowiązali się do ich pełnej realizacji, ale tu-
taj należy przypomnieć postać ich autora,– Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego i  pusty fotel z  biało czerwonym bukie-
tem róż na Wałach Jasnogórskich. A  potem jeszcze puste 
ramy wędrujące po polskich parafiach i wreszcie słynne sło-
wa: 16.10.1978 r. habemus papam – mamy papieża, nasz 
rodak zostaje wybrany Papieżem, 2 kwietnia 2005 roku, 
godz. 21.37 – papież Jan Paweł II umiera w  Watykanie, 
a 27.04. 2014 r. zostaje zaliczony do grona Świętych.

5. Jest jeszcze jedno ważne wydarzenie, 6 stycznia ks. prałat 
Roman Pindel przyjmie sakrę biskupią i zostanie bp. naszej 
diecezji po odchodzącym na zasłużoną emeryturę bp. Ordy-
nariuszem Tadeuszem Rakoczym, pierwszym biskupem Die-
cezji Bielsko-Żywieckiej.

Czyż to nie wielkie szczęście i ogromny zaszczyt, żyć w ta-
kich czasach?

I czas najwyższy, by nasze dzieci, młodzież, a i my sami by-
śmy docenili te fakty i zagłębili się w dziejach naszej małej Oj-
czyzny. A 4 października 2014 r. wzięli udział w spektaklu ple-
nerowym,,Ojczyzno ma..”

Sądzę, że zgodzicie się z nami, iż Taki temat Zaduszek Narodo-
wych wart jest wielkiej mobilizacji.

Dodam jeszcze, że stowarzyszenie w 2014 roku będzie obcho-
dziło swoje XV urodziny i  na pewno warto nas wesprzeć w  tym 
przedsięwzięciu. Czekamy na Pospolite Ruszenie 

Z wyrazami szacunku
w imieniu Stowarzyszenia Dzieci Serc

Jadwiga Klimonda

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W X ZADUSZKACh NARODOWYCh

Parafia
Nawiedzenia NMP

w Juszczynie

Koło Gospodyń
Wiejskich

w Juszczynie

Sołtys
Mieczysław Sygut

Zapraszają
na
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wspomnienia o ks. gawliku
Pamięci Dziekana Księdza Prałata Stanisława Gawlika

Poświęcam. Autor

Staszku – Pamiętamy

kwiecień 2014 r. c.d.n.

Pielgrzymka do Lourdes, Fatimy, 
La Salette…1993 r.
24 kwietnia – sobota

Toledo. Od rana zwiedzamy 
miasta położone w środkowej Hisz-
panii. 60 tys. mieszkańców, była sto-
lica Hiszpanii. W 192 r. p.n.e. podbi-
te przez Rzymian, w 711 r. n.e. zaję-
te przez Arabów, ośrodek kultu reli-
gijnego i turystycznego, liczne mu-
zea, ruiny rzymskiego amfiteatru, 
akwedukty, katedra gotycka, gdzie czło-
wiek czuje marność przy jej ogromie. Bu-
dowana od XIII do XVIII w. Kościoły – San-
ta Maria La Blanca XII w. przebudowana 
z synagogi i inne. Przejazd do Madrytu, za-
kwaterowanie w  hotelu, czas wolny. Mia-
sto ogromne, stolica kraju 3,5 ml. miesz-
kańców. Pierwsza wzmianka pochodzi 
z 939 r. już jako miasto centralnie położo-
ne w  Kastylii sprzyjało wzrostowi znacze-
nia politycznego. W XIV w. zwoływano tam 
posiedzenia kortezów (parlamentu) mimo, 
że stolicą było Toledo. Dobrze rozwinięty 
ośrodek przemysłowy, kulturalny. Rozwi-
nięty handel, centrum komunikacyjne.

Wiele zabytków, pałac królewski XVIII 
w. pałac sprawiedliwości z  1758 r. pałac 

kongresowy 1843 r. ko-
ściół San Pedro El Real 
XV w. katedra San Isa-
doro El Real XVII w. park 
Casa de Compo o  pow. 
1447 ha.

Wieczór wychodzi-
my na miasto, mimo 
późnej pory tętni ży-
ciem, mnóstwo lu-
dzi, otwarte kawiaren-
ki i  bary. Wszędzie mu-
zyka, ogromny ruch sa-

mochodowy, klaksony. Dla nas egzotyka, 
bo w tym czasie w polskich miastach ciem-
no, cicho, siermiężnie, ubogo, nawet i  te-
raz tak jest mimo, że upłynęło 21 lat. Cho-
ciaż w  dużych miastach jest 
już inaczej – nie mylić z Żyw-
cem. Wracamy przed półno-
cą (a miasto nie śpi do 4 rano) 
do hotelu. A  przed nami pa-
trzę i oczom nie wierze – stoją 
panie lekkich obyczajów i  za-
ciągają panów tam gdzie śpi-
my. O psia mać to chyba, my-
ślę – największy dom rozko-
szy w  Madrycie. I  faktycznie. 
Wchodząc do swojego poko-
ju uświadamiam sobie że tak 

jest. Bo ściany ta-
kie jakieś różowe, 
łóżko duże i  na-
chalne w burdelo-
we kolory. Przeżyjemy – prze-
cież to nie wina księdza gdzie 
mamy nocleg. To biuro tury-
styczne z  Pszczyny nas tu za-
kwaterowało(pewnie był to 
najtańszy hotel na 1 noc w Ma-
drycie).
25 kwietnia – niedziela

Msza Św. śniadanie i  wy-
jazd do Barcelony. Na dworze 
zimno, termometry pokazują 2 
st. C. za miastem pola pobielo-

ne śniegiem, chociaż wiosna (w tym czasie 
w Radziechowach + 28 st. C. upał – dowie-
dzieliśmy się telefonicznie). Na trasie zwie-
dzanie Saragossy i  Somosierry. Przyjazd 
do Barcelony, zakwaterowanie w  ośrod-
ku turystycznym nad Morzem Śródziem-
nym, prawie na plaży, wśród drzew pinio-
wych (sosnowych). W  Barcelonie oczywi-
ście pieknie, zdaje się cisza, aż do momen-
tu kiedy nad naszymi głowami, dotykając 
nas prawie wypuszczonymi kołami, lądują 
potężne samoloty na pobliskim lotnisku. 
To nic, da się przeżyć. To tyko dwie noce, 
choć łóżka piętrowe. Barcelona – miasto 
w  północno – wschodniej Hiszpanii poło-
żone na wybrzeżu Morza Śródziemnego, 
drugie pod względem liczby mieszkańców 

ok. 2 mil. Miasto Hiszpanii, stolica Katalonii. 
Największy port morski Hiszpanii, posiada 
połączenia promowe i rejsowe ze wszystki-
mi większymi portami na świecie. Ma wie-
le zabytków, katedrę Santa Maria del Mar 
z XV w. Katedrę budowaną od przeszło 100 
lat wg projektu Gaudiego – La Sagrada Fa-
milia, areny, korridy – gdzie zabija się byki, 
wzgórze i katedrę Tibidabo, a także słynny 
stadion Barcelony,,Nov Camp”

c.d.n.
Czesław Konior

,,Jeśli my zapomnimy o nich, zapomni-
my o tym, kim jesteśmy jako naród”

Św. JP II

26 lipca grupa pielgrzymów idąca na sumę odpustową do ka-
plicy,,U Dziadka” (na trasie Radziechowy – Twardorzeczka) udała 
się na parafialny cmentarz, by tam przy grobie ś.p. Stanisława Pie-
traszki modlić się za Polaków, którzy zginęli w  niewyjaśnionych 
okolicznościach oraz o pokój dla Polski i świata.

Mieszkańcy Podbeskidzia złożyli biało – czerwoną wiązankę 
na grobie studenta V roku fizyki na UJ. Na szarfie widniał napis: 
Staszku – Pamiętamy.

Warto zapoznać się z  informacjami IPN dotyczącymi okolicz-
ności śmierci 25 letniego mieszkańca Radziechów.

Sprawa studenta Stanisława Pietraszki
Student fizyki Stanisław Pietraszko był kolegą Stanisława Pyja-

sa. Tak wspomina go Bronisław Wildstein: „Ostatni, na kilka godzin 
przed śmiercią, widział Pyjasa jego kolega ze szkoły i nasz znajomy 
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Wakacje do reklamacji

z  akademika, Stanisław Pietraszko. Zauważył, 
że ktoś szedł za Staszkiem, »jakby go eskorto-
wał«. Według jego zeznań sporządzono por-
tret pamięciowy nieznajomego. Niewiele po-
tem Pietraszko poznał dziewczynę, która za-
prosiła go na Zalew Soliński. Kiedy przyjechał, 
nie znalazł jej. W nocy wyszedł z namiotu, aby 
zaczerpnąć świeżego powietrza. Jego ciało 
w  kąpielówkach i  czepku znaleziono pływa-
jące po powierzchni Zalewu (charakterystycz-
ne w  wypadku wrzucenia do wody zwłok). 
Pietraszko cierpiał na alergię wywołującą wo-
dowstręt. Nie pływał. Jego śmierć nastąpiła 
w dwa miesiące po śmierci Pyjasa”.

W  ramach sprawy operacyjnego spraw-
dzenia o kryptonimie „Pływak” IPN Ka 047/746 
inwigilowano rodzinę Stanisława Pietraszki

Przypominamy Państwu o wpłatach należności z tytułu „Opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” na indywidual-
ny rachunek bankowy, który Państwo otrzymali wraz z informa-
cją o wysokości ww. opłaty. Wpłat prosimy dokonywać przelewem 
na podany rachunek bankowy lub gotówką w placówkach ban-
kowych, pocztowych oraz w kasie Urzędu Gminy Radziechowy-
Wieprz od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

Przypominamy, że termin wpłat za 2. kwartał minął 30 czerwca. Za 
3. kwartał wpłat należy dokonywać do 30 września, a za 4. kwartał 
do 30 grudnia. Informujemy, że od wpłaty za odpady komunalne 
w Banku Spółdzielczym Radziechowy-Wieprz nie będą pobierane 
opłaty bankowe. Uwaga: Niezapłacone w terminie zobowiąza-
nie podlega ściągnięciu w postepowaniu egzekucyjnym z do-
liczeniem kosztów upomnień i odsetek za zwłokę.

Często obrazki z foldera reklamowego niewiele mają wspólne-
go z rzeczywistością. Reklamacja jest możliwa, jeżeli organizator 
nie wykona umowy lub nie dotrzyma zobowiązań w niej zawar-
tych, takich jak zakwaterowanie, program czy wyżywienie. Teo-
retycznie mamy prawo do odszkodowania za każdą rozbieżność, 
zgodnie z podpisaną z biurem podróży umową. Biuro jest odpo-
wiedzialne za realizację usługi, więc właśnie tam zgłaszamy wszel-
kie uwagi i ewentualne żądania finansowe. Od organizatora mo-
żemy żądać odszkodowania (ale wtedy musimy udowodnić naszą 
stratę finansową) lub zadośćuczynienia za zmarnowane wakacje 
i stres.

W  reklamacji należy dokładnie opisać każdą niezgodność 
z umową. Warto dołączyć dowody, takie jak zdjęcia, opinie lub ko-
respondencje z przedstawicielem biura na miejscu (czyli rezyden-

tem lub pilotem wycieczki). Jeżeli musimy płacić za cokolwiek, co 
według umowy powinno się nam należeć, koniecznie zachowaj-
my rachunki. W reklamacji musimy wycenić nasze roszczenia. Do 
kalkulacji można użyć tabeli frankfurckiej. Maksymalny limit od-
szkodowania wynosi dwukrotność ceny wycieczki, o ile tak jest za-
pisane w  umowie. Jeżeli organizator nie zastrzegł tej wysokości 
odszkodowania, wtedy maksymalny limit nie obowiązuje. Nie za 
wszystko możemy domagać się odszkodowania. W prawie jest to 
zapisane jako siła wyższa czyli np.: wybuch wulkanu, tsunami, co 
wpłynęło na opóźnienie lotu czy brak widoku na morze.

Opracowano no podstawie: Dziennik Gazeta Prawna, 18-20 li-
piec 2014, nr. 138.

Opłaty za śmieci
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„Stulecie chirurgów”, „Triumf chirur-
gów”, autor Jurgen Thorwald
Powieść historyczna, historia medycyny.

Zanim zaczniemy narzekać na dzisiej-
szych lekarzy i  ogólnie na służbę zdro-
wia, warto sięgnąć po książkę, a właściwie 
książki Jurgena Thorwalda: „Stulecie chi-
rurgów” i „Triumf chirurgów”. Uważamy, że 
to,co zastaliśmy teraz, było zawsze. War-
to zajrzeć do tej publikacji, chociażby po 
to, żeby docenić heroiczną walkę lekarzy 
o tzw. lepsze jutro. Thorwald przedstawia 
szereg historii opartych na opowieściach, 
a raczej zapiskach swojego dziadka, auto-
ra H. St. Hartmanna. Przenosi czytelników 
w czasy, kiedy zabiegi medyczne były wy-
konywane bez znieczulenia, a  ból i  cier-
pienie towarzyszące im, były na porząd-
ku dziennym. Odkrywa smutny świat me-
dycy w czasach, gdy jako bzdurę traktowa-
no przekonanie, iż mycie rąk przed zabie-
giem zmniejsza ilość zakażeń. Autor opisu-
je operacje dokładnie z  każdym najdrob-
niejszym szczegółem. Czytamy o przebie-
gu cesarskiego cięcia, o  braku sterylności w  momencie porodu, 
o  kruszeniu kamieni żółciowych nożem. Jednak z  każdą stroną 
tej książki widzi się, jak chirurgia powoli robi postępy, nie stojąc 
w miejscu. Barwnie i intrygująco napisana książka wciąga niczym 
najlepsza powieść.     AK

biblioteki

POLECAMY DOBRĄ KSIĄŻKĘ
„Bez przebaczenia”, autor Agnieszka 
Lingas-Łoniewska
Powieść obyczajowa, romans

Czy historia miłości banalnej może 
tak poruszyć czytelnika.? A jednak, po-
wieść cenionej już na rynku wydawni-
czym autorki m.in. cyklu Łatwopalni tym 
razem zagłębia nas w sferę niespełnionej 
miłości, rodzinnych sekretów i różnic wy-
dających się nie do pokonania.

Główna bohaterka, młoda artyst-
ka Paulina Litwak po niespodziewanej 
śmierci matki przyjeżdża do ojca, czło-
wieka dominującego i nie znoszącego sprzeciwu. Ich relacje peł-
ne wzajemnych pretensji i żalu w niczym nie przypominają mi-
łości miedzy ojcem i córką. Wsparciem okazuje się Piotr Sadow-
ski, młody żołnierz, dzięki któremu dziewczyna pokonuje demony 
przeszłości. Książka „ Bez przebaczenia” to świetny polski romans 
z wciągającą fabułą, osobliwymi postaciami, napisany prostym ję-
zykiem. Ukazuje trudy pierwszej miłości, często nieporadnej i roz-
czarowującej, z rodzinną tajemnicą w tle. Dzięki tej książce uzmy-
sławiamy sobie, że niektóre decyzje naszych rodziców odbierane 
przez nas jako niesprawiedliwe, są często próbą uchronienia nas 
przed powielaniem ich błędów.     KS

Przeczytałaś/eś ostatnio ciekawa książkę? Uważasz, że war-
to polecić ją szerszemu gronu? Napisz recenzję, podziel się opi-
nią. Czekamy na Wasze teksty, zgłaszajcie nam również propo-
zycje zakupu nowych książek. Tel. 33 8676 146

Konkurs fotograficzny
„Najpiękniejsze wspomnienie 

z wakacji”

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

nym: „Najpiękniejsze wspomnienie z wakacji”

Prosimy o dostarczenie prac do 31.08.2014 r. do biura
Gminnego Centrum Kultury, Promocji,

Turystyki Radziechowy – Wieprz

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

w innych konkursach.

Regulamin znajduje się na stronie
Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz!

ZIELNA

Poprzez sierpniowe polany
Pełne jarzębin i lata,
Kalina panna lata
Mruga do wąsatych jedli.
Wąską ścieżynką pośród traw,
Rozmodlonych muzykom świerszczy
Idzie Jasna Najświętsza – Zielna
W sukni z liliowej utkanej mgły
Przystanęła na groniu
W dole rozrzucone chaty i zioła
Pełna zadumy i trosk – wyciąga rękę
i błogosławi chaty, łąki, lasy i pola
Dłoniom głaszcze złoty owiesek.
Żytko i srebrne dziewięćsiły
Schyla się, by zebrać te ważne zioła
Dla ludzi i zwierząt – na zdrowie.
Na smutek i wszelkie niemoce.
A kwiaty, trawy i zioła.
Wołają – wyciągają ręce
Matuchno Ty nasza,
Mnie weź i mnie też
Madonno Zielna!
Zabierz nas, zabierz do kościoła

Andrzej Murański, Juszczyna
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Czterodniowa wycieczka – pielgrzymka
,,Ścianą północno – wschodnią Polski” do: lublina, hanny, Jabłonki, Kodnia, Sokółki, 

Suchowoli, Św. Lipki, Gietrzwałdu, Niepokalanowa.

Stowarzyszenie Dzieci Serc serdecznie 
dziękuje ofiarodawcom 1% i innym dar-
czyńcom, za umożliwienie przeżycia nam 
wyjątkowych chwil podczas tych czterech 
dni. A co one nam dały?

1. lekcja historii – tej nieznanej i ciągle 
przemilczanej, ale jaka dbałość miesz-
kańców o mogiły poległych; Powstań-
ców Styczniowych, Żołnierzy Akcji Wi-
sła…

2. lekcja przyrody – ileż tam gniazd bo-
cianich, ile różnobarwnych malw pod 
strzechami drewnianych domków, ja-
kie łany zbóż.. nieużytków jakoś nie wi-
dać..

3. lekcja religii – miejsca do których od 
wieków pielgrzymują i to nie tylko ka-
tolicy..

4. lekcja pokory – my narzekamy na tru-

dy życia, a co mają powiedzieć dzieci poruszające się na wóz-
kach …?

5. rekolekcje w drodze – młodzi wolontariusze swym przykła-
dem niejednokrotnie zawstydzali nas dorosłych. Jeśli jest jesz-
cze taka młodzież, to można optymistycznie patrzyć w przy-
szłość tylko chciejmy ich naśladować.

6. wyjątkowe spotkanie z Panem i Matką Najświętszą za wsta-
wiennictwem: Św. O. M. Kolbe, Bł. Ks. J. Popiełuszko, O. M. To-
maszka, Ks. Suchowolca…

7. poznanie ludzi, którzy potrafią zainstalować w autokarze win-
dę, tak by tak grupa ludzi jak nasze stowarzyszenie mogła rów-
nież zwiedzać Polskę.

JK

OGŁOSZENIE
Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na „Waka-

cyjne wędrówki gminnymi szlakami”. W dniu 19.08.2014 (wtorek) organizowana jest wycieczka w góry. Wymarsz odbędzie się spod 
ostatniego przystanku linii autobusowej nr 5 (przystanek u stóp Matyski) o godzinie 7.30. Celem wędrówki tego dnia będzie szczyt 
Baraniej Góry, a przejdziemy na niego niebieskim szlakiem przez Halę Radziechowską i Magurkę Wiślaną. Wycieczkę poprowadzi 
profesjonalny przewodnik Bogusława Dziergas. Obowiązkowo należy zabrać ze sobą wygodne obuwie i dobry humor!
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Na XI Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych
Oraz Osób z Dysfunkcją Narządu Ruchu do Radziechów

– 13 września 2014 r.
Regulamin zawodów:
I. Cel imprezy:

 ● Podniesienie sprawności fizycznej osób z dysfunkcją narzą-
du ruchu, tak by ułatwić im poruszanie się w codziennym 
życiu.

 ● Satysfakcja ze zdrowej rywalizacji.
 ● Integracja osób uczestniczących w zawodach

II. Nazwa imprezy:
Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych

oraz osób z Dysfunkcją Narządu Ruchu
III. Organizator:

Stowarzyszenie Dzieci Serc, 34- 381 Radziechowy
Ul. Abramska 2, tel. 501 355 794

www.dzieciserc.pl dzieciserc@o2.pl

IV. Współorganizatorzy:
Starostwo Powiatu Żywieckiego,

Urząd Gminy Radziechowy – Wieprz
V. Miejsce i termin imprezy:

Radziechowy – plac przy I stacji Golgoty Beskidów, trasa na Matyskę – 13.09.2014 r.

VI. V. Dystans:
– Bieg Główny – 500 m- trasa między V stacją Golgoty Beskidów a VI
– Bieg Radości: 30 m na Matysce dla pozostałych dysfunkcji z wyłączeniem dysfunkcji ruchu,
– Wyścig wózków w kategoriach wiekowych w zależności od stopnia sprawności kończyn górnych na dwóch odcinkach 15 m i 
20 m,(kobiety i mężczyźni),
– wyścig osób o kulach w kategoriach wiekowych 20 m (kobiety i mężczyźni),
– wyścig osób z zaburzonym narządem równowagi i z trudnościami w poruszaniu się w kategoriach wiekowych, na odcinku 20 
m (kobiety i mężczyźni).

VII. Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszenie należy przesłać na adres organizatora (drogą pocztową, elektroniczną lub telefonicznie).
2. Prawo do udziału w zawodach mają wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania
3. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność po dostarczeniu odpowiedniego zaświadczenie – załącznik 

nr 1. (W przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność prawnych opiekunów).
4. Każdy uczestnik zgłoszony do udziału w wyścigach otrzyma numer startowy, który należy oddać po zakończeniu zawodów.
5. Nie pobieramy opłaty startowej.
6. Na zwycięzców czekają medale, puchary i nagrody rzeczowe – nikt z uczestników zawodów nie wróci bez nagrody.
7. Obowiązuje strój sportowy.
8. Dojazd we własnym zakresie.

VIII. Program zawodów:
8:30 – zapisy zawodników do poszczególnych konkurencji w zależności od wieku i dysfunkcji narządu ruchu,
9:25 – uroczysty przemarsz zawodników i powitanie przybyłych gości,
9:35 – rozpoczęcie zawodów,
12:15 – ogłoszenie wyników, wręczenie medali i nagród,
12:30 – wspólny posiłek i zabawa.

Patronat nad imprezą objęli:
 ● Ks. Dziekan Stanisław Bogacz
 ● Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak Proboszcz Parafii św. Marcitna w Radziechowach
 ● Starostwo Powiatowe w Żywcu
 ● Grzegorz Figura – Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz
 ● Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka
 ● Przemysław Kubaszko – Prezes BS Radziechowy – Wieprz
 ● GCPTiS w Radziechowach
 ● OSP Radziechowy
 ● Radio diecezjalne „Anioł Beskidów” www.diecezja.bielsko.pl
 ● Redakcje czasopism katolickich: Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Źródła
 ● Gimnazjum nr 2 w Wieprzu

ZAPROSZENIE
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Golgoto, Golgoto, Golgoto.
W tej ciszy przebywam wciąż ja,
W tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.

To nie gwoździe Cię przebiły,
lecz mój grzech,
To nie ludzie Cię skrzywdzili,
lecz mój grzech
To nie gwoździe Cię trzymały,
lecz mój grzech.
Choć tak dawno to się stało,
widziałeś mnie.

Święto Podwyższenia Krzyża Św. rozważania Męki Pańskiej
na trasie Golgoty Beskidów – Matyska 14 września 2014 r.

14 września 2014 r. w Święto Podwyższenia Krzyża Św. zostanie odprawiona Droga Krzyżowa, a następnie Msza Św. pod Jubi-
leuszowym Krzyżem na Matysce.
Rozpoczęcie uroczystości o godz.15.00 przy I Stacji Golgoty Beskidów w Radziechowach. (Zakończenie około godz. 17:00)
Na modlitewne spotkanie zapraszają Kapłani Parafii Św. Marcina w Radziechowach wraz z wiernymi.

Kierowcy mają prawo do zdjęć z fotoradarów
Główny Inspektorat Transportu Drogowego informując właści-

ciela auta o popełnieniu wykroczenia nie załącza zdjęć z fotorada-
ru. Tym samym kierowca nie jest w stanie określić, kto kierował po-
jazdem jeżeli korzysta z niego więcej niż jedna osoba. Posiadacz 
auta może wziąć winę na siebie lub wskazać inna osobę. Jeżeli się 
nie przyzna i nikogo nie wskaże uniknie mandatu i punktów kar-
nych, ale otrzyma mandat za niewskazanie kierującego. Większość 
oddziałów straży miejskiej nie wysyła zdjęć ale daje możliwość za-
poznania się z nimi w siedzibie. Osoba, która nie wskaże kierujące-

go i nie przyjmie mandatu za niewskazanie, może zapoznać się ze 
zdjęciem dopiero w sądzie. 3 czerwca 2014 roku sędziowie orzekli, 
iż brak możliwości zapoznania się z aktami na etapie postepowa-
nia przygotowawczego ogranicza prawo do obrony. Wyrok nie zo-
stał jeszcze pisemnie uzasadniony. Nie wiadomo jeszcze, czy zdję-
cia będą wysyłane, czy udostępniane na wniosek. Okazuje się, że 
bez wyroku TK może udostępniać zdjęcia z fotoradarów.

Opracowano na podstawie Dziennik Gazeta Prawna, 20-22 
czerwca 2014 nr 118

Rowerzyści to pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego
Obowiązki rowerzystów oraz innych uczestników dróg pu-

blicznych zapisane są w ustawie –Prawo o ruchu drogowym. We-
dług kodeksu osoba pełnoletnia może jeździć na rowerze po dro-
gach bez uprawnień, jednak konieczna jest znajomość zasad. 
Dzieci do 10 lat mogą jeździć rowerem tylko po chodnikach, a je-
żeli dorosły opiekuje się małym cyklistą, to również może się po 
nich poruszać. Dziecko może wozić tylko w  przeznaczonym do 
tego celu fotelikach. Nastolatkowie powinni posiadać kartę ro-
werową, która zezwala na jazdę po ulicy. Rower powinien mieć 
oświetlenie, jednak przy dobrej widoczności może mieć zdemon-
towane lampy. Lampy mogą być migające. Nie ma obowiązku jaz-

dy w kaskach, jednak dla własnego bezpieczeństwa warto je mieć. 
Rowerzyści mogą jechać obok siebie, o ile nie stwarzają zagroże-
nia w ruch u drogowym. Rowerzystę obejmują również przepisy 
dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu. Kara, jaka może spotkać 
pijanego rowerzystę, to pozbawienie prawa poruszania się rowe-
rem po drogach publicznych, ale sąd może także pozbawić pra-
wa jazdy, nałożyć grzywnę w wysokości do 5 tys. Złotych i areszt 
do 1 miesiąca.

Opracowano na podstawie Dziennik Gazeta Prawna, 20-22 
czerwiec 2014, nr 118

Dostęp do dokumentacji medycznej jest prawem pacjenta
Wszyscy pacjenci mają zagwarantowany dostęp do całej do-

kumentacji medycznej, a  to oznacza nie tylko możliwość wglą-
du ale również prawo do kopiowania robienia notatek i odpisów. 
Dostęp do dokumentacji może być zrealizowany na trzy sposo-
by. Można umówić się i przejrzeć dokumenty na miejscu, może-
my zwrócić się z prozą do dyrekcji zakładu leczniczego o zrobie-
nie wypisów lub kserokopii, ale tym sposobem lecznica może za-
żądać zwrotu pieniędzy za ksero lub wykonania odpisu wraz z po-
świadczeniem zgodności z oryginałem. Mamy prawo do wypoży-
czenia dokumentacji za pokwitowaniem odbioru. Musimy doku-

mentacje zwrócić, gdyż placówka lecznicza ma obowiązek prze-
chowywania dokumentacji przez okres 20 lat. Mamy prawo zoba-
czyć nasze wyniki wcześniej, aniżeli na umówionej wizycie u  le-
karza. Możemy upoważnić inną osobę do wglądu w naszą doku-
mentację i  kopiowania jej. W  razie odmowy wydania dokumen-
tów przez placówkę, mamy prawo zaskarżyć ją do sadu admini-
stracyjnego.

Opracowano na podstawie Dziennik Gazeta Prawna, 4-6 kwie-
cień 2014, nr. 66.

Dowody osobiste wydawane są z określonym terminem waż-
ności, który wskazany jest w prawym dolnym rogu dokumentu. 
Osobom pełnoletnim dowody osobiste wydawane są na okres 10 
lat, a dla osób niepełnoletnich na okres 5 lat od daty wydania. Je-
dynie osoby, które złożyły wniosek po ukończeniu 65 lat, posiada-
ją dowody osobiste ważne na czas nieokreślony. Wniosek o wy-

mianę dowodu osobistego wraz z dwoma aktualnymi zdjęcia-
mi(lewy półprofil) należy złożyć w Urzędzie Gminy osobiście, nie 
później jednak niż na 30 dni przed upływem terminu ważności do-
kumentu. Dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie od 1 stycz-
nia 2010 roku.

Sprawdź czy masz ważny dowód osobisty
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Dbajmy
o swoje

dane osobowe
Codziennie przestępcy podejmują dziesiątki prób użycia cu-

dzej tożsamości lub danych w celu: wyłudzenia kredytu, wynaj-
mu nieruchomości, przestępstw podatkowych (zakładanie fikcyj-
nej działalności gospodarczej) Zgodnie z przepisami prawa nikt 
nie może zatrzymać naszego dowodu osobistego, chyba ze wy-
nika to z uregulowania zawartego w przepisach prawa. Przedsię-
biorcy nie mają prawa zatrzymywać dowodu osobistego swoje-
go klienta „pod zastaw”. Utrata dowodu osobistego powinna być 
zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty do-
wodu osobistego poza granicami kraju w urzędzie konsularnym. 
Dokument zostaje unieważniony, co daje gwarancje bezpieczeń-
stwa posiadaczowi dokumentu. Fakt utraty dokumentu warto tez 
zgłosić do banku, co skutkuje uniemożliwieniem zaciągnięcia zo-
bowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danym osobo-
wych poszkodowanej osoby.

Kto i w jaki sposób może zapewnić sobie prawo do grobu
O  możliwości pochowania najbliższych w  rodzinnej mogile 

najczęściej w praktyce decyduje zarówno ten, co wykupił do niej 
prawo, jak i rodzina osoby, dla której miejsce to zostało przezna-
czone.

W  obowiązującym stanie prawa nie istnieje określenie takie 
jak „prawo do grobu”. Uprawnienia do grobu wynikające z zawar-
tej umowy na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych, mają w przeważającym zakresie charakter majątkowy. Nato-
miast przepisy kodeksu cywilnego dotyczą dóbr osobistych, w ra-
mach których mieści się prawo do kultu zmarłych osób bliskich 
oraz ochrony ich dobrej pamięci i czci. Te uprawnienia mają cha-
rakter nie majątkowy, a tym samym są niezależne od istnienia ma-
jątkowych uprawnień do danego grobu osoby bliskiej, wobec 
osoby żądającej ochrony takiego dobra.

Zawierając z  zarządem cmentarza umowę na wybudowanie 
grobu murowanego w miejscu stałego grobu ziemnego powodu-
je wygaśnięcie uprawnień do tego drugiego. Grób ziemny nie uzy-
skuje statusu grobu murowanego przez samo uiszczenie opłaty 
za mogiłę murowaną. Zmiana charakteru grobu jest możliwa i wy-
maga zawarcie umowy oraz uiszczenia opłat.

Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed 
upływem 20 lat. Po upływie tego czasu ponowne użycie grobu do 

chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi za-
strzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowa-
nie zwłok. Zastrzeżenie ma skutek na kolejne 20 lat i może zostać 
odnowione. Zasady te nie maja zastosowania do chowania zwłok 
w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok 
więcej niż jednej osoby, a  także do chowania urn zawierających 
szczątki ludzkie.

Osoby uprawnione, czyli najbliższa rodzina, krewni do czwar-
tego pokolenia jak i  osoby spowinowacone w  linii prostej maja 
możliwość decydowania o grobie i kto w nim zostanie pochowa-
ny. W razie konfliktu sprawa zostanie skierowana do sądu cywil-
nego. Prawo do pochówku w konkretnym grobie może wynikać 
z umowy jak i ze stosunków osobistych, łączących konkretna oso-
bę z pochowanymi w tym miejscu zmarłymi.

Miejsce na cmentarzu może nam zostać odebrane, jeżeli oso-
ba zobowiązana do uiszczenia opłaty nie uiści jej powtórnie po 
dwudziestu latach od dnia zawarcia pierwotnej umowy. W takiej 
sytuacji grób może być, choć nie musi, użyty do ponownego po-
chówku. Uiszczanie opłat skutkuje automatycznym odnowieniem 
prawa do grobu.

Opracowano na podstawie Dziennik Gazeta Prawna, 11-13 
kwiecień 2014, nr. 71.

Jakie informacje lekarz musi przekazać pacjentowi
Chory ma prawo wiedzieć o swoim stanie zdrowia, a lekarz ma 

obowiązek przekazać mu taką informację w  przystępny sposób. 
Pacjent ma prawo zrzec się uprawnień w tym zakresie.

Przekazywane informacje powinny być dostępne dla pacjenta, 
czyli winne być przekazywane w formie dostosowanej do możli-
wości intelektualnych chorego. Pacjent powinien być poinformo-
wany o diagnozie, ale i o ryzykach, gdyby nie poddał się leczeniu, 
o alternatywnych wariantach terapii oraz o łączącym się z nimi ry-
zyku. Nie można wymagać od lekarza, aby uprzedzał o wszelkich 

komplikacjach czy skutkach, jakie mogą wystąpić, które są nor-
malnie nie do przewidzenia, mało prawdopodobnych i nietypo-
wych. Nie można przeprowadzać żadnej interwencji medycznej 
bez zgody pacjenta. Jeżeli pacjent to osoba małoletnia nieprzy-
tomna lub nierozumiejąca przekazywanych informacji lekarz po-
winien przekazać ja krewnym.

Opracowano na podstawie Dziennik Gazeta Prawna, 14 kwie-
cień 2014, nr 72

Serdecznie gratulujemy sukcesów

PANU PAWŁOWI ZUZIAKOWI
oraz

PANU TADEUSZOWI OZIMIŃSKIEMU

W POWIATOWYM KONKURSIE
„PASIEKA ROKU 2014”.

Dziękuję za trud, poświęcenie i zaangażowanie.

Dzięki wysokiej jakości pracy, zaangażowaniu i wzorcowemu 
wykonaniu zadań, starania jakie podejmujecie każdego dnia 

zostały docenione i uhonorowane.

Życzę dalszych osiągnięć i satysfakcji z życiowej pasji.
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W  dniu 08.08.2014 w  Sali Lustrzanej żywieckiego Zamku odby-
ło się wręczenie Nagród Starosty Żywieckiego w dziedzinie kultury. 
Wśród laureatów znalazła się Pani Maria Grzegorek z Juszczyny, któ-
ra otrzymała Nagrodę Starosty Żywieckiego w Grupie I – Twórcy Lu-
dowi. Nagrody przyznawane są raz w  roku za szczególne osiągnię-
cia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
wartości kulturowych regionu i mogą być przyznawane za całokształt 
działalności lub za konkretne dzieło. Pani Marysia w pełni zasłużyła 
na tak zacną nagrodę, cieszy nas to tym bardziej, iż to właśnie GCKPT 
nominowało Panią Marysię do tego wyróżnienia! 

Gratulujemy zwycięstwa, podzielamy Pani radość z osiągniętych 
sukcesów i bycia najlepszym. Dziękuję za trud, poświęcenie i zaanga-
żowanie. Życzymy dalszych osiągnięć i satysfakcji z pracy!

Nasza Twórczyni nagrodzona!

GŁUPOTA – ZŁOŚLIWOŚĆ – DRAŃSTWO – BARBARZYŃSTWO
I CO DALEJ?

Kontakt z pszczołami mam od dzieciństwa. Pasiekę w gospo-
darstwie założyła moja mania w latach 50. XX wieku, a prowadził 
ją mój ojciec, pochodzący z Kujaw, mający tam wcześniej kontakt 
z pszczołami i potrafiący się nimi zająć. Miał nas – 4 synów — i w 
miarę potrzeby wszyscy pomagaliśmy mu w przeglądzie rodzin, 
miodobraniu i innych pracach przy pszczołach. W latach 70, wyje-
chałem na Śląsk, gdzie przez 5 lat uczęszczałem do szkoły średniej, 
a następnie 2 lata odbywałem służbę wojskową.

W czasie mojej nieobecności pszczoły wyginęły i puste ule cze-
kały na zagospodarowanie. W 1 978 r. zakupiliśmy z manią 3 od-
kłady i zacząłem samodzielne pszczelarzenie. W 1978 r. wstąpiłem 
do gminnego koła pszczelarzy, W którym wkrótce zostałem wy-
brany zastępcą prezesa. W 1984 r. ukończyłem kurs i uzyskałem ty-
tuł mistrza pszczelarskiego. W okresie tych kilku lat zmieniłem ule 
na ule Ostrowskiej i rozbudowałem pasiekę cło ok. 50 uli.

W 1984 r. założyliśmy samodzielne koło w naszej wsi — Ra-
dziechowy — ja zostałem wybrany Prezesem i funkcję tę pełnię 
do chwili obecnej.

Miejscowość, w której mieszkam, cechuje umiarkowany poży-
tek dla pszczół, a dodatkowo jest przepszczelenie. To zmusiło mnie 
do szukania nowych miejsc dla moich pszczółek, by osiągnąć ja-
kieś efekty. Udało mi się wydzierżawić od miejscowego SKR kil-
ka arów nieużytków w ustronnym miejscu — na hałdzie w starym 
kamieniołomie. Teren wyrównałem, ogrodziłem i przewiozłem 
część pasieki na nowe miejsce, gdzie, nikomu nie przeszkadzając, 
pszczółki mogły spokojnie pracować. Ponieważ dojazd do pasie-
ki okresowo, z uwagi na górzysty teren, był utrudniony, postano-
wiłem zakupić barakowóz. Z dużym trudem udało mi się go tani 

ulokować, służył mi jako pracownia i magazyn sprzętu. W 1992 r. 
część pasieki wywiozłem do lasu na pożytki z maliny i ewentualną 
spadź. wyjazd nie był udany, gdyż przez prawie 3 tygodnie pada-
ło i trzeba było dokarmiać pszczoły ciastem, aby zbytnio nie osła-
bły. Na wyjeździe tym doświadczyłem również głupoty ze strony 
młodych ludzi, którzy podjeżdżali na motorach od tyłu uli i rzuca-
li w nie dużymi kamieniami do momentu, aż któryś korpus spadł 
lub został rozbity. Wtedy uciekali.

Do domu przywiozłem częściowo uszkodzone i puste ule. Na-
tomiast stacjonującą na ocalicie pasiekę odwitali czasami złośliwi 
goście. włamywali się do pracowni, ale odchodzili, widząc, że nie 
ma tam niczego, co można byłoby sprzedać na złom. Po trzykrot-
nym włamaniu musiałem zrobić nowe drzwi, bo ze starych niewie-
le zostało. Pewnego zimowego dnia — zasypaną śniegiem i uśpio-
ną pasiekę — znowu odwiedzili jacyś dranie. Zainteresowały ich 
metalowe podstawy, na których siały ule. Pięć uli zrzucili prosto do 
śniegu. Ule spadając, rozpadły się na segmenty, a ramki z pszczo-
łami wysypały się do śniegu. W chwili, kiedy dranie raczyli się win-
kiem za sprzedany złom, pszczoły konały na śniegu.W zimie nie 
odwiedzam pasieki zbyt często, więc minęło kilka dni nim to spo-
strzegłem, Ostatnie lata były w naszym regionie dla pszczelarstwa 
niekorzystne ze względu na złe warunki pogodowe.

W roku 2011 wystąpiła wreszcie obficie spadź i miałem na-
dzieję na odrobienie strat z lat poprzednich: miód w magazynie, 
pszczoły wyleczone i nakarmione na zimę, zapasowe korpusy, ule 
wydezynfekowane i wyremontowane oczekiwały w pracowni na 
nowy sezon.

W dniu 17 października położyłem się około 22.00 biorąc do 
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Sukces KGW z Brzuśnika podczas Święta Powiatu Żywieckiego!!!

ręki Kalendarz Pszczelarski, który zakupiłem na imprezie u Łyso-
nia i chciałem go wreszcie spokojnie przeglądnąć. Ale spokój zo-
stał przerwany dźwiękiem strażackiej syreny alarmowej. Wygląd-
nąłem z niepokojem przez okno, ale w pobliżu nic nie było wi-
dać, więc wróciłem do kalendarza. Po godzinie ktoś zadzwonił 
do drzwi. Przed drzwiami stał strażak i prosił, abym udał się z nim 
podpisać protokół odbioru pogorzeliska, ponieważ moja pracow-
nia spłonęła doszczętnie wraz z zawartością oraz kilkoma najbli-
żej stojącymi ulami. Jakiś barbarzyńca podpalić pracownię, która 
służyła mi ponad 20 lat i mogła jeszcze długo służyć, i zabawił się 
moim kosztem. W pracowni gromadziłem zapasowe ule i korpu-
sy z woszczyną, syrop, który mi został z jesiennego podkarmiania 
oraz wiele drobnego sprzętu. Ogień był tak wielki, że stojące w od-

ległości kilku metrów drewniane ule z pszczołami paliły się jak po-
chodnie, a styropianowe stojące w odległości ok. 10 m — po pro-
stu się roztopiły. Wysoka temperatura wywabiła pszczoły z uli i gi-
nęły w płomieniach. Część wyległa na ule, ale strażacy musieli je 
potraktować wodą, aby ich nie pożądliły w trakcie akcji.

We mnie nadal tkwi żal i rozgoryczenie, ponieważ w tych la-
tach po prostu się już walczy o przetrwanie pszczół, ponosząc 
znaczne koszty, a inni “ludzie” prezentują swoją głupotę, złośli-
wość, draństwo i barbarzyństwo. Co będzie dalej? Jaka czeka przy-
szłość nas i nasze ukochane pszczoły?

Tadeusz Ozimiński
Stanisław Żur

Podczas tegorocznego Święta Powiatu Żywieckiego które 
odbyło się 9 Sierpnia w Amfiteatrze pod Grojcem swój doro-
bek zaprezentowały stowarzyszenia, twórcy ludowi, zespoły 
regionalne z terenu całego powiatu oraz koła gospodyń wiej-
skich. Celem Przeglądu Potraw Regionalnych jest propagowa-
nie dań typowych dla Żywiecczyzny a także możliwość zasto-
sowania ich we współczesnej kuchni. Podczas Przeglądu Koła 
Gospodyń Wiejskich z wszystkich gmin powiatu prezentowa-
ły różne regionalne potrawy, napoje ziołowe, nalewki oraz cia-
sta, które już dzisiaj zniknęły z naszych codziennych jadłospi-
sów. Naszą Gminę reprezentowały Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Brzuśnika, które zajęły pierwsze miejsce w ka-
tegorii „Ciasta”!

Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy, cieszymy się 
z osiągniętego sukcesu i życzymy dalszej owocnej pracy!

Baca prognozuje
Jeśli liczycie na letnie upały w  sierp-

niu, to nie mam dla Was dobrych wiado-
mości. Przepowiadam raczej umiarko-
wane temperatury z kilkoma cieplutkimi 
dniami na początku i w połowie miesiąca. 
Pewnie zmartwiłem wszystkich wczaso-
wiczów… Pierwsza połowa miesiąca po-
godna, słoneczna i ciepła. Uwaga na bu-
rze! Warto wybrać się po leśne, pachną-
ce owoce, nazbierać aromatycznych ziół, 
posłuchać podczas wędrówek koncer-

tów świerszczy. Około 15 sierpnia nadleci wiatr z północnego za-
chodu lub wschodu i solidnie dmuchnie, nawet porywiście. Ścią-
gnie pod koniec sierpnia chmurska i deszcze nad Polskę. Cóż, tem-
peratury takie bardziej jesienne. Pojawią się pierwsze zwiastuny 
jesieni: poranne, zimne mgły, zamglenia oraz lodowata rosa. Jed-
nak lokalnie możliwa niewielka poprawa pogody. Trochę więcej 
słońca pomiędzy 24 a 27 sierpnia.
„Bywa, że od św. Romana (9) chłodne wieczory do rana”
„Kiedy Bernard (20) przygrzeje, poleje, ogrzmoci – grzyby, ryby 
i owoce ozłoci”
Hej…      Andrzej Murański
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Tegoroczne Mistrzostwa Polski w Karate – Fudokan przecho-
dzą do historii. Za nami kolejny, niezwykle udany start karateków 
z Klubu „Arawashi” działającego w gminie Radziechowy – Wieprz, 
chociaż jechali na nie, tym razem, bez osobniczego przygoto-
wania pod kątem mistrzostw. Nie oznacza to jednak, że nie byli 
w  ogóle nieprzygotowani! W  sporcie nie ma cudów: nie trenu-
jesz – nie masz sukcesów! Jednak faktem jest, że w okresie pomię-
dzy styczniem a marcem miłośnicy tego sportu trenowali nie tak 
– jak to było w poprzednich latach: teraz skupili się na podnosze-
niu ogólnej motoryki, wytrzymałości, szybkości i  siły. Szkolenio-
wiec wprowadził też nowe elementy walki kumite. Cała ta historia 
pokazuje, jak ważne na drodze karate jest konsekwentne posuwa-
nie się do przodu. Bez poddawania się: presji wyniku, bez treno-
wania od zawodów do zawodów bądź innych nieprzyjaznych oko-
liczności. Solidna, ciężka praca w sporcie zawsze się opłaci (dodaj-
my – nie tylko.. w sporcie).

Reprezentacja Klubu „Arawashi”, 
pod przywództwem senseia Bogusła-
wa hutmana – Wilczka, sprostała wy-
zwaniu. Do klubu wrócili z tarczą: przy-
wieźli dwa medale, wszystkie w kon-
kurencji walk kumite w  kolorze sre-
bra i  brązu. Najlepsza z  zawodniczek 
Monika Wojtas w  kategorii młodzie-
żówki U21, przeszła przez te Mistrzo-
stwa już nawet nie jak burza, ale jak... 
tajfun! Rywalki Moniki były wyraźnie 
zagubione w potyczce z Moniką – ale są 
to efekty naszej ciężkiej permanentnej 
pracy na treningach, zwłaszcza dosko-
nale przeprowadzane akcje, które miały 
swój początek w  technikach nożnych, 
które się sprawdziły również u jej młod-
szego kolegi w kategorii juniora Marci-
na Bieguna.

-To cud, że Monika z  Marcinem 
w ogóle psychicznie dali radę, bo na swo-
je starty przyszło im czekać najdłużej ze 

wszystkich naszych zawodników, a  to psychicznie spala – podkre-
śla szkoleniowiec Hutman – Wilczek. Nieco mniej szczęścia miała 
Patrycja Marszałek, której nie udało się wejść do strefy medalo-
wej na tak prestiżowych zawodach o tak wysokiej randze, zabrakło 
odrobiny szczęścia i ostatecznie zajęła 5. miejsce.

Na brawa zasługują wszyscy zawodnicy „Arawashi” za walki 
na Mistrzostwach Polski, ale przede wszystkim za determinację 
w przygotowaniach do tych Mistrzostw! To oznaka charakteru.

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

Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta

BRZUŚNIANKA DRUGA W POLSCE

W niedzielę 20.07.2014 r. na stadionie sportowym przy ul. Nad 
Sołą w Wieprzu odbył się, jak co roku, turniej o puchar Wójta Gmi-
ny Radziechowy – Wieprz. Do rozgrywek zgłosiły się trzy druży-
ny: LKS Magura Bystra, GKS Radziechowy – Wieprz 1 oraz GKS 
Radziechowy – Wieprz 2. Turniej rozgrywany był systemem każ-
dy z każdym w wymiarze 70 minut mecz. Zawodnicy, oprócz wal-
ki o  miano najlepszej drużyny turnieju, walczyli również o  ty-
tuł najlepszego zawodnika oraz bramkarza. W wyniku losowania 
kolejności spotkań, do pierwszego meczu przystąpiły dwie eki-
py Gminnego Klubu Sportowego. Po 70 minutach gry zwycięży-
ła drużyna GKS Radziechowy 1 wynikiem 2:0. W drugim spotkaniu 
zmierzyły się LKS Magura Bystra oraz GKS Radziechowy 1. Po bar-
dzo emocjonującym meczu rozgrywanym w upalnym słońcu dru-
gi raz z rzędu zwyciężyli zawodnicy Gminnego Klubu Sportowego 
Radziechowy – Wieprz 1 wynikiem 1:2. Trzeci mecz pomiędzy GKS 
2 oraz LKS Magura Bystra zakończył się zwycięstwem GKS Radzie-
chowy 2 wynikiem 3:1.

Po turnieju odbyła się ceremonia ogłoszenia wyników. Pan 
Wójt Grzegorz Figura wręczył puchary oraz statuetki najlepszym 
zawodnikom. Główne trofeum za wywalczenie pierwszego miej-
sca zdobył Gminny Klub Sportowy Radziechowy – Wieprz 1, dru-
gie miejsce zdobyła druga drużyna Gminnego Klubu Sportowego 
Radziechowy – Wieprz, na trzecim miejscu uplasowała się ekipa 
Ludowego Klubu Sportowego Magura Bystra. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju w  ocenie kibiców został Mateusz Janik z  GKSu. 
Natomiast miano najlepszego bramkarza wywalczył Wojciech 
Barcik, również występujący w drużynie GKSu. Podczas ceremonii 
wręczenia nagród Pan Wójt Grzegorz Figura również uhonorował 
drużynę piłkarek ręcznych, dzielnie reprezentujących nasza Gmi-
nę w rozgrywkach Podbeskidzkiej Lidze Piłki Ręcznej Dziewcząt. 
Warto wspomnieć, iż ta dyscyplina zyskuje coraz większa popular-
ność wśród naszej młodzieży. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zawodnikom oraz trenerom, którzy poświęcili wolny czas w nie-
dzielne przedpołudnie.
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Piłkarze do boju
Po niespełna miesięcznej przerwie ruszają rozgrywki piłkar-

skie sezonu 2014/2015. Spragnieni sportowych wrażeń kibice już 
w najbliższy weekend 9/10.08.2014 będą mogli podziwiać druży-
ny z naszej Gminy uczestniczące w zmaganiach na szczeblach IV 
ligi oraz B klasy. Przypomnijmy iż w nowym sezonie Gminę Radzie-
chowy – Wieprz na szczeblu IV ligi śląskiej, reprezentować będzie 
drużyna Gminnego Klubu Sportowego Radziechowy – Wieprz. Już 
w najbliższą sobotę 9.08 o godzinie 17:00 na zmodernizowanym 
stadionie w Wieprzu GKS podejmować będzie LKS Fortecę Świer-
klany. Będzie to zarazem pierwszy mecz naszego klubu w  roz-
grywkach IV ligowych w historii. Dzień później na boiska wybie-
gną reprezentanci Żywieckiej B klasy: LKS Magura Bystra, LKS Jusz-
czyna oraz drugi zespół Gminnego Klubu Sportowego Radziecho-
wy – Wieprz. Bystrzanie podejmować będą na wyjeździe zespół 
z Rychwałdu o godzinie 12:00, natomiast LKS Juszczyna na boisku 
w Wieprzu zmierzy się z LKS Grapa Trzebinie o godzinie 15:00. GKS 
2 rozpocznie rozgrywki tydzień później z uwagi na pauzę w pierw-
szym meczu. Zachęcamy do gorącego dopingu naszych drużyn 
oraz zapraszamy na wszystkie mecze. Poniżej prezentujemy ter-
minarze rozgrywek.

Terminarz IV Ligi
1 Kolejka 9.08.2014 (sobota) godzina 17:00
08.2014 GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ LKS FORTECA ŚWIERKLANY:
2 Kolejka 16.08.2014 (sobota) godzina 17:00
16.08.2014 JSP SZCZAKOWIANKA GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ:
3 Kolejka 23.08.2014 (sobota) godzina 17:00
23.08.2014 GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ KS UNIA RACIBÓRZ:
4 Kolejka 27.08.2014 (środa) godzina 18:00
27.08.2014 LKS DRZEWIARZ JASIENICA GKS RADZIECHOWY-
WIEPRZ:
5 Kolejka 30.08.2014 (sobota) godzina 17:00
30.08.2014 GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ LKS BEŁK:
6 Kolejka 6.09.2014 (sobota) godzina 16:30
6.09.2014 LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ: 
L.p. Data meczu 7
Kolejka 13.09.2014 (sobota) godzina 16:00
13.09.2914 GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ LKS JEDNOŚĆ 32 PRZY-
SZOWICE:
8 Kolejka 20.09.2014 (sobota) godzina 16:00
20.09.2014 GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ TS CZARNI GÓRAL ŻY-
WIEC:
9 Kolejka 27.09.2014 (sobota) godzina 15:00
27.09.2014 GKS GIEKSA II KATOWICE GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ:
10 Kolejka 4.10.2014 (sobota) godzina 15:00
4.10.2014 GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ LGKS 38 PODLESIANKA KA-
TOWICE:
11 Kolejka 11.10.2014 (sobota) godzina 15:00
11.10.2014 GTS BOJSZOWY GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ:
12 Kolejka 18.10.2014 (sobota) godzina 15:00
18.10.2014 GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ GKS KRUPIŃSKI SUSZEC:
25.10.2014 MKS ISKRA PSZCZYNA GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ:
14 Kolejka 2.11.2014 (niedziela) godzina 13:00
2.11.2014 GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ TS GÓRNIK PSZÓW:
15 Kolejka 8.11.2014 (sobota) godzina 13:00
8.11.2014 GKS GWAREK ORNONTOWICE GKS RADZIECHOWY-
WIEPRZ:

Terminarz B klasa
Jeleśnia – Zarzecze Nd. 11:00
Juszczyna – Trzebinia Nd. 14:00
Rychwałd – Bystra 02-11-2014 godz. 12:00
GKS Radziechowy – Wieprz II PAUZA
Kolejka 2 – 16/17-08-2014
Bystra – Juszczyna Sob. 16:00
Ślemień – Radziechowy – Wieprz II Sob. 16:00
Kolejka 3 – 23/24-08-2014
Bystra – Węgierska Górka Sob. 16:00
Zarzecze – Juszczyna Sob. 16:00
Radziechowy – Wieprz II – Kocierz Nd. 11:00
Kolejka 4 – 30/31-08-2014
Jeleśnia – Radziechowy – Wieprz II Nd. 11:00
Juszczyna – Ślemień Nd. 14:00
Korbielów – Bystra Nd. 14:00
Kolejka 5 – 06/07-09-2014
Radziechowy – Wieprz II – Zarzecze Nd. 11:00
Jeleśnia – Bystra Nd. 11:00
Juszczyna – Żywiec Nd. 14:00
Kolejka 6 – 13/14-09-2014
Juszczyna – Kocierz Nd. 14:00
Rychwałd – Radziechowy – Wieprz II Nd. 12:00
Żywiec – Bystra Nd. 15:00
Kolejka 7 – 20/21-09-2014
Radziechowy – Wieprz II – Węgierska Górka Nd. 11:00
Jeleśnia – Juszczyna Nd. 11:00
LKS „Magura” Bystra PAUZA
Kolejka 8 – 27/28-09-2014
Korbielów – Radziechowy – Wieprz II Nd. 11:00
Bystra – Trzebinia Sob. 16:00
LKS Juszczyna PAUZA
Kolejka 9 – 4/5-10-2014
Zarzecze – Bystra Sob. 16:00
Radziechowy – Wieprz II – Przyborów Nd. 11:00
Juszczyna – Rychwałd Nd. 14:00
Kolejka 10 – 11/12-10-2014
Węgierska Górka – Juszczyna Nd. 15:00
Żywiec – Radziechowy – Wieprz II Nd. 15:00
Bystra – Ślemień Sob. 16:00
Kolejka 11 – 18/19-10-2014
Przyborów – Juszczyna Nd. 15:00
Bystra – Kocierz Sob. 16:00
Trzebinia – Radziechowy – Wieprz II Nd. 11:00
Kolejka 12 – 25/26-10-2014
Radziechowy – Wieprz II – Bystra Nd. 11:00
Juszczyna – Korbielów Nd. 14:00
Kolejka 13 – 8/9-11-2014
Bystra – Przyborów Sob. 15:00
Radziechowy – Wieprz II – Juszczyna Nd. 11:00
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Urząd Gminy 
Radziechowy Wieprz
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W Kuchni z Panią Elą
Szybka szarlotka
4 jajka, szklanka cukru pudru, szklanka mąki, łyżeczka proszku 
do pieczenia, po łyżce wody i octu.
Wykonanie: jajka ubijamy z  cukrem na parze do konsysten-
cji gęstej śmietany, studzimy, dodajemy ocet i  wodę miesza-
my. Wsypujemy mąkę wymieszaną z  proszkiem do pieczenia. 
Wlewamy do tortownicy wysypanej bułką tartą i  wysmarowa-
ną tłuszczem. Pieczemy 30 min. Składniki na krem: 1,5 kg jabłek, 
galaretka pomarańczowa, 1/3 kostki margaryny, ½ szk. zsiadłe-
go mleka dopełnić do 3/4 śmietaną 18%, ½ szk. cukru pudru.
Wykonanie: Jabłka ścieramy na tarce podsmażamy gorących 
wsypujemy galaretkę mieszamy do rozpuszczenia galaretki. 
Masę wykładamy na biszkopt. Margarynę ucieramy z  cukrem 
dolewając zsiadłe mleko ze śmietaną, gotowym kremem pokryć 
biszkopt z jabłkami oblać polewą czekoladową.

NAPOJE NA UPALNE DNI:
Jabłkowo – miętowy
1 litr soku jabłkowego, pół szklanki listków świeżej mięty
Wykonanie: Kilka listków odłożyć, resztę drobniutko posiekać 
i zalać szklanką przegotowanej letniej wody, wymieszać, odsta-
wić. Po 10 min przecedzić przez sitko i połączyć z sokiem jabłko-
wym. Napój podawać zimny z kostkami lodu.

Lemoniada imbirowa:
2 cytryny, 5 łyżek cukru, ćwierć łyżeczki posiekanego świeżego 
imbiru, lub trochę sproszkowanego.
Wykonanie: Cytryny wyszorować, jedną obrać ze skórki, skór-
kę zachować, cytrynę pokroić na plasterki, pestki wyjąć, z dru-
giej wycisnąć sok, szklankę wody zagotować z cukrem, skórką 
cytrynową, imbirem. Ostudzić, przecedzić, połączyć z wyciśnię-
tym sokiem i 5 szklankami zimnej przegotowanej wody. Do na-
poju włożyć plasterki cytryny, zamieszać odstawić do lodówki 
na godzinę. Zamiast jednej szklanki wody można dodać szklan-
kę białego półwytrawnego wina.

Kotlety grzybowe:
Dowolna ilość nóg grzybowych, 2 jajka, ćwiartka czerstwego 
chleba, 3 małe cebule, bułka tarta, sól, pieprz.
Wykonanie: Nogi grzybowe oczyszczone gotować na małym 
ogniu 5 min. Odcedzić, zmielić je w  maszynce do mięsa, wraz 
z chlebem i cebulami. Do masy dodać jajka, sól, pieprz i tyle buł-
ki tartej, aby można było formować kotleciki. Każdy kotlecik ob-
toczyć w bułce tartej. Na patelni rozgrzać tłuszcz, smażyć kotle-
ciki na zloty kolor z każdej strony ok 2 min.

Kurczak po prowansalsku:
50 dkg podudzi z indyka, pól selera dużego,4 marchewki, 15 dkg 
pieczarek, główka czosnku
Marynata: ½ szk. Oliwy, pół paczki ziół prowansalskich, 5dkg 
mąki, pęczek zielonej pietruszki. Mięso pokroić w kawałki 3 cm, 
włożyć do miski. W oliwie rozpuścić zioła prowansalskie i zalać 
mięso. Przykryć i  odstawić przynajmniej na dobę. Po upływie 
tego czasu osączyć z  przyprawy nie płukać, obtoczyć w  mące 
z  dodatkiem soli i  pieprzu. Na patelni rozgrzać tłuszcz. Warzy-
wa pokroić w kostkę zasmażyć. Na gorący tłuszcz wrzucić mięso 
i  obsmażyć. Wyłożyć na półmisek, obtoczyć zasmażonymi wa-
rzywami. Przed podaniem posypać pietruszką.

Pikle:
Składniki: 25 dkg różyczek kalafiora, marchewki, selera, zielonej 
papryki, cebulki, małych ogórków i zielonej fasoli szparagowej, 
3 listki laurowe, 10 ziaren pieprzu, ząbek czosnku, 1 litr białego 
octu winnego, łyżeczka cukru, 1 łyżka soli.
Wykonanie: Warzywa oczyścić, umyć, osuszyć. Marchewkę, 
paprykę, ogórki i  seler pokroić w  duża kostkę. Ząbek czosnku 
obrać pokroić na cienkie plasterki. Warzywa zblanszować oraz 
odsączyć. Do wyparzonych słoików wkładać warstwami warzy-
wa w dowolnej kolejności a następnie dodać przyprawy. Z octu, 
wody, cukru zagotować zalewę, gorącą zalać jarzyny tak aby 
były całkowicie zakryte wodą. Słoiki szczelnie zamknąć i odsta-
wić na 2-3 tygodnie w chłodne miejsce.

PORADA:
Dla urody naszych pań.
Miód potrafi czynić uda. Ponoć nawet przywraca młodość. Do 
wanny wypełnionej wodą wlewamy litr lekko podgrzanego mle-
ka, filiżankę naturalnego miodu i dwie filiżanki soli kuchennej. 
Po tak relaksacyjnej kąpieli poczujemy się naprawdę odprężo-
ne i wypoczęte, a nasza skóra będzie gładka i miękka w dotyku.

Maseczka miodowa odświeżająca: 3 łyżki stołowe twarogu 
tłustego przy cerze suchej a chudego przy tłustej, musimy wy-
mieszać z  łyżeczką miodu. Tak przygotowaną papkę nanosimy 
na skórę, a po upływie 20 min. zmywamy letnią wodą.

Maseczka dla cery tłustej: Wygładza i oczyszcza cerę tłustą po-
datną na trądzik. Do ubitej piany z białka dodajemy 3 łyżki mio-
du, mieszamy i rozprowadzamy na twarzy i szyi. Po 30 min. zmy-
wamy wodą najpierw ciepłą a na końcu ziemną.

Suche i spierzchnięte usta: Wystarczy lekko pomasować usta 
miękka szczoteczką do zębów a  następnie posmarować mio-
dem. Po 10 min. zlizujemy słodki nektar. Taka słodka kuracja po-
zwoli pozbyć się tej dokuczliwej dolegliwości.

Zniszczone włosy: Jeżeli zniszczymy włosy farbowaniem, trwa-
łą ondulacją, zbyt gorąca suszarką, powinny panie raz na dwa 
tygodnie domowym sposobem przygotować odżywkę do wło-
sów. Wystarczy kilka łyżek miodu, żółtko, można też dodać ły-
żeczkę nafty kosmetycznej. Wszystkie te składniki wymieszać 
i wsmarować w umyte i podsuszone włosy. Owijamy głowę folią 
i grubym ręcznikiem. Po godzinie a nawet dwóch bardzo staran-
nie myjemy głowę szamponem.

Miód powinien często gościć w naszym jadłospisie dzięki zawar-
tości cukrów i  enzymów dostarcza organizmowi energii, uod-
parnia na infekcje, działa przeciwzapalnie i uspokajająco. Posia-
da ważną zaletę jest mniej kaloryczny od cukru. Herbatę jest do-
brze słodzić miodem a zamiast coca–coli przyrządzić sobie na-
pój z miodu wody i cytryny. Smaczny zdrowy korzystny dla na-
szej sylwetki. Na skórę miód działa bakteriobójczo, nawilżająco, 
poprawia jej elastyczność, odżywia, regeneruje, włosom nada-
je blask, sprężystość i wzmacnia je. Jedzmy dużo miodu i  rób-
my miodowe kuracje a nie pozazdrościmy urody dawnej królo-
wej Egiptu Kleopatrze.

Elżbieta Kliś
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Jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego
JAK TO ZAŁATWIĆ?

Zgodnie z kodeksem cywilnym odpowiedzialność cywilną za 
szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną ruchem pojazdu me-
chanicznego ponosi jego posiadacz. Jeżeli sprawca posiada ubez-
pieczenie za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu, wy-
płatę – zadośćuczynienie ponosi zakład ubezpieczeń. Poszko-
dowany może zażądać odszkodowania bezpośrednio od spraw-
cy szkody, pomimo że posiada on ubezpieczenie jak i  od ubez-
pieczyciela. W tym przypadku odpowiedzialność pada na spraw-
cę jak i na ubezpieczyciela na zasadzie dłużników solidarnych, co 
oznacza, że zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłuż-
ników zwalania pozostałych. Jeżeli sprawca wypłaci odszkodowa-
nie z własnej kieszeni, nie może domagać się zwrotu tych pienię-
dzy od ubezpieczyciela. Poszkodowany, decydując się na odszko-
dowanie z ramienia ubezpieczyciela, powinien udać się do towa-
rzystwa ubezpieczeniowego, gdzie sprawca miał wykupioną po-
lisę OC. Zgłoszenie szkody powinno mieć formę pisemną z uwa-
gi na ewentualna drogę sądową, jeżeli zaproponowana kwota 
ubezpieczenia będzie nieadekwatna do poniesionych strat. W pi-
śmie należy przedstawić stan faktyczny oraz okoliczności zdarze-
nia oraz wskazanie wysokości kwoty zadośćuczynienia. Samo po-
danie sumy nie wystarczy, trzeba ją jeszcze uprawdopodobnić. 
Mogą posłużyć temu rachunki związane z kosztami leczenia lub 
pogrzebu.

Jeżeli zaistnieje sytuacja, że osoba małoletnia (poszkodowa-
na) przyczyniła się do wypadku, może to skutkować zmniejsze-

niem należnego odszkodowania. Przy uwzględnieniu stopnia 
tego przyczynienia.

Przedstawiona w  sądzie wycena sporządzona przez rzeczo-
znawcę majątkowego na polecenie jednej ze stron postępowania 
może jedynie posłużyć jako wyjaśnienie stanowiące poparcie sta-
nowiska stron. Sąd w przypadku wymagania wiadomości specjali-
stycznych powołuje jednego lub kilku specjalistów niezaintereso-
wanych sprawą w celu zasięgnięcia ich opinii.

Osoba poszkodowana w  wypadku drogowym, której samo-
chód uległ zniszczeniu, może posługiwać się pojazdem zastęp-
czym w okresie nie dłuższym niż okres trwania naprawy samocho-
du. Koszty najmu samochodu zastępczego ponosi ubezpieczyciel.

Jeżeli w wyniku wypadku, do którego doszło na skutek zderze-
nia się pojazdów komunikacji miejskiej, ucierpieliśmy w  jakikol-
wiek sposób, musimy wykazać szkodę, aby dochodzić odszkodo-
wania od przewoźnika. Należy wykazać, jakiej wysokości szkoda 
została poniesiona i z czego wynika. Należy więc przedstawić ra-
chunki za ewentualne leczenie, rehabilitację, naprawę uszkodzo-
nych rzeczy czy np. dowód zakupu wycieczki, na którą nie uda-
ło nam się pojechać ze względu na wypadek w ruchu drogowym. 
Musimy tez wykazać, że nie przyczyniliśmy się do wypadku np. 
z  powodu nieuwagi czy bycia w  stanie nietrzeźwym. Gdyby tak 
było, wysokość odszkodowania ulegnie zmniejszeniu.

Opracowano na podstawie Dziennik Gazeta Prawna, 19 marzec 
2014, nr 54.
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