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Drodzy nauczyciele i uczniowie! 
Na nowy rok szkolny 2014/2015  pragnę życzyć Wam spokojnej pracy  
i nauki oraz docenienia waszych starań wśród bliskich, a także w lokal-
nym środowisku. Czeka Was wiele wyzwań, ale mam nadzieję, że ten rok 
szkolny będzie pełen radości i satysfakcji z dobrze spełnionych obowiązków. 
 Życzę Wszystkim uśmiechu na twarzy, który rozpromieni każdy dzień i pomoże w 

realizacji zamierzonych celów.
Kształtowanie ludzkich umysłów i serc to nie lada wy-
zwanie, dlatego wszystkim nauczycielom życzę wie-
lu sukcesów, pomyślności, odwagi, by zmierzyć się  
z przeciwnościami, cierpliwości i wiary w młodych ludzi  

i drzemiący w nich potencjał. 
Uczniom natomiast życzymy wzajemnej życzliwości, samych 
dobrych ocen w dzienniku, a także wytrwałości w rozwijaniu 

swoich zainteresowań i uzdolnień.

DOŻYNKOWE ŚWIĘTOWANIE W RADZIECHOWACH
Zbożowe wieńce, plony i sztandary wniesio-

ne zostały do kościoła 6 września przez kolorowy 
korowód górali i góralek z terenu Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz na rozpoczynającą Dożynki 
uroczystą Mszę Świętą, której przewodniczył 
bp. Tadeusz Pieronek. Uroczystościom dożyn-
kowym odbywającym się tego dnia towarzy-
szyło także poświęcenie nowego samochodu 
strażackiego oraz liczne występy artystyczne 
wśród, których zobaczyć można było: występ 
KGW w Radziechowach, uczniów szkoły w Ra-
dziechowach, Orkiestrę Dętą oraz - aż trzykrot-
nie - Zespół Pieśni i Tańca „Jodełki”.

Obiekty spOrtOwe w wieprzu 26-27 września 2014 r.

Dni Gminy  
RaDziechowy-wiepRz

JOdełki • GrOJcOwianie • VOcatiO • Małe kinO • baciary 

wstęp wolny!!!
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Zbożowe wieńce, plony i  sztandary 
wniesione zostały do kościoła 6 września 
przez kolorowy korowód górali i  góralek 
z  terenu Gminy Radziechowy-Wieprz na 
rozpoczynającą Dożynki uroczystą Mszę 
Świętą, której przewodniczył bp. Tadeusz 
Pieronek. Uroczystościom dożynkowym 
odbywającym się tego dnia towarzyszyło 
także poświęcenie nowego samochodu 
strażackiego oraz liczne występy artystycz-
ne wśród, których zobaczyć można było: 
występ KGW w  Radziechowach, uczniów 
szkoły w  Radziechowach, Orkiestrę Dętą 
oraz - aż trzykrotnie - Zespół Pieśni i Tańca 
„Jodełki”. 

Tłoczno i  uroczyście było na sobotniej 
dziękczynnej Mszy Świętej o godzinie 12.00 
w Radziechowach. Rolnicy, Koła Gospodyń 
Wiejskich, a  także przedstawiciele Ochot-
niczej Straży Pożarnej i  Związku Podhalan 
wraz z  władzami Gminy Radziechowy-
Wieprz i  zaproszonymi gośćmi wnieśli do 

świątyni dary i  gorące po-
dziękowania, za każdy plon 
zrodzony w  tym trudnym 
dla rolników roku. Posługę 
kapłańską tego dnia sprawo-
wali proboszczowie wszyst-
kich parafii na terenie naszej 
gminy na czele z  witającym 
gości ks. Ryszadrem Kuba-
siakiem, proboszczem Parafii 
Radziechowskiej. Pouczające 
kazanie tego dnia wygłosił 
gościnnie przewodniczący 
sprawowaniu Eucharystii Bi-
skup Tadeusz Pieronek. Gdy 
dobiegły końca uroczystości 
w  Kościele pw. św. Marcina 
w  Radziechowach, odbyło 
się jeszcze uroczyste poświę-
cenie nowego samochodu 
strażackiego zakupionego 
pod koniec sierpnia przez 

OSP w  Radzie-
chowach. Po 
z a k o ń c z e n i u 
religijnej części 
obchodów Do-
żynek długi korowód prowa-
dzony przez Orkiestrę Dętą 
z  Radziechów powędrował 
w stronę Zespołu Szkół im. ks. 
prał. Stanisława Gawlika w Ra-
dziechowach, gdzie na gości 
czekał wyśmienity obiad oraz 

liczne atrakcje. Część artystyczną programu 
otworzyło tradycyjne przekazanie przez te-
gorocznych starostów dożynek – państwa 
Monikę i  Sebastiana Rybarskich – chleba 
i miodu Panu Grzegorzowi Figurze Wójtowi 
Gminy Radziechowy-Wieprz. 

- 16 lat temu po reformie administracyj-
nej kraju pierwsze dożynki diecezjalno-po-

cd. ze str. 1
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wiatowo-gminne odbyły się właśnie tutaj wraz 
ze świętej pamięci ks. prałatem Stanisławem 
Gawlikiem. Dziś mogę tutaj powrócić do Gmi-
ny, która przez ten czas zdała samorządowy 
egzamin i  rozwijała się wspaniale. – mówi 
w  krótkim przemó-
wieniu przybyły Sta-
rosta Żywiecki An-
drzej Zieliński.

Na scenie tego 
dnia wystąpiły Pa-
nie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w  Radzie-
chowach z  poezją 
i  tradycyjnymi przy-
śpiewkami, którym 
towarzyszyło wrę-
czanie chleba go-
ściom i  sponsorom 
tegorocznych doży-
nek. Zagrali i tańczyli 
dla zebranych tego 
dnia także członko-
wie Zespołu Pieśni 
i Tańca „Jodełki” prezentując się na scenie aż 
trzykrotnie za każdym razem z  innym reper-
tuarem tańców z Opoczna, Rzeszowa a także 

na zakończenie repertuarem gó-
ralskim, w którym ani nie zabra-
kło głębokiego brzmienia trąbit, 
ani popisów zwinności młodzie-
ży. Zagrała dla zebranych tak-
że raz jeszcze Orkiestra Dęta 
z  Radziechów. Nie należy zapo-
mnieć także o występie uczniów 
szkoły w  Radziechowach, która 
nie tylko ugościła wszystkich 

przybyłych, ale także przygotowała piosen-
ki i  skecze, które wzbogacić miały przebieg 

uroczystości. Zaśpiewali dla 
nas tego dnia najzdolniejsi 
uczniowie i uczennice placów-
ki, a  także Joanna Pytlarczyk 
absolwentka szkoły. 

W trakcie Dożynek rozwią-
zany został także konkurs na 
najpiękniej przybrany odcinek 
drogi w  Radziechowach, kon-
kurs ZM ds. Ekologii w Żywcu 
na rzut lotkami do tarczy oraz 
konkurs na najpiękniejszy 
ogród w  Gminie Radziecho-
wy-Wieprz. 

W  pierwszym z  tych kon-
kursów bezsprzecznie pierw-
sze miejsce zajęły dekoracje 
stworzone przez pracowni-
ków Publicznego Przedszkola 
w  Radziechowach. Kolejne 
przypadło w udziale twórcom 
dekorującym plac U  Stany, 
a także p. Barcik z ul Głównej, 
Kwiaciarni „Tuberoza” z  ulicy 
Wiśniowej. Warto zaznaczyć, 
że wszyscy mieszkańcy Ra-
dziechów, którzy włączyli się 
w  akcję ozdabiania Sołectwa, 
spisali się wspaniale. 

Ostatnią atrakcją wień-
czącą artystyczną część Doży-
nek był przygotowany przez 
Ochotniczą Straż Pożarną 
w  Radziechowach pokaz 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej oraz ratownictwa dro-
gowego, w postaci uwalniania 
uwięzionej w  samochodzie 
ofiary wypadku poprzez roz-
cięcie samochodu. 

Dożynkowe świętowanie zakończył fe-
styn ludowy przygotowany przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w  Radziechowach. Przy 
dobrej muzyce do późnych godzin nocnych 
można było bawić się i tańczyć. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim 
sponsorom tegorocznych dożynek, a  są 
nimi: Firma Sanit-Trans Spółka z  o.o. z  Mię-
dzyrzecza Górnego; Firma Żywiec Zdrój S.A.; 
ETNO Bank Spółdzielczy w  Radziechowach-
Wieprzu; Związek Międzygminny ds. Ekologii 
w Żywcu; Magazyn Towarów Masowych C.S.; 
Pan Piotr Figura; Holisz Jolanta i Marek Produ-
cent Wyrobów Piekarniczych i Cukierniczych 
z  Juszczyny; „Tradycyjna” Piekarnia Świniań-
ski Wojciech z Wieprza; Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego Władysław Wolny i Bogusława Wol-
na z Cięciny, Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
sp.j. Tadeusz Kapała, Tadeusz Klimczak, Kazi-
mierz Setla (Kazimierz Setla – Zakład Mięsny) 
z  Węgierskiej Górki; Zakład przetwórstwa 
mięsnego Bogusława i Józef Błachut z Żywca 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Radziecho-
wach. 

Za ofiarność dziękujemy także sponso-
rom fantów na loterię, a byli nimi: P. Helena 
i Edward Czech, P. Stanisław Lizak, P. Piotr Bie-
la, P. Krystyna i Tadeusz Adamczyk, P. Agniesz-
ka Piecuch  (kwiaciarnia „TUBEROZA”), P. Ewa 
i  Jarosław Piecuch , P. Joanna i  Henryk Mar-
tyniak, JARMARK BIS Węgierska-Górka, Spół-
ka Wodna Radziechowy, P. Agnieszka i  Piotr 
Ulrych, P. Sławomir Pawlus, P. Jolanta i  Kazi-
mierz Sapeta , P. Dariusz Smoczek, P. Weroni-
ka i Piotr Sapeta, P. Katarzyna Dudek, P. Anna 
Biegun, P. Jerzy Pawlus, P. Rafał Szypuła, P. 
Dorota i Marek Pasławscy, P. Czesława Mizia, 
P. Artur Tlałka, P. Gabriela i Tomasz Kania, P. 
Danuta i Kamil Błaszczyk, P. Elżbieta Ciurla, P. 
Krzysztof Pawlus, P. Piotr Kosiec, P. Agata i Jan 
Tracz, P. Janina Pawlus, P. Zdzisław Boboń  
z  Gilowic, Stowarzyszenie Górników „Gwa-
rek”, G.S. Cięcina.

Organizatorami tegorocznych dożynek 
był: Zespół Szkół im ks. prał. Stanisława Gaw-
lika w Radziechowach, Koło Gospodyń Wiej-
skich w  Radziechowach, Pani Sołtys Janina 
Tlałka, OSP Radziechowy, Urząd Gminy Radzi-
chowy-Wieprz oraz Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz. 

(M. Husar) 
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Nie byle jakich starostów miały tegoroczne dożynki - byli nimi 
Państwo Monika i Sebastian Rybarscy zamieszkujący Radziechowy, 
obecnie właściciele niemal 30 młodych cieląt i  50 dorosłych krów 
mlecznych, z których mleko skupuje znana firma „Włoszczowa”. 

Smykałkę i  dobrą rękę do zwierząt Pan Sebastian odziedziczył 
po rodzicach i  dziadkach. Od najmłodszych lat pracował i  pomagał 
w gospodarstwie, które w 2006 roku dostał w spadku po rodzicach 
z 20 krowami mlecznymi. Gospodarstwo Państwo Rybarscy zdecydo-
wali się jednak rozbudować i w 2012 roku rozpoczęto budowę nowej 
obory w innym miejscu - w szczerym polu, na obrzeżach Radziechów. 
Nowe zabudowania służą już obecnie przechowywaniu licznego sta-
da, które co drugi dzień dostarcza 1,5 tysiąca litrów mleka. „Obora 
jest już prawie całkowicie wykończona.  Znajduje się na samym końcu 
ulicy Jasnej. – Mówi Pan Sebastian - Wcześniejsze gospodarstwo odzie-
dziczone po rodzicach znajduje się na ulicy Głównej w samym centrum 
Radziechów. Było to gospodarstwo dziadków, które rodzice zmoder-
nizowali w  chwili przejęcia. Dla mnie nie było już tam dość miejsca na 
kolejne rozbudowy.  W tej chwili opiekuję się dwoma gospodarstwami. 
W  tym starym trzymam część cieląt. Nowe zbudowałem z  dala od do-
mów w szczerym polu, aby nikomu nie przeszkadzało. Wiele pomysłów, 
które posłużyły mi w  tworzeniu gospodarstwa zaczerpnąłem podczas 
6-miesięcznych praktyk w Szwajcarii.

Gospodarstwo Państwa Rybarskich posiada zmechanizowane 
dojarki, z których mleko bezpośrednio trafia do chłodni, gdzie schła-
dzane jest w ciągu godziny do temperatury 4°C. Mleko odbiera sys-
tematycznie mleczarnia „Włoszczowa”. Z  oddziałem w  Pawłowicach 
– wspomnianej firmy – państwo Rybarscy współpracują już ponad 
cztery lata.  Produkt dwa razy w miesiącu przechodzi badania w labo-
ratoriach weterynaryjnych. 

Państwo Rybarscy są tak-
że właścicielami 10 hektarów 
własnego pola oraz dzierżawią 
50 hektarów ziemi, na których 
uprawiają pszenicę, przenżyto, 
rzepak oraz kukurydzę i  siano-
kiszonki – wszystkie te uprawy 
służą im na własny użytek bądź 
paszę dla krów. Przy gospodar-
stwie oprócz właścicieli pracuje 
jedynie dwóch pracowników. 

Gospodarze tegorocznych 
dożynek mają także własne 
małe marzenia. – „W  przyszło-
ści moglibyśmy otworzyć jakaś 
niewielką przetwórnię, np. na-
stawioną na produkcję serów” – mówi Pan Sebastian – „Nie planuję 
zwiększać gospodarstwa, ale mieszkanie zaadoptowane koło obory 
chciałbym przeznaczyć pod wynajem, na agroturystykę. W tej chwili nie 
ma miejsc noclegowych w Radziechowach, a wiem, że chętni na przyjazd 
są. To jednak plany na czas, gdy już wykończymy własny dom.” 

Plany na wykorzystanie gospodarstwa Moniki i  Sebastiana Ry-
barskich mają także inni. Pod koniec zeszłego roku Pan Sebastian 
otrzymał propozycję z ODR-u stworzenia u siebie gospodarstwa do-
świadczalno-szkoleniowego, do którego na konferencje i konsultacje 
przyjeżdżaliby rolnicy nie tylko z całej Polski, ale także z  innych kra-
jów. Pomysł realizacji tego projektu jest w bardzo wczesnej fazie, ale 
wiemy już teraz, że jeśli faktycznie ruszy, państwo Rybarscy wyrazili 
zgodę na włączenie do niego ich gospodarstwa.                     (M. Husar)

Przedstawiamy Państwu Wyniki Konkursu na „Najpiękniejszy 
Ogród w Gminie organizowanego przez Gminne Centrum Kultury, 
Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz:

Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Zofii Piecuch 
z  Ośrodka Doradztwa Rolniczego zadecydowała o  następującym 
podziale miejsc:

Pierwsze miejsce:  
ogród Pani Heleny Świ-

niarskiej z Wieprza

Drugie miejsce:
ogród Pani Marii Kucia 

w Przybędzy

Trzecie miejsce w kon-
kursie równorzędne:
ogród Pani Rozalia 
Polak z Juszczyny

ogród Pani Stanisławy 
Sumara z Wieprza

Ponieważ wszyst-
kie ogrody były piękne  
i wyjątkowe, komisja zde-
cydowała się nagrodzić 

pamiątkowym dyplo-
mem i  upominkiem 
także kilku innych 
uczestników kon-
kursu, są nimi: PANI 
GRAŻYNA MALINKA, 
PANI BOGUSŁAWA 
PAWLUS, PANIE MA-
RIA I  RENATA KLIŚ,  PANI GENOWEFA 
TOMASIK, PANI JANINAKŁUSAK, PANI 
JADWIGA RUCHLEWICZ, oraz PAŃ-
STWO BARBARA I  ROMUALD SETLA 
- jedyni zgłoszeni właściciele nie tylko 
zadbanego obejścia, ale także gospo-
darstwa rolnego 

Sponsorami nagród  
w konkursie było:  

Gospodarstwo Ogrodnicze  
Wolny Antoni Tomasik  

Genowefa z Radziechów,  
oraz Centrum Ogrodnicze  

SZAROTKA w Żywcu.

Serdecznie dziękujemy im za 
pomoc w organizacji konkursu!

OGŁOSZENIE
Przypominamy, że istnieje możliwość czytania gazetki „Nasza Gmina” w trybie online,  na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz: http://www.radziechowy-wieprz.pl/.
Zachęcamy do korzystania z tej możliwości i życzymy przyjemnej lektury.

GOSPODARZE DOŻYNEK 2014

KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W GMINIE 
RADZIECHOWY-WIEPRZ” - ROZWIĄZANY
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100 bukietów z kwiatów i ziół nagrodzono w Juszczynie
Teren przy kaplicy w Juszczynie Zrębnikach 15 

sierpnia zazielenił się od naręczy przyniesionych 
do święcenia kwiatów i  ziół. Po uroczystej Mszy 
Świętej, która odbyła się w  tym miejscu, zebrani 
udali się na pobliską działkę, gdzie przeprowa-
dzony został konkurs na ”Najpiękniejszy bukiet 
zielny”, w  którym wyróżniono 100 pięknych wią-
zanek. W  piękną muzyczną oprawę Mszy Świętej 
i konkursu zadbała kapela Zespołu Regionalnego 
„Grojcowianie”. 

Tradycyjnie 15 sierpnia do przydrożnej kaplicy 
w  Juszczynie Zrębnikach zjechali się mieszkańcy 
gminy, pragnący w sposób szczególny uczcić święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bo-
skiej Zielnej). Kto zawitał tu tego dnia po raz pierw-
szy, mógł – dzięki pięknemu kazaniu wygłoszone-
mu przez tamtejszego proboszcza, ks. Kazimierza 
Bubę – zaczerpnąć nieco wiedzy historycznej o tra-
gicznych nieraz losach samej Juszczyny. Po zakoń-
czeniu Mszy Świętej i  poświęceniu przyniesionych 
bukietów, zebrani zostali zaproszeni do wspólnego 
biesiadowania przy ognisku. Dzięki pracy Pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Juszczynie nikt  opuścić tego 
miejsca nie mógł głodny – na przybyłych czekały go-
rące kiełbaski i słodki poczęstunek. 

W  czasie, gdy goście i  mieszkańcy sołectwa ra-
czyli się specjałami przygotowanymi przez KGW, od-
był się konkurs na najpiękniejszy i złożony z najwięk-
szej ilości ziół bukiet. Łącznie – w trzech kategoriach: 
szkoła podstawowa, gimnazjum oraz osoby doro-
słe – nagrodzonych zostało 100 najpiękniejszych 
wiązanek. Komisji konkursowej przewodniczył Pan 
Andrzej Murański znany zielarz i gawędziarz z Jusz-
czyny. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym w  przygotowanie tej miłej uroczystości i  kon-
kursu, w  szczególności Kołu Gospodyń Wiejskich, 
które nas wykarmiło; księdzu proboszczowi Kazi-
mierzowi Bubie oraz ks. Józefowi Pasterniakowi za 
nie tylko piękną Mszę, ale także udział w obradach 
komisji konkursowej; Straży Pożarnej w  Juszczynie 
za zabezpieczenie terenu, Państwu Urszuli i Mieczy-
sławowi Murańskim za użyczenie działki, na której 
odbyło się ognisko i  konkurs; Zespołowi Grojco-
wianie za wspaniałą oprawę muzyczną wydarzenia; 
Pani Annie Kupczak profesjonalnie prowadzącej 
przebieg konkursu; Pani Zofii Marek i Panu Andrze-
jowi Murańskiemu za podzielenie się swoją wiedzą 
dotyczącą ziół i udział w obradach komisji konkurso-
wej oraz Sołtysowi Mieczysławowi Sygutowi  za nie-
ocenioną pomoc w organizacji i koordynacji całego 
przedsięwzięcia. 

Dziękujemy i  mamy nadzieję, że w  przyszłym 
roku na Mszy Świętej w Zrębnikach i konkursie spo-
tkamy się w jeszcze liczniejszym gronie!

(M. Husar)
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WAKACYJNE REMONTY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Wolontariat Pracowniczy GŻ w szkole 
podstawowej w Radziechowach

Podczas wakacji w  Gminie Radziechowy-Wieprz przeprowa-
dziliśmy niezbędne remonty w  większości placówek. Ich zakres 
jest różnorodny, wiele z nich stanowi kontynuację prac rozpoczę-
tych wcześniej, np. wymiany okien, posadzek, remonty sanitaria-
tów, sal gimnastycznych, szatni, wymiany instalacji C.O. Dyrek-
torzy placówek zadbali, aby wszystkie prace zostały zakończone 
w sierpniu. 

W  Publicznym Przedszkolu w  Wieprzu pomalowano  po-
mieszczenia przedszkolne, wykonano prace remontowo – konser-
watorskie w ogrodach przedszkolnych, remont dwóch kominów 
oraz remont dachu (wymiana śniegołapów, wymiana śrub na da-
chu, czyszczenie, odtłuszczanie i malowanie dachu), wymieniono 
drzwi wejściowe, 3 okna  i parapety oraz wykonano montaż dasz-
ku nad drzwi. 

W Publicznym Przedszkolu w  Radziechowach zatrudnieni 
pracownicy  wykonali  remont pomieszczeń kuchennych (usunię-
cie starych powłok farby, malowanie) oraz malowanie sali zajęć 
dla dzieci w  Przedszkolu nr 1 oraz w  Przedszkolu nr 2: remont 
dwóch pomieszczeń kuchennych i magazynu żywieniowego oraz 
uszczelnianie dachu. Ponadto zakupiono ze środków Rady Rodzi-
ców nowe szafki do szatni dla dzieci.  

W Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu z budże-
tu szkoły zrealizowano następujące remonty: wymiana i  zakup 
okien w jednej klasie w segmencie dla klas I-III, malowanie ścian 
oraz zakup parkietu. Natomiast ze środków własnych szkoła wy-
konała cyklinowanie podłóg.   

W  Szkole Podstawowej im księdza Jana Twardowskiego 
w Brzuśniku przeprowadzono w okresie wakacyjnym czyszcze-
nie i malowanie ogrodzenia, bramek i balustrad, ponadto wyko-
nano uzupełnienie ubytków w ścianach oraz malowanie pomiesz-
czeń .  Prace zostały wykonane przez pracownika zatrudnionego 
na placówce. Ponto przeprowadzono remont instalacji central-
nego ogrzewania oraz prace remontowo-naprawcze w  ramach 
gwarancji.

W  Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II 
w  Bystrej wykonano remonty polegające na wypełnianiu ubyt-
ków w ścianach oraz malowanie szkolnych toalet, klatki schodo-
wej od strychu do szatni oraz szatni szkolnej, sali przedszkolnej, 
szatni do przebierania na lekcje w-fu, wymiana kafelek ściennych 
w szkolnej sali nr 8, częściowa wymiana lamp w szatni, malowanie 

kuchni i zaplecza kuchennego. Ponadto dokonano modernizacji 
dolnej części elewacji zewnętrznej przy wejściu do szkoły. Koszty 
związane z zakupem materiałów sfinansowano z funduszy pozy-
skanych od Rady Rodziców oraz z budżetu placówki. Prace zostały 
wykonane przez pracownika zatrudnionego na placówce.

W  Zespole Szkolno - Przedszkolnym w  Przybędzy w  cza-
sie wakacji przeprowadzono szereg następujących remontów 
w szkole podstawowej: wykonano generalny remont klatki scho-
dowej prowadzącej na piętro budynku, wymieniono drzwi w ga-
binecie dyrektora, w sekretariacie wymieniono kaloryfer. Ponad-
to dokonano wymiany części   rur C.O. i  uzupełniono brakujące 
tynki na ścianie w sali lekcyjnej, powymieniano lampy na klatce 
schodowej, a także zmodernizowano parking. Z kolei w budynku 
przedszkola przeprowadzono generalny remont jadalni – świetli-
cy, przebudowano ściankę działową i zamontowano drzwi w sali 
zajęć. Na boisku szkolnym zamontowano nowy słupek do koszy-
kówki, oraz  wymalowano linię boiska na asfalcie. Prace zostały 
wykonane przez pracownika zatrudnionego w placówce, a zakup 
materiałów sfinansowano ze środków Rady Rodziców.

 
W Zespole Szkół im. ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach  

prowadzono remont korytarzy szkolnych na parterze i na piętrze 
w nowej części szkoły, wymieniono grzejniki na korytarzach w no-
wej części szkoły oraz wykonano montaż balustrady nierdzewnej. 
Ponadto wykonano cyklinowanie i  lakierowanie parkietu w  sali 
gimnastycznej, malowanie małej sali gimnastycznej oraz lakiero-
wanie parkietu, malowanie 2 sal lekcyjnych, malowanie świetli-
cy szkolnej, nałożono tynk i  pomalowano korytarz przy wejściu 
do pracowni komputerowych oraz pomalowano pomieszczenia 
gospodarcze (magazyn) oraz wykonano wiele innych drobnych 
napraw.   Prace były możliwe dzięki środkom finansowym pocho-
dzącym z budżetu szkoły oraz Rady Rodziców.                            

Gimnazjum Nr 3 w Juszczynie z budżetu szkoły wykonano 
remont sali gimnastycznej (naprawiano spękania i pomalowano 
ściany i sufity oraz wycyklinowano i pomalowano parkiet).

 
We wszystkich placówkach zatrudnieni pracownicy wykonali 
szereg prac remontowo konserwatorskich w  celu przygoto-
wania pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych do rozpoczy-
nającego się nowego roku szkolnego.

W  trakcie tegorocznej przerwy wakacyj-
nej w szkole podstawowej w Radziechowach 
nikt nie odpoczywał. Szczególną uwagę przy-
kuwało zwłaszcza jedno ważne  wydarzenie. 

 Wyremontowano salę lekcyjną  i gimna-
styczną dla sześcio i siedmiolatków rozpoczy-
nających w tym roku naukę.

Nie byłoby jednak niczego nadzwyczaj-
nego w  tym wydarzeniu, gdyby nie fakt, że 
remont wykonali wolontariusze  - pracowni-
cy spółki Trans Trade Żywiec którzy zgłosili 
swój dobrowolny udział w  ramach realizacji 
projektu Wolontariatu Pracowniczego Grupy 

Żywiec  „Pomocna Grupa”.
Wolontariuszami byli 
Prezes spółki Trans Trade Żywiec – To-

masz Klima oraz Magdalena Górna, Małgo-
rzata Pierlak, Krzysztof Murański, Stanisław 
Piecuch, Bogdan Bednarz, Paweł Matejko, 
Stanisław Markiel, Aleksander Górny i Sławo-
mir Wójcik 

Wykonano zaplanowane prace, by już 
pierwszego września  najmłodsi uczniowie 
mogli po raz pierwszy przywitać rok szkolny  
2014/2015 w  pięknych i  przystosowanych 
specjalnie dla ich potrzeb salach.

Projekt ten realizowany był już po raz 
siódmy. Piękna inicjatywa i  szczytny cel po 
raz kolejny przyczyniły się do rozwoju lokal-
nej społeczności.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły 
Podstawowej w  Radziechowach pragną zło-
żyć serdeczne podziękowania dla Grupy Ży-
wiec za wprowadzenie i  realizację projektu 
Wolontariatu Pracowniczego, dla wolonta-

riuszy z Trans Trade Żywiec oraz dla autorów 
tegorocznego projektu pani Moniki Wójcik 
i Magdaleny Górnej.

Wdzięczna społeczność 
Zespołu Szkół im. ks. prał. St. Gawlika 

      w Radziechowach
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TROJACZKI W PIERWSZEJ KLASIE W PRZYBĘDZY
Ewelina, Liliana i  Bartosz – to imiona 

trojaczków, które w tym roku w Przybędzy 
przyjęto do pierwszej klasy szkoły podsta-
wowej. To pierwszy taki przypadek w  tym 
rejonie. 

- To pierwszy raz kiedy w naszej szkole po-
jawiły się trojaczki. – komentuje Pani Elżbieta 
Borowik dyrektor Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Przybędzy - Zdarzyło się co prawda 
wcześniej, że uczyły się u nas bliźnięta, ale nawet 
te ostatnie w tym roku kończyć będą już 18 lat. 

Szczęśliwą mamą trojaczków jest pani 
Iwona Kłusak - jedna z nauczycielek pracują-

cych w szkole. Jak sama twierdzi - „wychowa-
nie i opieka nad trójką dzieci w tym samym wie-
ku nie jest zadaniem łatwym, ale sprawia wiele 
radości”. Zdaniem dyrekcji szkoły Pani Iwona 
doskonale sprawdza się w  swoich obu ro-
lach życiowych sumiennie wykonując wszel-
kie spoczywające na jej barkach zadania. 
U Dzieci już teraz wielu dostrzega szczególne 
uzdolnienia. Artystycznie, a  w  szczególno-
ści malarsko rozwija się Ewelina i  Liliana. Ta 
druga już teraz uczęszcza także na zajęcia 
taneczne do MCK-u.  U Bartosza przeważają 
sportowe zainteresowania. 

W  14-osobowej kla-
sie, w  której znalazły się 
trojaczki wychowaw-
cą została Pani Elżbieta 
Garncarczyk – pomysłowa 
i  utalentowana zwolen-
nicza dziedzin artystycz-
nych, chętnie włączająca 
się w  przygotowanie wy-
chowanków szkoły do tak 
znanych na naszym tere-
nie konkursów jak: GIM-
PLAY-SHOW, czy przeglą-
du „Młode Talenty”. 

Rodzeństwo na co dzień żyje w zgodzie 
i wszyscy w troje są otwartymi na poznawa-
nie nowych kolegów i wesołymi dziećmi. 

- Fajnie jest mieć rodzeństwo, nie jest się 
nigdy samemu – odpowiada najmłodsza i naj-
bardziej „przebojowa” z trójki Liliana. 

(M.H.)

Zdrowo i z przytupem
Większość gmin na Żywiecczyźnie ma już swoje święto. Teraz, 

po raz pierwszy w historii, swoje dni organizuje również gmina 
Radziechowy-Wieprz. Zapraszamy w piątek i sobotę 26-27 wrze-
śnia na obiekty sportowe w Wieprzu. Szykuje się dobra zabawa z 
zespołem Baciary i spora dawka… zdrowia. Wstęp wolny. 

- Zdrowie będzie tematem numer jeden, szczególnie w pierwszy 
dzień imprezy  – zapowiada wójt gminy Grzegorz Figura. - Głów-
nie dzięki pracownikom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy 
w piątek 26 września przyjadą do gminy, aby spotkać się z uczniami 
tutejszych szkół oraz wszystkimi, dla których temat zdrowia nie jest 
obojętny. Pokażą jak udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej, po-
radzą jak dbać o prawidłową masę ciała, jak unikać wad postawy i 
bólów kręgosłupa oraz jak się zdrowo odżywiać. 

Dla dzieci i młodzieży z kolei przygotowano zawody sportowe 
z upominkami dla wszystkich uczestników. Pierwszy dzień świę-
towania zakończy mecz w dwa ognie: nauczyciele vs pracownicy 
gminy. 

Atrakcyjnie i rozrywkowo zapowiada się sobota. Od godz. 
15.00 na scenie prezentować się będą Państwu: zespół VOCATIO, 
Małe Kino, Zespół Regionalny Grojcowianie oraz Mali Grojcowia-
nie, Zespół Regionalny Jodełki oraz gwiazda wieczoru – zespół BA-
CIARY (występ przewidziany na godz. 19.00). Tych z kolei, którym 
jeszcze będzie mało dobrej zabawy, zapraszamy na dyskotekę, 
kończącą imprezę. Zagra dla Państwa DJ KrissD. 

To nie koniec atrakcji. W sobotę na wszystkich czekać bę-
dzie jeszcze wioska rycerska, pokazy walk i nauka strzelania z 
łuku oraz rzucania oszczepem – przygotowane przez Drużynę  
Południe, grupa ratownicza z pokazami udzielania pierwszej po-
mocy, a dla najmłodszych miasteczko zjeżdżalni i dmuchańców, 
clown, namiot Żywca Zdroju oraz zabawy i animacje z opiekuna-
mi. Wszystko za darmo. 

Będzie również co zjeść i co wypić. Bufet grillowy i na słodko 
przygotują panie ze Stowarzyszenia Wieprzanki oraz Rady Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wieprzu. Każdy będzie 
mógł kupić coś dla siebie. 

Organizator: Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz. Partner 

Główny Żywiec Zdrój S.A. Partner wspierający: Etnobank Radzie-
chowy-Wieprz.

Wstęp wolny

Program imprezy
Piątek 26.09.2014 r.

11.00 – pokaz pierwszej pomocy przedlekarskiej (w wykona-
niu pracowników Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).  
11.30 – zajęcia na temat ergonomii pracy ucznia ( prowadzone 
przez pracowników Uniwersytetu Medycznego w Katowicach). 
12.00 – pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu strażaków z 
OSP Radziechowy 

12.00 – namiot obok sceny: pomiar składu masy ciała, porady ży-
wieniowe, profilaktyka bólów kręgosłupa, porady dla kobiet – w wy-
konaniu pracowników Uniwersytetu Medycznego w Katowicach). 
13.00 - rozgrywki sportowe uczniów (koszykówka, bambuko). 
15.00 –Nauczyciele vs Pracownicy Urzędu Gminy – mecz w dwa 
ognie.

Sobota 26.09.2014 r. 
15.00 – pokaz walk rycerskich w wykonaniu Drużyny Południe 
16.00 – występ zespołu VOCATIO 
16.30 – występ zespołu Małe Kino 
16.50 – występ zespołu regionalnego Grojcowianie  
17.20 – występ zespołu regionalnego Jodełki 
17.40 – występ zespołu regionalnego Mali Grojcowianie  
18.00 – występ zespołu regionalnego Jodełki 
18.20 – Występ kapeli góralskiej 
19.00 – Gwiazda Wieczoru – zespół BACIARY 
20.30 – Dyskoteka (prowadzący DJ KrissD) 
23.00 – Zakończenie imprezy 

Atrakcje towarzyszące (sobota): wioska rycerska, pokazy walk i 
nauka strzelania z łuku oraz rzucania oszczepem – przygotowane 
przez Drużynę Południe, grupa ratownicza z pokazami udzielania 
pierwszej pomocy, dmuchana zjeżdżalnia i zamek, suchy basen, 
clown, namiot Żywiec Zdrój, zabawy i animacje z opiekunami. 

Wstęp Wolny 



8

Nasza GmiNa

PROGRAM
Dni Radziechowy – Wieprz na obiektach infrastruktury okołoturystycznej.

26.09.2014r piątek 
Scena

11.00 – pokaz pierwszej pomocy przedlekarskiej-   wykonany 
przez pracowników wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach 
11.30 – ergonomia dnia ucznia – j/w

Na Okrąglaku
12.00 – pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu strażaków z 
OSP Radziechowy

Na boiskach
13.00
- mecz koszykówki kl. 3a z kl. 3b (chłopcy) – boisko nr 1 (2x8 min)
- mecz koszykówki kl. 3a z kl. 3b (dziewczęta) – boisko nr 2 ( 2 x 8 min)
- mecz bambuko klasy pierwsze ze Szkoły Podstawowej w Wieprzu  
   (po 2 drużyny dwuosobowe)
13.00
- mecz koszykówki kl. 2a z kl. 2b (chłopcy) – boisko nr 1 (2x 8 min)
- mecz koszykówki kl. 2ab z kl. 1 ab (dziewczęta) – boisko nr 2  
    (2x 8 min)
13.30
- mecz koszykówki kl. 1a z kl. 1b (chłopcy) – boisko nr 1 (2x 8 min)
15.00 mecz nauczyciele – pracownicy Urzędu Gminy

Namiot obok sceny
12.00 w namiocie obok sceny pracownicy wydziału Nauk o Zdro-
wiu Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
- pomiar składu masy ciała wraz z poradami
- profilaktyka bólów kręgosłupa 
- porady dla kobiet
11.00 animacja dla dzieci od 0 do 3 (gry i konkursy dla dzieci pro-
wadzone przez Żywiec Zdrój)

15.30 Zakończenie imprezy

27.09.2014r 
Scena

15.00 – 45 minutowy pokaz walki  na I boisku do siatki plażowej
16.00 – VOCATIO
16.30 – Zespół  „Małe Kino” – poezja śpiewana 
16.50 – Zespół  Regionalny „Grojcowianie” pod przewodnictwem 

Pani Jadwigi Jurasz
17.20 – Zespół Regionalny „Jodełki” z programem Opoczno pod 
przewodnictwem pani Gabrieli Kania
17.40 – Zespół Regionalny „Mali Grojcowianie” pod przewodnic-
twem Pani Jadwigi Jurasz
18.00 - Zespół Regionalny „Jodełki” z programem Rzeszów pod 
przewodnictwem pani Gabrieli Kania
18.20 – występ Kapeli „  …” 
18.45 – Prezentacja Żywiec Zdrój
19.00 – Zespół z Podhala „BACIARY”
20.30 – Zabawa taneczna – DJ „KRIS”
23.00 – Zakończenie imprezy 

Imprezy towarzyszące:

Tereny zielone obok szkoły
Od 11.00 na terenach zielonych Szkoły Podstawowej w Wie-
przu:
Pokaz rekonstrukcji historycznych przez „Drużynę Południe”
 - rozbicie obozu ( 3 namioty + wiata)
- ognisko w obozie
- krąg honoru
- krąg zdrady
- pojedynki 
- możliwość przymierzenia uzbrojenia w obozie
- strzelanie z łuku/rzut oszczepem
- zabawy dla dzieci (worek, przeciąganie liny, cięcie jabłka mie-
czem)
- dmuchana zjeżdżalnia 
- suchy basen z kulkami 
- dmuchany zamek do skakania 
- klaun
- zdrojek
- animacje dla dzieci 

Boisko do piłki plażowej
15.00  na I boisko do piłki plażowej  „Drużyna Południe” poprowa-
dzi następujące pokazy:
- pokaz musztry wczesnośredniowiecznej ( z atrakcjami dla dzieci)
- pokaz walk wojów 

                    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy ogłasza nabór do

Pop Folkowego Zespołu Muzyczno-Tanecznego
Czeka nas ciekawa zabawa z tańcem i śpiewem.

Zapraszamy!

„Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywiecką Fundację Rozwoju. 

Na terenie Żywiecczyzny Program współfinansuje firma Żywiec Zdrój”

Czeka nas ciekawa zabawa z tańcem i śpiewem. Zajęcia będą się odbywać 
w każdy poniedziałek w godzinach od 1330 - 1500
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Data Impreza Organizator Miejsca
WRZESIEŃ

1 Wrzesień Dożynki parafialne w Wieprzu Parafia NMP w Wieprzu, KGW w Wieprzu Wieprz
2 Wrzesień Ognisko, pieczenie ziemniaka, zaproszenie zaprzyjaźnionych pań z KGW KGW w Bystrej Bystra

3 6.09.2014 Dożynki Gminne w Radziechowach
KGW w Radziechowach, Urząd Gminy,  
Parafia w Radziechowach, GCKPT

Radziechowy

4 20.09.2014
III Rajd Ekologiczny „Czyste Beskidy” – zorganizowany dla uczniów 
wszystkich szkół z terenu gminy.

Urząd Gminy Gmina Radziechowy-Wieprz

5 13.09.2014
XII  Rajd Razem Raźniej na Matyskę i XI Wojewódzkie Wyścigi Wózków 
Nieprofesjonalnych i osób z dysfunkcją narządu ruchu. 

Stowarzyszenie Dzieci Serc Matyska

6 14.09.2014 Święto Podwyższenia Krzyża
Parafia pw. Św. Marcina w Radziechowach 
Stowarzyszenie Dzieci Serc

Matyska

7 1.10.2014
Konkurs Krajoznawczy „Znam swoją gminę” – zorganizowany przy okazji 
Rajdu Turystycznego.

GCKPT

8 1.10.2014
Obchody Światowego Dnia Turystyki  – II Jesienny Rajd Turystyczny 
dla dzieci i młodzieży oraz wręczenie nagród w dziedzinie turystyki  
dla nauczycieli

GCKPT
Hala Radziechowska

9 28.09.2014 XLVIII Jesienny Zlot Żywczaków Babia Góra 2014 PTTK w Żywcu Babia Góra
PAŹDZIERNIK

1 4.10.2014
Zaduszki Narodowe   Rozpoczęcie inscenizacją plenerową o godz. 10:00 
od I stacji Drogi Krzyżowej. Na Matysce  Msza Św. koncelebrowana w 
intencji Ojczyzny

Parafia pw. św. Marcina w Radziechowach 
Stowarzyszenie Dzieci Serc

Matyska

2 10.2014
„Nauczyciel moich marzeń” – konkurs literacki zorganizowany z okazji 
obchodów Dnia Edukacji Narodowej dla uczniów szkół w gminie.

GCKPT GCKPT

3 28.10.2014
Piesza Pielgrzymka śladami naszego Patrona O. Michała Tomaszka,  
z rodzinnego domu do kościoła w Łękawicy. 

Stowarzyszenie Dzieci Serc

LISTOPAD

1

8 – 9.11 
przesłuchania
16.11.2014 
finał

XXIIII Posiady Gawędziarskie i XXII Konkurs Gry na Unikatowych  
Instrumentach Ludowych

Stowarzyszenie „Grojcowianie”, ROK i 
GCKPT

Stara Karczma w Jeleśni, 
Gospoda u Wandzi i  
Jędrusia w Milówce
Finał - DL w Brzuśniku

2 7.11.2014 Cross Podwieczorkowy RK „Baca” Radziechowy Radziechowy
3 8.11.2014 VII Maraton Beskidy RK „Baca” Radziechowy Radziechowy

4 Listopad „Tradycyjne andrzejki”, zabawa dla młodzieży KGW w Bystrej
Dom Ludowy  
w Bystrej

5 7.11.2014 Otwarty Konkurs Literacki „Bohater w mojej gminie” GCKPT  GCKPT
6 11.11.2014 II Marsz Niepodległości – przegląd piosenki patriotycznej GCKPT 

GRUDZIEŃ
1 do 3.12.2014 „Mapa Świętego Mikołaja” – konkurs plastyczny GCKPT Gmina Radziechowy-Wieprz
2 7.12.2014 „Dzień Górnika” Stowarzyszeni Górnicze „Gwarek” DL w Radziechowach
3 19.12.2014 Kiermasz Stroików świątecznych i Jasełka SP w Brzuśniku SP w Brzuśniku

4 grudzień Zimowe warsztaty folklorystyczne pn. „Boże Narodzenie w Beskidach” 
Starostwo Powiatowe Wydział TKSiPP  
oraz GCKPT

5 21.12.2014 II Gminny Kiermasz Świąteczny GCKPT DL w Wieprzu
6 grudzień Mikołajki dla dzieci KGW w Bystrej DL w Bystrej
7 21.12.2014 Turniej piłki nożnej Żaków rocznika 2003 i młodsi Hala sportowa w  Wieprzu

grudzień Zabawa Sylwestrowa KGW w Bystrej
Dom Ludowy  
w Bystrej

31.12.2014 Pasterka Noworoczna
Parafia pw. św. Marcina w Radziechowach 
Stowarzyszenie Dzieci Serc

Matyska

KALENDARZ IMPREZ 2014 GMINA RADZIECHOWY – WIEPRZ

PAMIĘTAJ!
Możesz śledzić bieżące wydarzenia i imprezy  

w kalendarium na stronie internetowej naszej Gminy  
pod adresem: http://www.radziechowy-wieprz.pl/!
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Co nowego z pierwszym 
dzwonkiem w Przybędzy?

Nowy rok szkolny, nowa klatka schodowa i nowe przedmioty,  
a właściwie przedmiot, bo w tym roku Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Przybędzy do swojego programu włączył etykę!

Etyka to nowy przedmiot, który uzupełniać będzie ofertę eduka-
cyjną szkoły w Przybędzy. Przedmiot ten nie jest – jak się  wydaje nie-
którym – alternatywą dla lekcji religii, ale stanowi osobny dział wiedzy, 
do którego do tej pory wielu miało dostęp dopiero na szczeblu szkoły 
wyższej. Pomysł wprowadzenia etyki w szkole, już teraz wzbudza zain-
teresowanie. Chętni, którzy zapiszą się na ten przedmiot, uczyć będą 
się pod okiem Pani Kingi Dziedzic-Pieli, która tego samego przedmiotu 
uczy już w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica 
w Żywcu. 

Warto dodać także, że początek roku szkolnego przywitał wycho-
wanków niespodziankami. Wprowadzono nowy, punktowy system 
oceniania, dzięki któremu przykładni uczniowie, najaktywniejsi ucznio-
wie zostaną lepiej docenieni. Odnowiona została także klatka schodo-
wa szkoły. Wszystkie remonty szkoła zawdzięcza ofiarnej i pomocnej 
Radzie Rodziców, która pozyskała środki na ten cel. 

W imieniu Dyrekcji, grona pedagogicznego oraz wychowanków 
placówki składamy serdeczne podziękowania za wszelkie starania wło-
żone w tą inicjatywę. Dziękujemy!                        (M.H.)

KALENDARZ SZKOLNY

Pani Grażynie Malince

Koło Pszczelarzy Ziemi Żywieckiej w Żywcu 
pragnie podziękować

nauczycielce przedszkola w Przybędzy za wykonanie 
pięknego wystroju naszego stoiska z okazji II Powiatowego 

Dnia Pszczelarza „Pasieka 2014” połączonego  
z uroczystościami 10-lecia założenia Koła Pszczelarzy  

Ziemi Żywieckiej PZP Bartnik

BIBLIOTEKI
DZIAŁANIA W BIBLIOTECE
Zapraszamy mieszkanki Gminy do udziału w cotygodniowych 

spotkaniach na różne tematy w  ramach projektu „Kopernik też 
była kobietą”. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie 
z psychologiem, onkologiem,  kurs zakładania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, warsztaty kulinarne i wiele innych. Więcej 
informacji pod nr tel. 338676146

Dział dobrej książki - recenzje
„Jak wychować dziecko, psa, kota... i faceta” Dorota Sumińska, 

Dorota Krzywicka, Irena Stanisławska
Jak żyć w zgodzie z  sobą, z  rodziną oraz każdą istotą? Na to 

pytanie odpowiadają autorki książki „Jak wychować dziecko, psa, 
kota... i  faceta”. Dorota Sumińska – lekarz weterynarii, psycholog 
zwierzęcy, prowadząca popularne radiowe i  telewizyjne progra-
my o zwierzętach. Dorota Krzywicka – psycholog, którą widzowie 
polubili za rady udzielane w programie Ewy Drzyzgi, pt. „Rozmowy 
w toku” (TVN); doradza też czytelniczkom „Chwili dla Ciebie”. Irena 
Stanisławska – dziennikarka, pasjonatka psychologii, niebojąca 

się żadnych tematów. Te trzy ekspert-
ki, troszczące się zawodowo o dusze 
ludzi i  zwierząt, spotkały się, by po-
rozmawiać o  tym, jak żyć, przetrwać 
i być szczęśliwym w rodzinie. Jak zna-
leźć  złoty środek ,wychowując dzie-
ci i  domowe zwierzęta. Jak mądrze 
kochać i nie pozwolić sobie wejść na 
głowę domownikom. Jakie są granice 
tolerancji i kiedy powiedzieć stanow-
cze NIE! Błyszcząc poczuciem humo-
ru, ale bez moralizowania, autorki 
uświadamiają czytelnikom, jak two-
rzyć szczęśliwą, pełną miłości rodzinę.

AK

„Nie bój się życia” 
Katarzyna Miller

„Nie bój się życia” – zbiór felietonów, publikowanych wcześniej 
na łamach miesięcznika,, Zwierciadło”. Książka podzielona jest na 
24 działy, każdy eksponuje inny lęk. Autorka Katarzyna Miller po-

1 września – rozpoczęcie roku szkolnego.
14 października – Dzień Edukacji Narodowej.
11 listopada – Święto odzyskania niepodległości.
20 grudnia do 1 stycznia – zimowa przerwa świąteczna.
31 stycznia – 15 lutego – ferie w województwie śląskim.
1 kwietnia – sprawdzian szóstoklasisty.
2-7 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna.
21 – 23 kwietnia pisemne egzaminy gimnazjalne.
24 kwietnia – koniec zajęć w ostatnich klasach szkół 
ponadgimnazjalnych.
1 maja – Święto Pracy.
4 – 29 maja – egzaminy maturalne pisemne i ustne.
1 czerwca – dodatkowy termin sprawdzianu dla 
szóstoklasistów.
1-3 czerwca – dodatkowy termin pisemnych egzaminów 
gimnazjalnych.
4 czerwca – święto Bożego ciała.
15 czerwca – egzamin pisemny, potwierdzający kwalifika-
cje zawodowe dla absolwentów techników, techników  
uzupełniających  i szkół policealnych kształtujących w tych 
samych zawodach, w których kształcą technika.
19 czerwca – ogłoszenie wyników sprawdzianu szóstokla-
sistów i egzaminów gimnazjalnych.
26 czerwca – koniec roku szkolnego.
27czerwca - 31 sierpnia – wakacje!
30 czerwca – 17 lipca – egzamin praktyczny potwierdza-
jący dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych  
i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, 
w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.
24-28 sierpnia – poprawkowy egzamin maturalny – część 
ustna.
25 sierpnia – poprawkowy egzamin maturalny – część 
pisemna.
28 sierpnia – wyniki egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe.
11 września - wyniki poprawkowych matur pisemnych.
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Jest to piękna kapliczka usytuowana na niewielkim pagórku, 
po lewej stronie jadąc od strony Wieprza. Została zbudowana na 
rzucie prostokąta z  półkolistą absydą z  tyłu, wymurowana z  ce-
gły na kamiennym fundamencie i  otynkowana, z  czworoboczną 
wieżyczką. Na frontowej ścianie, nad oknem wykończonym pół-
okrągłym łukiem widniej data 1924, która oznacza rok końcowe-
go nadania aktualnego kształtu kaplicy. Wewnątrz drewniany oł-
tarzyk z obrazem przedstawiającym Maryję z Dzieciątkiem na tle 
Boga Ojca pod postacią chmury w otoczeniu aniołów. W kaplicy 
znajduje się wiele rzeźb, których autorką jest m.in. rzeźbiarka Lu-
dowa Anna Ficoń oraz obrazów, które zakupiło miejscowe Koło 
Różańcowe. Wewnątrz kaplicy znajdują się również 2 proporce i 2 
feretrony. Jeden z feretronów został ufundowany przez Jana Fico-
nia, jako wotum dziękczynne za przeżycie córki. Początkowo znaj-
dował się w Kościele p.w. Św. Katarzyny w Cięcinie, lecz po utwo-
rzeniu rektoratu wieprzskiego w  1958r córki fundatora Wiktoria 
Urbaś i Teresa Biegun przeniosły go do budującego się kościoła 
w Wieprzu, a po kilku latach zabrano go do Kaplicy w Brzuśniku. 
Tam znajduje się do dziś i  jest noszony w czasie procesji oktawy 
Bożego Ciała. 

Historia tej Kaplicy się-
ga lat 1854 – 1863, kiedy 
to mieszkańcy wsi Wieprz, 
Brzuśnik i  Bystra starały się 
o  wyodrębnienie z  para-
fii Cięcińskiej i  utworzenie 
nowej odrębnej parafii. 
Pierwszym zamiarem było 
wybudowanie kościoła 
przy granicy wsi Brzuśnik 
i  Wieprz, lecz do tego nie 
doszło. Konsystorz biskupi 
tarnowski zlecił wybudowa-
nie kapliczek w  Brzuśniku 
(wspólnej z  Bystrą) i  Wie-
przu, w których co jakiś czas 
w dni powszednie, miały być 
odprawiane msze święte 
zwłaszcza dla osób chorych 
i  dzieci. Jest kilka wersji na 

temat fundatorów działki pod kaplicę oraz na uposażenie dzwon-
ników w Brzuśniku, a mowa tu o Józefie i Annie Biela, bezdzietnym 
małżeństwie Bugajskich oraz Helenie Bugaj. W latach 1961 – 1988 
kaplica pełniła rolę salki katechetycznej dla dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Brzuśniku oraz z Przedszkola na Dziale w Wieprzu.

Już od samego początku inicjatywy wybudowania Kapli-
cy ludzie aktywnie angażowali się w  to przedsięwzięcie. Została 
zbudowana  za pieniądze zebrane przez gminę Brzuśnik, a wypo-
sażenie wnętrze ufundowała cała wieś. Ołtarzyk został przywie-
ziony przez ks. Jana Bryndzę i Jana Duraja. W okresie powojennym 
mieszkańcy Brzuśnika na czele z Franciszkiem Sałamunem zosta-
ły przeprowadzone gruntowny remont i  przebudowa. W  1985r 
młodzież z Oazy pod kierunkiem ks. wikariusza Edwarda Loranca 
uporządkowała teren kaplicy. Zmeliorowano teren wokół kaplicy, 
zrobiono z drewna nową bramkę i ogrodzenie oraz pokryto dach 
blachą. W 1994 roku przeprowadzono kolejny generalny remont, 
gdzie na potrzebne materiały mieszańcy zbierali podczas Bożego 
Ciała. Bracia Jan i Jerzy Wydrowie oraz Józef Juraszek otynkowali 
i wyrównali ściany, Paweł Figura wymienił instalacje elektryczną, 
a wewnętrzne ściany pomalował malarz Grzegorz Pal z Bystrej. 

Tradycja jest, że dzwon kapicy uruchamiany jest na Anioł Pań-
ski oraz gdy ktoś z  mieszkańców umrze. Funkcję dzwonników 
pełnili Helena Bugaj, Józef Kania, Maria Kania, a od roku 2008 tą 
funkcję pełni Stanisław Piela. 

W  2008r z  inicjatywy Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiej-
skich „Brzuśnik” rozpoczęto kolejny remont. Na pomoc przyszły 
firmy Stanisława Nowaka oraz Rafała Duraja, którzy za darmo wy-
konywali wszystkie prace remontowe takie jak: wymiana więźby, 
pokrycie wieży miedzianą blachą . Ocieplono ściany styropianem, 
potynkowano i pomalowano. Drzwi do Kaplicy ufundowali stola-
rze: Jan Kania i Piotr Duraj, okna ufundowało Koło Gospodyń Wiej-
skich „Brzuśnik”. Wokół Kaplicy wymieniono ogrodzenie na które 
spółka leśna ofiarowała drzewo, a wykonawcami byli Sołtys Stani-
sław  Kupczak, Jan Kani oraz Stanisław Piela. Ołtarz oraz wnętrze  
zostały odmalowane przez Stanisława Świniańskiego. Główne 
koszty czyli potrzebne materiały, wyżywienie pokryło Stowarzy-
szenie Koło Gospodyń Wiejskich „Brzuśnik” z własnych wypraco-
wanych środków. W pracach pomagali mieszkańcy z całej wsi.

Z przedstawionej historii wynika, iż od początku ludzie dbali 
o to miejsce. Często bezinteresownie i nieodpłatnie wkładali swój 
trud i  poświęcenie. Miejmy nadzieje, że przyszłe pokolenia rów-
nież będą podejmowali takie inicjatywy, aby zrobić coś dla kogoś, 
a nie tylko dla siebie. Należy pokłonić się i serdecznie podzięko-
wać fundatorom, ofiarodawcom oraz pracującym przy tej kaplicy. 
Dziękujemy!

źródło: Zabytkowe Kaplice, kapliczki i  figury przydrożne we 
wsiach Gminy Radziechowy-Wieprz, Przemysław i Monika Dyrlaga

(J.K.)

Kaplica w Brzuśniku „Na Bielowym Polu” – pod 
opieką dobrych ludzi od powstania po dziś dzień

etka i  publicystka staje  się naszą prywatną psychoterapeutką. 
Z pasją i humorem przeprowadza nas przez powszechne obawy,  
takie jak śmierć czy samotność. Okazuje się, że aby zrozumieć 
samą siebie, wystarczy tylko lub aż zrozumieć i  nazwać własne 
lęki. Lektura pełna optymizmu, ciepła i motywacji. Autorka, chcąc 
nam pomóc, przytacza przykłady doświadczeń swoich pacjentów 
i znajomych, a nawet wplątując własne. Mimowolnie, czytając,  na-
suwa się nam refleksja nad własnym życiem. Książka zdecydowa-
nie  dla wszystkich , nie tylko tych, którzy czują się źle we własnej 
skórze. Przecież któż z nas nie posiada lęków i wyrzutów sumienia, 
że nie jest taki, jaki być ,,powinien’’.

KS
Już 25 września o  godzinie 17:00 w  bibliotece w  Radziecho-

wach zapraszamy na spotkanie z Panią Dorotą Krzywicką. Zapra-
szamy do pojawienia się z nurtującymi Was pytaniami. Zapytamy 
ją o  wychowanie dzieci i  młodzieży – karać, czy nie karać? Czy 

wychowanie bezstresowe działa?, Roz-
wiązywanie konfliktów w związku – czy 
zawsze trzeba ustępować? Czy zawsze 
warto się kłócić?, Choroby, które lekce-
ważymy - kiedy chandra to już depre-
sja? 

„Jeśli nie wiesz, o co MU chodzi, nie 
umiesz powiedzieć swojej matce NIE 
i wszystko cię denerwuje… „ zaprasza-
my na spotkanie! Spotkanie organizo-
wane przez grupę nieformalną Misski 
spod Matyski  w  ramach projektu „Ko-
pernik tez była kobietą”, dofinansowa-
nego dzięki udziałowi w Działaj Lokal-
nie VIII.
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Zaduszki Narodowe i usypywanie Kurhanu  
Pamięci Narodowej w Radziechowach na górze 
Matysce – HISTORIA 

Celem Tej uroczystości patriotyczno – religijnej jest przywołanie 
Narodowych Bohaterów, którzy walczyli w  obronie Boga, Ojczyzny 
i Honoru. Zasługują Oni bowiem na to aby jesienią, pochylając się nad 
mogiłami najbliższych, przystanąć na chwilę i skłonić czoło przed tymi, 
którzy zrozumieli na czym polega miłość, bo jak mówi Chrystus ,,nikt 
nie ma większej miłości od tych, którzy oddają życie za przyjaciół swo-
ich.” 

Od 2005r. na szczycie góry Matyski, u podnóża Krzyża Jubileuszo-
wego, rozpoczęto usypywanie Kurhanu Pamięci. Co roku, w  pierw-
szą sobotę października, w uroczysty sposób przywożona jest ziemia 
z miejsc historycznie ważnych  dla Polski, oraz miejsc szczególnie waż-
nych dla naszej małej Ojczyzny jaką jest Ziemia Żywiecka i usypywany 
jest z niej symboliczny Kurhan Pamięci Narodowej 

W 2005r. złożona była ziemia z grobów: ks. Jerzego Popiełuszki – 
działacza Solidarności, Stanisława Pyjasa z Gilowic i Stanisława Pietrasz-
ki z Radziechów – działaczy KOR - u

W 2006r. do istniejącego Kurhanu Pamięci dosypano ziemię pomor-
dowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje, oraz ziemię z Peru, z grobu 
O. Michała Tomaszka i O. Zbigniewa Strzałkowskiego męczenników za 
wiarę.

W  2007r. złożona została ziemia z  grobów Powstańców Warszaw-
skich i ziemia z Fortów w Węgierskiej Górce, tzw. ,,Westerplatte Połu-
dnia”

W  2008 roku dosypano ziemię z  grobów Powstańców Wielkopol-
skich, w 90 Rocznicę Wybuchu Tego Powstania oraz ziemię z Watykanu 
– z miejsce gdzie najchętniej przebywał nasz Papież - było to zamknie-
cie uroczystości XXX Pontyfikatu Jan Paweł II obchodzone na Matysce. 

W  2009 r. w  70 Rocznicę obrony Ojczyzny przed napaścią hitle-
rowską i sowiecką,  do Kurhanu  dosypano ziemię z grobu Obrońców 
Poczty Polskiej w  Gdańsku, z  grobu Dowódcy 45 p.p. – płk. Stanisła-
wa Hojnowskiego, który wraz z  110 żołnierzami swego pułku, poległ 
podczas wycofywania się przez Tomaszów Maz. po zadaniu dotkliwych 
strat hitlerowskiemu najeźdźcy. Tragedia tych żołnierzy była tym więk-
sza, że zostali oni zamordowani przez niemieckich dywersantów na uli-
cach miasta, oraz ziemia z grobów poległych żołnierzy 6 Pułku Piechoty 

Legionów Józefa Piłsudskiego w zwycięskim boju w Kałuszynie 11-12 
września 39 r.

W 2010 r. uczciliśmy pamięć Kapłanów i Sióstr Zakonnych, którzy 
oddali życie w obronie wolności i niepodległości Ojczyzny. Ziemia przy-
wieziona została z: grobu Błogosławionych Męczenniczek z Nowogród-
ka, grobu Ks. Ignacego Skorupki, z pola bitwy 1920 r. z Radzymina oraz 
z miejsca katastrofy rządowego samolotu w Smoleńsku. 

2011 r. oddaliśmy hołd bestialsko pomordowanym, bohaterskim 
Synom i Córkom naszej Ojczyzny - ,,Oskarżonymi o Wierność”, a których 
miejsca pochówku nadal nie są znane; Generała Fieldorfa ,,Nila”, rotmi-
strza Pileckiego, majora Henryka Dobrzańskiego - ,,Hubala”, majora ,,Łu-
paczki” Zgrupowanie kpt. Henryka Flame „Bartka”, sanitariuszkę ,,Inkę”, 
profesorów Lwowskich zamordowanych na Wzgórzach Wuleckich… 

W  2012 r. wspominaliśmy bestialsko pomordowanych Członków 
Opozycji Komunistycznej i Solidarności w latach 1968 do 1989. 

W ubiegłym roku oddaliśmy hołd Powstańcom Styczniowym w 150 
rocznicę Tego zrywu powstańczego.

Każdorazowo na tej uroczystości, przy wtórze werbla odczytywany 
jest Apel Poległych. Podniosłość chwili podkreśla obecność: Kompanii 
Honorowej Wojska Polskiego, Pocztów Sztandarowych, Orkiestry Dętej, 
chórów, licznie przybyłych delegacji Władz Samorządowych i szkół oraz 
bardzo licznej grupy wiernych tradycji narodowej. 

Każdemu uczestnikowi Zaduszek Narodowych, podczas ustawiania 
w kolumnie marszowej zostaje przypięta maleńka biało - czerwona ko-
kardka. 

,,Naród, który nie pamięta swojej historii 
nie wart jest przeżycia”

Jan Paweł II

Zaproszenie do Radziechów na  X Zaduszki Narodowe
Organizatorzy X Zaduszek Narodowych na Matysce serdecznie zapraszają na tę patriotyczno – religij-
ną uroczystość,  która odbędzie się  4 października 2014 r. rozpoczęcie przy I Stacji Golgoty Beskidów

Program uroczystości:

Uroczystości odbędą się, bez względu na warunki atmosferyczne – przypominamy Matyska to góra odsłonięta, rozciągają się 
z niej przepiękne widoki na Kotlinę Żywiecką, ale równocześnie może wiać już zimny wiatr. Prosimy o stosowny ubiór.  

Z wyrazami szacunku 
W imieniu organizatorów Jadwiga Klimonda 

Godz. 10:00 Powitanie uczestników. Udział w sztuce plenerowej 
,,Ojczyzno ma…”  

• Podziękowanie P. Bogu za dar życia św. JP II 
• Wspomnienie Prymasa Tysiącleci kard. Stefana Wyszyńskiego
• Historia ,,Pustych Ram” wędrujących po Polsce i nawiedzających 

parafie. Kto to taki ,,Złodziej w Sutannie”?
• Bitwa Górali ze Szwedami i uwolnienie króla Jana Kazimierza z 

rąk najeźdźców 
• Król Jan Kazimierz w Żywieckim Zamku pisze odezwę do; miesz-

czan, chłopów; by uzbrojeni w dostępną im broń wyruszyli na 
odsiecz oblężonej Częstochowie

• Wymarsz pod wodzą Ks. Stanisława Kaszkowica, dziekana ży-
wieckiego, a proboszcza radziechowskiego, z odsieczą górali na 
Częstochowę

• zemsta Szwedów na wiosce Radziechowy
• obrona Jasnej Góry
• Śluby Jasnogórskie 
Godz. 11:30 Msza św. w intencji Ojczyzny 
Godz. 12:30  Apel Poległych i usypywanie Kurhanu Pamięci Naro-

dowej.
Godz. 13:30  Wspólne spotkanie przy gorącym posiłku. Czekamy 

na Pospolite Ruszenie
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Nikt Ci nie powie…

Nikt Ci nie powie-jaka pudziesz drogom, 
A droga strśnie daleko… 
Kie bydzie w trosca ji ciyrpiyj łudrynce, 
Niek Matka bosko – podo tobie rynce.
Kiedy po drodze, krwawić bydom stopy, 
Ji ciynzor krziza przigniotołdo ziymi. 
Przetrzimój burze, wśród marności świata, 
Z głową dzwignjonom, łocami jasnymi.
A może pudzies drogom łod promieni jasnom?. 
Tam na bolu ni ma i smutki Twoje zgasną. 
w srodku mlycnej drogi, ka kometa leci,  
a matuchna boża – ceka na swe dzieci.
Do domu łojca – Łun ceko powrotu, 
Wsród świata złudzyn tynsknotji kłopotów 
Wesprzyj Mu siły – mój Ty Mocny Boże, 
w długijWyndrówce – pytom Cie w pokorze.
Ji nasom piyknom Ziemie zywieckom, 
Papierzu, Łojce Kochany -  
Przedeptołeś tez, tu rzym z nami, 
Piykne Gronicki, lasy, polany.
Zas pudzies haj w świat – pomiyndzy ludzi, 
By drózki cynić prostymi… 
Niekże też pon Bok, dodo Ci siły, 
I duzo casu na matce ziymi.
Niek Ci Duk Swiynty, kroki kieruje. 
Królowa Polski – Płaszcym łotocy 
A cobyś Boskąm – prowde przekozoł – 
Straconym braciom łocworził łocy.
Tobie to zlecił Wszechmocny Bóg, 
Bo ludzkie cierpienia koić 
Ji wśród goryczy – światowyk trwog, 
Bozym obdarznić nas pokojem. 
 
Gdy tak po latak wypełnisz swój czas, 
I zerwiesz ziemskie kajdany, 
Cgrystus z nagrodą ciebie prziwito,
Na progu – swojej Nirwany… 

Andrzej Murański 

KONCERT ORGANOWY
Koncert Organowy Bartosza Patryka Rzymana, 

5 X godz. 17:45,
w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca 

NMP w Wieprzu k. Żywca

Ks. proboszcz Jerzy Matura organizuje i zaprasza na Koncert 
Organowy Bartosza Patryka Rzymana w dniu  5 paździer-
nika 2014 r. (niedziela). BARTOSZ PATRYK RZYMAN zagra 

podczas Mszy św. o godz. 17.00, 
następnie będzie można wysłuchać 

dwugodzinnego koncertu. 
Koncert poprowadzi p. Maria Ewa Syska.

Program koncertu:
1. Georg Boehm (1661-1733) - Suita d-moll (allemande, courante, saraban-

de, gigue)
2. Johann Sebastian Bach (1685-1750) -Choralvorspielen
 * „ Nun komm,der Heiden Heiland „ BWV 599
 * „ Auf meinen lieben Gott „ BWV 744
3. Georg Boehm (1661-1733) - Suita f-moll (allemande, courante, sarabande, 

chaconne)
4. Dietrich Buxtehude (1637-1707) - Passacaglia d-moll BuxWV 161
5. Romuald Twardowski (1930) – „Ostatnia Wieczerza” z Tryptyku Paschalne-

go (2005)
6. Leszek Wisłocki (1931) - Medytacja Podhalańska (2014) - utwór napisany  

i dedykowany Bartoszowi Patrykowi Rzymanowi
7. M. Sawa - RESURECTION (1975)
8. M. Sawa - II Rapsodia „Festum Sanctis Trinitatis” (2003)
9. M. Sawa - Salve Regina (1998)
10. M. Sawa - Deo Gratias (1994)

Utwory, które będą wykonane podczas Mszy św. o godz.17.00:
1. Na wejście - Tomislav Ante Vodacović (1996) - „Modlitwa Dominikańska” 

(2013)
2. Na Ofiarowanie - Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) - „ Kyrie, Gott heili-

ger Geist „ BWV 674
3. Na Komunię Św. - Johann Sebastian Bach (1685-1750) - „Herzlich thut 

mich verlangen” BWV 727 Romuald Twardowski
(1930) - Chorał (2006)
4. Na Adorację - Paweł Łukaszewski (1968) - Icon (2010)

Wyjątkowa lekcja historii
Trwają intensywne przygotowania do 

sztuki plenerowej ,,Ojczyzno ma..’ -  wśród ak-
torów, można będzie podziwiać niespotyka-
nych zapaleńców z grup rekonstrukcyjnych, 
dzięki którym przeniesiemy się do roku 1655. 

A może dołączysz do nich i w ten sposób 
na zawsze zapamiętasz chociaż wycinek hi-
storii Polski? nie zwlekaj – czekamy 

dzieciserc@o2.pl 
tel. 501 355 794 J. Klimonda
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SMOKOBÓJCA
Pewnego dnia wszystko będzie inaczej...
Ciężkie stalowe wrota otwarły się z hukiem. Jedno skrzydło wy-

padło uderzając o kolumnę podpierającą fasadę świątyni. Z wnętrza 
wydobyły się kłęby kurzu i dymu.  

...tak przynajmniej kazali nam wierzyć.
Szczęk ostatniego zerwanego łańuchca poprzedził głośny ryk 

z wnętrza. Ryk pełen gniewu, mrożący krew w żyłach, jak wrzask upio-
ra.

Mieliśmy przestać żyć w wiecznym strachu, kryjąc się przed silniejszy-
mi od nas.

Pół-elf ukrył się za skałami, wystającymi jak ogromne kły, ze spę-
kanej, suchej ziemi. To samo uczyniła towarzysząca mu grupa kra-
snoludzkich łowców smoków. Od ogromnych drzwi świątyni dzieliło 
ich nie więcej niż sto metrów. Wyłamane skrzydło drzwi leżało u stóp 
schodów, tuż koło gruzów jednej z czterech ciężkich kamiennych ko-
lumn podtrzymujących wydrążoną w skale frontową ścianę.

Dawali nam nadzieję, której sami nie potrafili zaufać.
Cisza zamarła nad pustynnymi górami Al’Keyile. Jedynie ciepłe 

podmuchy pustynnego wiatru poruszały wydmami na okolicznych 
wzgórzach.

Radykalne czasy wymagają radykalnych rozwiązań...
Bestia wystawiła łeb przez wrota. Rzędy ostrych jak brzytwy zę-

bów zalśniły w  blasku południowego słońca. Głowa ukoronowana 
diademem z rogów wychylała się co raz dalej na długiej, okrytej czer-
wonymi łuskami szyi.

...dlatego sami zaczęliśmy działać...
Tułów bestii minął stalową bramę. Przewyższała ona rozmiarami 

wszystko co do tej pory widzieli łowcy. Kiedy smok był dokładnie po-
środku drogi z ciemnego wnętrza, na oświetlone słońcem pustkowie 
rozległ się krzyk:

...i teraz to my staliśmy się największymi drapieżnikami...
-Teraz! – zawołał jeden z krasnoludów.

...i  teraz to my tworzymy nadzieję, której nie potrafił nam dać nikt 
inny.

Rozległ się huk i niemal w tej samej chwili trzy wciąż stojące pod-
pory runęły i eksplodowały w kłębach dymu. Fasada świątyni runęła 
na smoka przygniatając go swoim ciężarem. Wielki gad ryknął z bólu.

Krasnoludy wyskoczyły z  ukrycia i  zaczęły biec w  kierunku roz-
wścieczonej bestii, przygotowując topory i włócznie do ataku. Pół-elf 
pobiegł za nimi dzierżąc półtoraręczny miecz i  pawęż. Rozbiegli się 
tak, aby zajść bestię ze wszystkich stron.

Czasem jednak nadzieją dla jednych jest poświęcenie innych.
W ostatnich sekundach szarży pół-elf Aeris usłyszał w głowie głos, 

którym pożegnał ich dowódca przed wymarszem: „Trzynastu! Czy oni, 
do jasnej cholery nie rozumieją, że trzynastka wojowników to jak pro-
szenie się o samobójstwo?! Weźcie dwunastu! Albo czternastu!”. Ale 
Rutryg nigdy nie był przesądny.

Do czasu.
Kiedy od na wpół przysypanego gruzami smoka dzieliło ich już 

tylko kilka kroków, jedno ze skrzydeł poruszyło się nagłym ruchem 
posyłając w powietrze kawał ściany. Trzech, zabiegających od prawej, 
krasnoludów zostało przygniecionych ciężkim głazem.

-Nie dajcie mu wstać! – zawołał ktoś z lewej.
Łowcy smoków dobiegli do bestii i spróbowali ataku na nogi, jed-

nak gad podniósł się i  mimo wszelkich wysiłków wojowników pod-
leciał w górę, po czym przeleciał nad ich głowami i wylądował przed 
świątytnią. Odwrócił łeb w ich stronę i wziął głęboki oddech.

-Czy on właśnie...
-Do środka! – krzyknął Aeris.
Wszyscy pomknęli w  kierunku wielkich rozwalonych stalowych 

drzwi, skacząc po gruzach frontowej ściany świątyni. Było daleko i wy-
soko. Nie wszystkim się udało. Ci którzy zdążyli uciec przykleili się do 
tego co pozostało ze ściany przy wejściu. Ogień i ciepło wpadły przez 
drzwi wypełniając wysoką, wspartą rzeźbionymi kolumnami komna-

Czas pielgrzymowania
udział w żywieckiej pieszej pielgrzymce 

do Częstochowy – gr. Myszkowska 
Kolejny już raz mieliśmy to szczęście dołączyć do żywieckich 

pielgrzymów idących na Jasną Górę w tzw. ,,pielgrzymce szwedz-
kiej’ a to dlatego taka nazwa, że jak Szwedzi okrążali Częstochowę, 
tak i my pielgrzymujemy do Sanktuariów będących w sąsiedztwie 
Jasnej Góry, okrążając Ją, by czwartego dnia móc pokłonić się Kró-
lowej Polski – naszej mamie. 

I tak pierwszego dnia docieramy do Leśniowa, by pokłonić się 
Matce Boskiej Leśniowskiej – opiekunce rodzin. Od bardzo wielu 
lat, niezmiennie przy wejściu do klasztoru czeka na pielgrzymów 
z woda święconą przeor O. Stanisław Knapek – nasz rodak z Ostre-
go. I zawsze zapewnia nam nocleg oraz możliwość przygotowa-

nia posiłku, ma 
również czas, by  
z  nami poroz-
mawiać. Kolejny 
dzień to piel-
grzymowanie do 
Sanktuarium Św. 
Anny – odwie-
dzamy Babcię 
Pana Jezusa pro-
sząc o wstawien-

nictwo u  swego 
Wnuka. W  trzeci 
dzień docieramy 
do Matki Boskiej 
Gidelskiej, zaled-
wie 9 cm figurki, 
ale jakże cudami 
słynącej. I  ostatni 
dzień.. naresz-
cie dotrzemy do 
Częstochowy…. 
Trudno opisać 
jaka wielka radość, szczęście rozpiera nasze serca, co czujemy idąc 
alejami, a w oddali widać wierze Jasnogórskiego Sanktuarium.. 

Podczas tych czterech dni pielgrzymowania pamiętaliśmy 
w modlitwie o wszystkich, którzy nie mogli pielgrzymować z róż-
nych przyczyn, o tych którzy prosili o modlitwę i za tych którym źle 
jest na tym świecie. 

Za tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam 
w pielgrzymowaniu, dziękujemy Panu Bogu zapewniamy o modli-
tewnej pamięci. 

z pielgrzymiego szlaku - JK
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tę. Rutryg, dowodzący grupą, przeliczył szybko swoich ludzi.
-Piątka! Jak mamy w pięciu ubić smoka?!
-Jak najszybciej. – odparł Aeris.
Podczas gdy smok zaczął rozgrzebywać gruzy, aby dostać się do 

środka, oddział łowców smoków biegł już między kolumnami na dru-
gi koniec komnaty.

-Otoczymy go tutaj! Będziemy odkładać żelastwem tak długo, aż 
będzie błagał o śmierć! – wołał Rutryg.

Na końcu sali w ciemności majaczył wielki posąg, jednak nie moż-
na było określić kogo właściwie przedstawia. U jego stóp stał wielki, 
okrągły znicz, prawdopodobnie do palenia ofiar. Krasnoludy rozdzie-
liły się i każdy skrył się z innym z czterech rzędów kolumn. Aeris ukrył 
się za posągiem.

Bestia właśnie powiększyła otwór w  drzwiach, wpuszczając do 
komnaty szeroki snop światła, zmącony jedynie cieniem wielkiego 
gada. Smok ruszył środkiem sali, pomiędzy rzędami kolumn. 

***
-To będzie tylko rutynowy zwiad. Wejdziecie, sprawdzicie, wyj-

dziecie. Smoka najpewniej nawet nie ma. – powiedział im dowódca 
straży w Argasen. 

-Więc czemu nie wyślesz tam swoich ludzi, tylko najemników? – 
spytał podejrzliwie Rutryg.

-Żeby mieć pewność, że ktoś wróci żywy. – odparł jakby to było 
oczywiste. – Różne plotki i legendy krążą o tym miejscu. Chce raz na 
zawsze udowodnić ludziom, że mogą zacząć wykopaliska, bez obaw 
o mityczne jaszczurki prychające kwasem z nosa.

-Czyli jednak smok! Duży chociaż? – zapytał z zaciekawieniem Ru-
tryg.

-Nawet jeśli tam jest, to nie większy niż jego najwięksi kuzyni na 
kontynencie. Nie więcej niż trzykrotnie wyższy od twojego elfickiego 
towarzysza. – mówiąc wskazał na Aerisa.

-To i tak całkiem spora bestia. – Rutryg podrapał się po brodzie. – 
Ile dajesz?

-Nie wiem jak się cenicie. Powiedzmy, że dam wam... Pięcset na 
gło...

-Wchodzimy! – zawołał Rutryg.
***

Mieliśmy dawać za pieniądze nadzieję. Nadzieję, nie nasze życie.
Kiedy bestia minęła ostatni rząd kolumn krasnoludy wybiegły 

na nią, wykrzykując wszelkie istniejące krasnoludzkie przekleństwa. 
Smok zamachnął łapą i dwójka łowców uderzyła z głuchym łoskotem 
o którąś ze skrytych w cieniu ścian. Pozostała dwójka zaczęła biegać 
między kolumnami.

Czasem jeden obraz potrafi wybić całą odwagę, nawet z tych najbar-
dziej nieustraszonych. A przecież jestem tylko prostym najemnikiem.

-Aerisie! Odciągnij go! – dobiegł głos, jakby z  innego świata. Ze 
snu na jawę.

Aeris stał jak wryty za posągiem, kurczowo trzymając miecz. Zdał 
sobie sprawę, że to nie jest przeciętny smok. Że nie jest trzykrotnie 

wyższy, tylko dziesięciokrotnie wyższy. Że obudzili coś, co powinno 
tkwić tutaj aż do końca świata.

Czasem jednak nadzieją dla jednych jest poświęcenie innych.
Kiedy jego towarzysze desperacko biegali po komnacie, on za-

czął szukać słabych punktów smoka. Jedyną nadzieje dawały runy 
umieszczone na podłodze, jednak aktywowanie ich wszystkich było 
poza jego możliwościami. Z czasem jednak dotarło do niego co mógł-
by zrobić.

Wtedy to było najlepsze wyjście. Choć nie było nawet dobre.
Jeden z krasnoludów nie zdążył uciec przed smokiem. Jedno kłap-

nięcie paszczy zakończyło raz na zawsze jego ucieczkę przed zagroże-
niem. Dalej po sali biegał tylko Rutryg.

Aeris zaczął rozglądać się, które runy prowadzą do znicza. Kiedy 
je dostrzegł spróbował szybko zbadać magiczne połączenia między 
pozostałymi runami. Stanął na jednej z run połączonych ze zniczem, 
niemal całkowicie się odsłaniając.

-Rutryg! – zawołał. – Musisz mi pomóc! Ściągnij go tutaj!
Runy ofiary zawsze sprawdzały się w podobnych sytuacjach. Kra-

snolud wydawał się zrozumieć, co planuje jego towarzysz. Bez chwili 
zawahania skręcił i zaczął biec w kierunku Aerisa. Pół-elf zaczął szukać 
połączenia ze smokiem. Chociaż skrawka aktywności przekazywane-
go przez runy. Wtedy jego umysł został jakby ukłuty niewidzialnym 
sztyletem. I bolesna prawda do niego dotarła. Umysł smoka przerósł 
jego możliwości. Teraz czekał już tylko na połączenie z Rutrygiem.

Nigdy w pełni sobie tego nie wybaczyłem, choć było to konieczne.
Smok biegł za Rutrygiem w kierunku Aerisa. Dzieliło ich wciąż kil-

kadziesiąt metrów.

Miałem wiele imion, jednak potem pozostałem już tylko Smokobój-
cą, a i to niesłusznie.

Bestia nabrała powietrza przygotowując się do zionięcia.
Według mnie, byłem wtedy nie mniejszym potworem od gada, który 

stał przede mną.
Zalążek płomienia zalśnił w gardle zbliżającego się smoka. Aeris 

przykucnął i dotknął runy ofiary i od razu znalazł połączenie z Rutry-
giem.

Nazywam się Aeris Vertran...
Runa ofiary aktywowana przez Aerisa zalśniła i strużka światła po-

mknęła w kierunku runy, na którą właśnie nastąpił Rutryg. Krasnolud 
padł bez sił, niemal w tym samym momencie, w którym znicz przed 
posągiem zapłonął błękitnym płomieniem.

...Smokobójca...
Płomień uwolnił się z  gardła bestii, w  tym samym momencie, 

kiedy Aeris uruchomił wszystkie runy w komnacie. Sala wypełniła się 
oślepiającym dla oczu blaskiem i ogłuszającym dla uszu rykiem bólu. 
Aeris padł na ziemię nieprzytomny.

...a to jest początek mojej historii.
Grzegorz Pasławski

TRANSKRYPCJA – UMIEJSCOWIENIE 
ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

Problem bezrobocia dotyka znaczną część naszego społeczeń-
stwa. Dlatego sporo Polaków  wyjeżdża za  granicę, najczęściej w ce-
lach zarobkowych. Zjawisko to niejednokrotnie wiąże się z  różnego 
rodzaju skutkami prawnymi, często dotyczącymi osobistego i rodzin-
nego stanu cywilnego.

Przebywając w innym kraju, Polacy nie tylko pracują, ale również 
prowadzą swoje życie osobiste. W związku z tym, zawierają małżeń-
stwa, rodzą się dzieci i co przykre również umierają. Te skutki prawne 
mają wpływ na ich życie osobiste nie tylko za granicą, ale w większo-
ści przypadków również w ich kraju ojczystym.

Zatem większość Polaków prędzej czy później pojawia się we wła-
ściwym dla siebie Urzędzie Stanu Cywilnego w celu umiejscowienia 

tzw. transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
Transkrypcja, czyli umiejscowienie polega na wpisaniu do 

ksiąg stanu cywilnego treści zagranicznego odpisu aktu stanu cywil-
nego. Czynność ta poprzedzona jest odpowiednim postępowaniem 
administracyjnym. Transkrypcji aktu stanu cywilnego można doko-
nać bez względu na to, czy osoba której akt dotyczy, jest obywatelem 
polskim czy cudzoziemcem, oraz czy osoba ta mieszka, mieszkała lub 
nigdy nie mieszkała w Polsce. Można jej dokonać bez względu na datę 
zdarzenia i sporządzenia aktu, czyli można dokonać transkrypcji aktu 
urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej. Osoby składające wniosek 
o  wpisanie treści dokumentu stanu cywilnego winny dołączyć do 
wniosku, oprócz samego aktu, również jego urzędowe tłumaczenie 
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Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!
Korzyści dla firm i instytucji z włą-

czenia się do programu:
• Możliwość posługiwania się 
znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej 
Rodziny”.
• Współtworzenie pierwszego 
ogólnopolskiego programu skiero-
wanego do dużych rodzin.
• Zwiększenie rozpoznawalności 
i zainteresowania ofertą firmy lub in-
stytucji.

Przedsiębiorcy prywatni i instytucje mogą przystąpić do Ogólno-
polskiego Programu – Karta Dużej Rodziny.  Karta Dużej Rodziny to 
realna pomoc dla rodzin, które mogą korzystać z przygotowanych spe-
cjalnie dla nich zniżek i ulg.

Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, ak-
tywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego ży-
cia. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również 
przedsiębiorcy prywatni, niezależnie od wielkości czy sektora.

Zapraszamy Przedsiębiorców do zostania Partnerem w  powyż-
szym Programie, poprzez zaoferowanie zniżek na swoje produkty 
i usługi. Partnerzy Programu oprócz prestiżu, zyskują grupę lojalnych 
klientów, a przy tym wspierają rodziny wielodzietne. Przystąpienie do 
programu to szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, 
uczestniczącej w  lokalnych i  ogólnokrajowych działaniach społecz-
nych. Przedsiębiorcy prywatni i  instytucje przystępują do programu 
bezpłatnie za pośrednictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
poprzez wypełnienie formularza i podpisanie umowy. 

Uczestnictwo w programie odbywa się na koszt i w ramach środ-
ków własnych podmiotu, który do niego przystąpi.

Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie ulg czy zniżek dla 
rodzin wielodzietnych jest zamieszczana i  na bieżąco aktualizowana 
na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl w zakładce: Karta Dużej 
Rodziny – oferta partnerów.

Warto podkreślić, że do programu przystąpili już m.in.: PKP Inter-
city S.A., Przewozy Regionalne sp. z  o.o., PL.2012 + sp. z. o.o. zarzą-
dzająca Stadionem Narodowym w Warszawie, Kopalnie Soli w Boch-
ni i Wieliczce, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Na-
rodowe w  Krakowie, Alma Market S.A., wiele ośrodków hotelowo-

szkoleniowych i  wypoczynkowych, firmy oferujące zniżki na zakup 
towarów oraz wiele innych podmiotów.

 W zależności od zasięgu ofert firmy, branży, itp. - po uzgodnieniu 
szczegółowych warunków – umowy będą zawierane z  danym pod-
miotem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub przez wojewodę.

Jak zgłosić swoją firmę do programu?
• Należy pobrać oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy – deklarację 

przystąpienia do programu dla rodzin wielodzietnych ze strony Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl (zakładka: 
Wsparcie dla rodzin z dziećmi - Karta Dużej Rodziny - Zostań partne-
rem Karty Dużej Rodziny - w plikach do pobrania: Formularz zgło-
szeniowy).

• Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Śląski Urząd Woje-
wódzki w Katowicach, ul.Jagiellońska 25, 40-032 Katowice. Po wery-
fikacji formularza z potencjalnym Partnerem zostaną ustalone szcze-
gółowe warunki współpracy.

• Wojewoda Śląski podejmie decyzję w kwestii zawarcia z Partnerem 
umowy o współpracy.

• W przypadku Partnerów strategicznych prawo do podpisania umo-
wy zastrzega sobie Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Partnerzy Karty Dużej Rodziny

(akt wydany na druku wielojęzycznym nie wymaga tłumaczenia). Tłu-
maczenie dokonane przez tłumacza za granicą należy poświadczyć 
przez polskie przedstawicielstwo konsularne w tymże kraju. Jeśli tłu-
maczenia dokonuje tłumacz przysięgły w Polsce, poświadczenie tłu-
maczenia nie jest wymagane.

Dokument przedstawiony do transkrypcji,  musi być traktowa-
ny w państwie wystawienia jak dokument stanu cywilnego, wydany 
przez miejscowy urząd stanu cywilnego oraz stanowić akt stanu cy-
wilnego. Nie można transkrybować aktu zagranicznego, który wywo-
łuje wątpliwości, co do jego autentyczności, zawiera poprawki, skro-
bania, jest zniszczony, nieczytelny. Nie jest dopuszczalna transkrypcja 
aktu sporządzonego za granicą, jeśli akt ten znajduje się w  księdze 
USC m.st. Warszawy, w archiwum tzw. zabużański.

TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU POLEGA NA PRZE-
PISANIU JEGO TREŚCI, UWZGLĘDNIAJĄC DANE, KTÓRE PRZEWI-
DUJE PRAWO POLSKIE, PRZEZ CO AKT MOŻE MIEĆ ZMNIEJSZONĄ 
MOC DOWODOWĄ

UWAGA: Często klienci Urzędu Stanu Cywilnego bywają wręcz 
oburzeni faktem, że po dokonaniu transkrypcji, dane w polskim akcie 
stanu cywilnego nie są w ich mniemaniu zgodne ze stanem faktycz-
nym.  W tym miejscu należy nadmieni

, że transkrypcja to nic innego jak wierne przepisanie danych 
zawartych w zagranicznym akcie stanu cywilnego do polskiej księgi 
stanu cywilnego. Możliwe jest jedynie późniejsze sprostowanie bądź 

uzupełnienie transkrybowanego aktu, jednak postępowanie dowo-
dowe w tym przypadku jest również nie uniknione.

Apeluję zatem, do osób, które w przyszłości planują dłuższy po-
byt za granicą, aby w przypadku kiedy dojdzie tam do sporządzania  
aktu stanu cywilnego, dotyczącego ich osoby, aby w  miarę możliwo-
ści zwracały uwagę na to, jakie dane wpisuje się do tego dokumentu. 
Często zdarza się, że treść zagranicznego aktu uzależniona jest osoby, 
której akt dotyczy. Dlatego warto zwracać uwagę jakie wpisywane 
jest np. miejsce zdarzenia czyli przykładowo urodzenia, gdyż później 
transkrypcji nie będzie się dokonywało na podstawie domysłu, tylko 
faktu zarejestrowanego w zagranicznym dokumencie. Zdarza się, że 
nazwiska rodziców, wpisane do zagranicznego aktu urodzenia ich 
dziecka, są zupełnie inne niż wynika to z  ich polskich dokumentów. 
W naszym prawie jest to niedopuszczalne. Dlatego nie dziwmy się, że 
przy załatwianiu w/w spraw, możemy się spotkać z dość poważnymi 
problemami. Faktem jest, że każde państwo rządzi się własnym pra-
wem, uregulowanym w odpowiednich przepisach prawnych. Zatem, 
sprawa załatwiana w Polsce, podlega prawu polskiemu.

Szanowni Państwo, macie wielki wpływ na to, jak kształtuje się 
Wasze życie. Dzięki sobie często możecie uniknąć komplikacji, które 
wynikają z Waszych dokumentów.  Dlatego  zwracanie uwagi na to, co 
wpisuje się do dokumentu, tworzącego nowy skutek prawny, mający 
wpływ na Waszą osobę, jest niezmiernie ważne. 

J. Twardysko
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Zniżki obowiązujące na terenie województwa śląskiego
TRANSPORT KOLEJOWY

1.PKP Intercity S.A.
25% zniżki w 1 i 2 klasie w pociągach IC/IC Premium/TLK dla każde-

go członka rodziny przy jednoczesnym przejeździe minimum 3 upraw-
nionych osób.

2.Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Zakup pierwszej REGIOkarty rocznej dla posiadaczy Karty Du-

żej Rodziny w cenie 140 zł (cena normalna wynosi 175 zł). Posiadacz 
REGIOkarty może kupić bilet według taryfy RAZEM, co w  przypad-
ku nabycia biletu jednorazowego pozwala obniżyć cenę do 30%, 
a w przypadku biletu miesięcznego do 15%. Posiadacz REGIOkarty ma 
możliwość nabywania tańszych biletów na przejazdy na trasach obsłu-
giwanych przez Przewozy Regionalne, Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, 
Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie.

3.Wars SA
20% zniżki na ofertę KIDS
10% zniżki na ofertę regular

SPORT I REKREACJA
COS, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
20% na zakwaterowanie i wyżywienie, 20% na pływalnię, boisko, 

halę sportową, kort tenisowy, siłownię, zabiegi odnowy biologiczne-
j,skocznię narciarską, trasy narciarskie.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Wiśle
10% na zakwaterowanie i wyżywienie, kort tenisowy, siłownię
Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle
20% na zakwaterowanie i wyżywienie
NAT - Hotel „Ziemowit” ***w Ustroniu
10% zniżki na zakwaterowanie, wyżywienie oraz zabiegi rehabili-

tacyjne. Zakwaterowanie NAT - Pensjonat „Ogrodzisko” *** w Wiśle   
-10% zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie. Zakwaterowanie w po-

koju 3 os. i większym - trzeci i kolejna osoba 20% zniżki, następne oso-
by na dostawce lub „wspólnym spaniu” bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci 
do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie w pokoju 3 os. i większym - trzecia 
i kolejna osoba 20% zniżki, następne osoby na dostawce lub „wspól-
nym spaniu” bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez świadczeń bez-
płatnie.

NAT - Ośrodek Żeglarski „Fregata” w Zarzeczu - 10% zniżki na 
zakwaterowanie i wyżywienie. Zakwaterowanie w pokoju 3 os. i więk-
szym oraz domkach typu Brda trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, na-
stepne osoby na dostawce lub „wspólnym spaniu” bezpłatnie (max. 2 
os.). 

Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatni
Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.-Tychy - 10% zniż-

ki na zakwaterowanie i wyżywienie. Zakwaterowanie w pokoju 3 os. 
i większym oraz domkach typu Brda - trzecia i kolejna osoba 20% zniż-
ki, nastepne osoby na dostawce lub „wspólnym spaniu” bezpłatnie 
(max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie oraz 10% zniżki 
na turnusy rehabilitacyjne.

ZAKUPY
Alma Market S.A. Bielsko – Biała zniżka 5% na cały asortyment 

z wyjątkiem tytoniu i alkoholi twardych
Vistula Bielsko - Biała zniżka 10% na cały asortyment.
W.Kruk Bielsko - Biała
zniżka 10% na cały asortyment, zniżka na zegarki 5%

ULGI PODATKOWE
Ministerstwo Finansów
termin zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych za dany 

rok zostanie skrócony do 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowe-
go (pod warunkiem, że zeznanie zostanie wysłane drogą elektronicz-
ną). Oferta ważna od przyszłego roku podatkowego

Bank Ochrony Środowiska S.A. - cały kraj - palcówki banku
1. Konto bez Kantów – zwolnienie z prowizji za prowadzenie rachunku 

oraz z opłaty za użytkowanie karty.
2. Konto H2O – zwolnienie z opłaty za użytkowanie karty.
3. Pożyczka w rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym – zwolnie-

nie z prowizji za przyznanie pożyczki.
4. Karta Kredytowa – zwolnienie z opłaty za wydanie   karty.
5. Pożyczka gotówkowa – zwolnienie z prowizji przygotowawczej albo 

zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem 
oprocentowania o 1 p.p względem oprocentowania standardowe-
go.

6. Kredyt Hipoteczny BOŚ EKOsystem – zwolnienie z prowizji przygo-
towawczej albo zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze 
zmniejszenie marży o  0,1 p.p względem marży standardowej.

7. Kredyt Hipoteczny DOM Energooszczędny z  dotacją NFOŚiGW 
- zwolnienie z  prowizji przygotowawczej albo zwolnienie z  50% 
prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem marży o  0,1 p.p 
względem marży standardowej.

8. Kredyt Hipoteczny - zwolnienie z  prowizji przygotowawczej albo 
zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem 
marży o  0,1 p.p  względem marży standardowej.

PKO Bank Polski SA- Oddziały  i Agencje  PKO Banku Polskiego 
SA na terenie całego kraju

Od 1 stycznia 2015 będą obowiązy-
wały nowe dowody osobiste. Nie będą 
już zawierały informacji o  adresie za-
meldowania, kolorze oczu czy wzroście. 
W  nowych dowodach nie będzie też ze-
skanowanego podpisu posiadacza do-
wodu osobistego. Same wymiary i  format 
się nie zmienią - nadal będzie to prosto-
kątna, plastikowa karta. Zdjęcia do dowo-
dów mają zaś być takie, jak w  paszportach.   

Nowe dowody będą miały 10-letni termin 
ważności. Dotychczasowe dokumenty będą, 
oczywiście, honorowane po 1 stycznia 2015 
roku i  będą aktualne aż do terminu utraty 
ważności. MSW nie będzie wymuszało na 
obywatelach zmiany dowodu, nawet jeśli 
ktoś taki wyrobi np. dopiero pod koniec 2014 
roku.

Nowością w całym systemie ma być jed-
nak możliwość złożenia wniosku o  dowód 

w dowolnym miejscu w całym kraju, a także 
drogą elektroniczną. Łatwiej też będzie otrzy-
mać zaświadczenie o  zgubieniu dowodu - 
teraz będzie mógł je wystawić odpowiedni 
organ samorządu gminnego, gdzie zgłosimy 
utratę dokumentu, a nie, jak dotychczas, wy-
stawca dowodu.

 
Informuję, że w  tym roku wydanych zo-

stało 1200 dowodów osobistych.

Nowe dowody osobiste
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REGULACJA STANU PRAWNEGO DZIAŁEK BĘDĄCYCH W POSIADANIU GMINY

Niewypał z II wojny światowej został znaleziony w Brzu-
śniku. Intensywne opady deszczu  oraz powódź spowodo-
wały osunięcie brzegu rzeki. W warstwie ziemi ukazał się 
zardzewiały pocisk. Niewypał odnaleziony został 12 sierp-
nia przez miejscowe dzieci. W odpowiedzi na zgłoszenie 
Ochotnicza Straż Pożarna Gminy zabezpieczyła teren i czu-
wała przy znalezisku przez całą noc, aż do przyjazdu sape-
rów. 

W imieniu mieszkańców dziękujemy naszym jednost-
kom OSP za ich poświęcenie gwarantujące bezpieczeństwo 
sołectwa.  

(M.H)

GROŹNE ZNALEZISKO

W dalszym ciągu Urząd Gminy przeprowadza żmudny proces  regulowania  stanu własności działek, które są  we władaniu  
Gminy, a ich stan prawny  jest nieuregulowany. W znakomitej większości są to działki  zajęte pod drogi gminne. W chwili roz-
poczęcia procesu  regulacji do uregulowania  było 1083 działek ewidencyjnych. Aktualnie Gmina  przejęła na własność  łącznie  
z ujawnieniem  prawa własności w księdze wieczystej 488 działek, co stanowi 45 % ogólnej liczby działek do uregulowania.

Stwierdzenie nabycia spadku 
Podając powyższe dane  do wiadomości publicznej przy okazji 

zachęcamy Czytelników  do regulacji własnych mas spadkowych.
Dlaczego należy przeprowadzić postępowanie spadkowe?
Co prawda spadkobiercą stajemy się automatycznie wraz ze 

śmiercią spadkodawcy, ale postępowanie spadkowe jest niezbędne 
dla rozporządzania przedmiotami wchodzącymi w skład spadku.

Dotyczy to przede wszystkim tzw.   przedmiotów rejestrowa-
nych a więc m.in.:

- samochodów – w karcie pojazdu i w dowodzie rejestracyjnym 
figuruje zmarły – aby to zmienić konieczne jest postanowienie 
o stwierdzeniu nabycia spadku,

- nieruchomości – w księdze wieczystej i w rejestrze gruntów 
nadal figuruje zmarły.

Wszystkie instytucje i urzędy wymagają w tym celu odpisu po-
stanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Etap 1: Kiedy można złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć zawsze - nie przedawnia się. 
Etap 2: Zbieranie dokumentów
Do sporządzenia wniosku niezbędne są odpisy aktów stanu 

cywilnego spadkobierców - dotyczy to dziedziczenia ustawowego. 
W zależności od stopnia pokrewieństwa należy wykazać inne akty. 
Zawsze należy załączyć akt zgonu spadkodawcy. Kto załącza jaki 
akt :

- małżonek załącza tylko akt zgonu spadkodawcy – jest w nim 
wskazany,

- dzieci niezamężne – załączają również akty urodzin,
- dzieci zamężne (które przyjęły nazwisko małżonka)  załączają 

akty urodzin, a także akt małżeństwa.

Etap 3: Pisanie wniosku
………………………….
miejscowość, data: 
……………………
imię, nazwisko
…………………………..
adres zamieszkania

Do
Wydział Cywilny
Sądu Rejonowego w
…………………………
(Sąd właściwy dla ostatniego
miejsca  zamieszkania  spadkodawcy)

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy

Wnoszę o stwierdzenie, że spadek po ……………, synu /córce 
……… i ……….. , zmarłym dnia …………. w ……….. i ostatnio za-
mieszkałym w ……………, na podstawie ustawy nabyli: (tu należy 
wymienić wszystkich znanych spadkobierców, oraz ich stopień po-
krewieństwa ze zmarłym). 

Załącznik:
Dokumenty wymienione w Etapie 2

Jeśli spadkodawca sporządził testament, wniosek o stwierdze-
nie nabycia  spadku wygląda nieco inaczej, niż w przypadku  gdy 
spadek  jest dziedziczony z ustawy, a mianowicie:  

………………………….
miejscowość, data: 
……………………
imię, nazwisko

………………………….
adres zamieszkania

Do
Wydział Cywilny
Sądu Rejonowego w
…………………………
(Sąd właściwy dla ostatniego
miejsca  zamieszkania  spadkodawcy)

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu

Treść wniosku:
Wnoszę o:

1. Otwarcie i  ogłoszenie testamentu …………., córki/syna 
……… i ………, zmarłej/go ….. w ….. i ostatnio zamieszkałej /go 
w ……………….

2. Stwierdzenie, że spadek po …………., córce/synu ………. 
i ……….., zmarłej/go ………… w ………… , ostatnio zamieszka-
łej/go w ……….. na podstawie testamentu nabył/a …………….

Uzasadnienie
W  uzasadnieniu należy wskazać okoliczności spadkobrania. 

W szczególności:
- powtórzyć datę śmierci i dane spadkodawcy,
- opisać datę i treść testamentu,
- wskazać, iż w testamencie dana osoba została powołana (zo-

stały powołane) na spadkobiercę.

Składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy załą-
czyć akt zgonu spadkodawcy

Podstawa prawna  art. 1025 do 1029 kodeks cywilny



Nasza GmiNa

19

Z  przyjemnością informujemy, że w  najbliższych dniach doj-
dzie do podpisania umowy 

o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik 
w Gminie Radziechowy-Wieprz”. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 1  089  779,02 zł, z  czego 
dofinansowanie z Unii aż 926 312,16 zł (85 % wartości projektu). 

Historia tego wniosku jest długa….. 
Już w  2009 roku Gmina Radziechowy-Wieprz wnioskowała 

o pozyskanie środków na wykonanie drogi w Brzuśniku. Jednak-
że wtedy przedmiot wniosku zawierał nie tylko remont drogi, ale 
także wykonanie nawierzchni na ul. Św. Marcina w  Radziecho-
wach oraz chodnik na ulicy Szkolnej w Radziechowach. Wniosek 
został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski, jednakże 
z  powodu niewystarczającej ilości środków do podziału, znalazł 
się na liście rezerwowej – nie mógł być realizowany. Po zakończe-
niu okresu finansowania 2007-2013 okazało się, że Urząd Marszał-
kowski dysponuje jeszcze wolnymi środkami, które mogą zostać 
przeznaczone na realizację projektów złożonych w  tym okresie, 

ale niezrealizowanych. Warunkiem było ponowne złożenie wnio-
sku o  dofinansowanie oraz aktualizacja kosztów. Wniosek złoży-
liśmy, jednakże z  jego zakresu zmuszeni byliśmy usunąć remont 
nawierzchni ul. św. Marcina w Radziechowach, ponieważ została 
ona już wyremontowana podczas budowy kanalizacji w  tej czę-
ści gminy. Z zakresu wniosku musieliśmy również usunąć budo-
wę chodnika na ul. Szkolnej, ponieważ nie spełniał on warunków 
określonych w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego. 

Należy zaznaczyć, że fakt podpisania umowy jest ogromnym 
sukcesem z uwagi na to, że zakres wniosku został istotnie zmie-
niony, co w  efekcie powodowało, że wniosek należało opraco-
wać ponownie, zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego. 
Przedmiotowy wniosek został oceniony pozytywnie przez grupę 
ekspertów powołaną przez Urząd Marszałkowski, mimo drwin 
i kąśliwych uwag ze strony Radnych z Brzuśnika. Mając na uwadze 
powyższe, mogliśmy ogłosić przetarg na wykonanie przedmioto-
wej drogi. Planowane rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 19.09.2014r., 
a zakończenie realizacji projektu do końca 2014 roku.

PRZEBUDOWA DROGI W BRZUŚNIKU

BUDOWA MIEJSCA REKREACJI W BRZUŚNIKU
Informujemy, że Gmina Radziechowy – Wieprz w  dniu 

22.04.2014r. złożyła wniosek dotyczący „Budowy miejsca rekreacji 
w  Brzuśniku w  Gminie Radziechowy-Wieprz” do Lokalnej Grupy 
Działania w Żywcu. Decyzją Rady Stowarzyszenia LGD „Żywiecki 
Raj”, w dniu 30 maja 2014r. w/w operacja została zakwalifikowa-
na do operacji wybranych do dofinansowania, otrzymała pozycję 
nr 7 na liście rankingowej oraz zmieściła się w dostępnym limicie 
środków. Dlatego też zasmuciła nas informacja, że Samorząd Wo-

jewództwa Śląskiego odmówił przyznania pomocy na realizację 
tej operacji. Jednakże mając na uwadze dobro Mieszkańców na-
szej Gminy oraz w związku z pojawieniem się nowej możliwości 
uzyskania dofinansowania, złożyliśmy kolejny wniosek dotyczący 
tego samego przedmiotu. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku 
rozpoczną się prace związane z budową placu zabaw dla Małych 
i Dużych w Brzuśniku. 

Ile śmieci zebrano?
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy terminowo złoży-

li „Deklarację o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi” i  oddają śmieci zgodnie z „Regulaminem utrzyma-
nia porządku i  czystości na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz”. 
Dzięki wprowadzeniu od 1 lipca ubiegłego roku regularnego od-
bioru odpadów komunalnych zgodnie z  „Ustawą o  utrzymaniu 
porządku i  czystości w  gminach” Nasza Gmina na pewno stała się 
ładniejsza i mniej śmieci zalega dookoła nas. Większość mieszkań-
ców prawidłowo segreguje odpady i posiada odpowiednie pojem-
niki na śmieci. Ilość odpadów komunalnych oddawanych przez 
mieszkańców począwszy od lipca 2013 r. systematycznie rosła 
osiągając kulminację w  tegoroczną zimę ze względu na duży to-
naż oddawanego popiołu. W miesiącach letnich natomiast spadła, 
co widać na załączonych tabelach. W  pierwszym półroczu 2014 
r. odebrano niemal dwukrotnie większą masę odpadów w  po-
równaniu do drugiego półrocza 2013 r. Odebranie tak dużej ilości 
odpadów wymagało oczywiście dobrej współpracy z  firmami od-
bierającymi śmieci, za co ich pracownikom uprzejmie dziękujemy. 

2013 rok ilość odpadów komunalnych  
łącznie w tonach

lipiec 63,72

sierpień 77,48

wrzesień 72,89

październik 186,43

listopad 157,8

grudzień 204,81

Łącznie 763,13

2014 r.
ilość odpadów komunalnych  

łącznie w tonach
styczeń 208,75
luty 235,43
marzec 223,45
kwiecień 227,73
maj 216,061
czerwiec 158,414
lipiec 156,89
Łącznie 1426,725

Z  przykrością zawiadamiamy, że jeszcze kilkadziesiąt osób nie 
dopełniło obowiązku złożenia deklaracji i osobom tym, jeśli nie od-
powiedzą na otrzymane wezwania, zostanie naliczona wyższa (jak 
za śmieci niesegregowane) opłata za odpady komunalne w drodze 
decyzji.   

Jednocześnie przypominamy Państwu o  wpłatach należności 
z  tytułu „Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” na 
indywidualny rachunek bankowy, który Państwo otrzymali wraz 
z  informacją o  wysokości ww. opłaty. Wpłat prosimy dokonywać 
przelewem na podany rachunek bankowy lub gotówką w placów-
kach bankowych, pocztowych oraz w kasie Urzędu Gminy Radzie-
chowy-Wieprz od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 
15:00. Za 3. kwartał wpłat należy dokonywać do 30 września, 
a za 4 kwartał do 30 grudnia. Informujemy, że od wpłaty za od-
pady komunalne w Banku Spółdzielczym Radziechowy-Wieprz nie 
będą pobierane opłaty bankowe. Uwaga: Niezapłacone w terminie 
zobowiązanie podlega ściągnięciu w postepowaniu egzekucyj-
nym z doliczeniem kosztów upomnień i odsetek za zwłokę.
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Sezon wakacyjny dobiegł końca. Wraz z pojawieniem się pierw-
szych pożółkłych liści na drzewach nadszedł czas na podsumowanie 
tego okresu. Warto nadmienić, iż dzięki gminnym środkom finan-
sowym , udało się po raz kolejny zorganizować cykl zajęć sporto-
wych, które były prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycz-
nego ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz instruktorów 
 i  animatorów. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością szczegól-
nie wśród najmłodszych uczestników ze szkół podstawowych 
. Każdy chętny, kto nie miał sprecyzowanych planów wakacyj-
nych, a  chciał na sportowo spędzić ten czas, mógł uczestni-
czyć w  warsztatach, które odbywały się w  każdym sołectwie 
naszej gminy przez minimum 2 tygodnie. Podczas tzw. luźnych 
zajęć uczestnicy sami wymyślali tematykę zajęć sportowych, 
w  których chcieli uczestniczyć. Przez okres dwóch miesięcy 
gminne  obiekty sportowe, takie jak Infrastruktura Okołotury-
styczna w  Wieprzu, Kompleks Boisk Sportowych Moje Boisko 
Orlik 2012 w  Radziechowach, boisko ze sztuczną nawierzch-
nią w  Juszczynie, siłownia zewnętrzna obok Urzędu Gminy, 
były czynne od godziny 9:00 do późnych godzin wieczornych. 
Na wymienionych obiektach w Wieprzu oraz Radziechowach każ-
dy chętny mógł bezpłatnie wypożyczyć sprzęt oraz dokonać re-
zerwacji boisk czy kortu. Największym zainteresowaniem cieszył 
się obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul  Nad Sołą w Wieprzu, na 
który codziennie bardzo licznie, uczęszczały dzieci, młodzież oraz 
dorośli z terenu całej Gminy i nie tyko. Warto podkreślić, iż osoby 
przyjezdne wypoczywające w naszej gminie były pod wrażeniem 
faktu, iż nasza gmina posiada takie obiekty i utrzymuje je w tak 
dobrym stanie.  

Kibicu kibicuj naszym drużynom!
Zachęcamy do kibicowania naszym drużynom, które walczą 

o  punkty w  różnych klasach rozgrywkowych. Obecnie zespo-
ły seniorskie po sierpniowej inauguracji rozgrywek znajdują się 

na półmetku zmagań 
pierwszej rundy. Na-
tomiast młodzieżowe 
drużyny rozpoczyna-
ją zmagania. Poniżej 
prezentujemy po-
szczególne tabele oraz 
wszystkie drużyny repre-
zentujące naszą gminę  
w  rozgrywkach pił-
karskich.   

Drużyny seniorskie  
1 Rychwałd 4 10
2 Magura Bystra 4 10
3 Juszczyna 5 9
4 Przyborów 5 9
5 Ślemień 4 8
6 GKS Radziechowy - Wieprz II 3 7
7 Korbielów 5 7
8 Zarzecze 4 4
9 Trzebinia 5 4
10 Błękitni Ż. 4 3
11 Węgierska G. 5 3
12 Kocierz 4 0
 

IV liga śląska      mecze  pkt.         B klasa Żywiec
1 Jasienica 6 16
2 Bełk 6 13
3 Świerklany 6 13
4 GKS II 6 10
5 Ornontowice 6 10
6 Pszczyna 6 9
7 Suszec 6 9
8 Jaworzno 6 8
9 Bojszowy 6 8
10 Przyszowice 6 7
11 Pszów 6 7
12 Racibórz 6 7
13 Góral Ż. 6 6
14 Turza Śl. 6 5
15 GKS Radziechowy- Wieprz 6 5
16 Podlesianka 6 3
 
Drużyny młodzieżowe
III Liga Wojewódzka U19 Juniorzy starsi     
                                                           Mecze        pkt.
1 KS Spójnia Landek 3 9
2 LKS Zapora Wapienica 3 7
3 GKS Radziechowy-Wieprz 3 7
4 KS Kuźnia Ustroń 3 7
5 KS Wisła 3 4
6 BKS Stal Bielsko-Biała 3 4
7 GLKS Wilkowice 3 3
8 LKS Podhalanka Milówka 3 3
9 LKS Soła Rajcza 3 3
10 TS Koszarawa Żywiec 3 2
11 KP Trójwieś Istebna 3 1
12 RKS Cukrownik Chybie 3 0

III Liga Wojewódzka U15 trampkarze starsi         Mecze pkt.
1. CUKROWNIK CHYBIE  2  6  
2. GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ  2  6 

Wakacyjne zajęcia sportowe  
z Gminą Radziechowy - Wieprz

S P O R T
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OSP NIE TYLKO GASI POŻARY!!!
Wyniki Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych 

3. PODHALANKA MILÓWKA 2  4  
4. BKS STAL BIELSKO-BIAŁA  1  3  
5. KOSZARAWA ŻYWIEC 3  1  
6. TRÓJWIEŚ ISTEBNA 2  3   
7. ZAPORA WAPIENICA 3  1  
8. GLKS WILKOWICE 1  1  
9. SPÓJNIA LANDEK 1  0  
10. SOŁA RAJCZA 1  0  
11. KS WISŁA 2  0  
12. KUŹNIA USTROŃ 2  0  

A klasa Żywiec Juniorzy U19        
1. Magura Bystra                               
2. Koszarawa Babia Góra                           
3. Beskid Kocierz                                
4. Sokół Słotwina                                
5. LKS Sopotnia                                  
6. Muńcuł Ujsoły                                
Start Ligi 07.09.2014 

Liga Młodzików rocznik 2002 -2003                          
1. Czarni – Góral Żywiec          
2. Beskid Gilowice  
3. Koszarawa Żywiec 
4. Silesia Istebna 
5. GKS Radziechowy – Wieprz
6. Soła Rajcza 
7. AFTH Milówka 

8. Pewel Mała 
Start Ligi 08.09.2014

Liga Orlików rocznik 2004 -2005     
1. Czarni Góra Żywiec 
2. PSPN Żywiec 
3. Futsal Węgierska Górka 
4. United Żywiec 
5. GKS Radziechowy – Wieprz
6. Soła Rajcza 
7. AFTH Milówka 
Start Ligi 08.09.2014 
Zaproszenie

Zarząd Gminnego Klubu Sportowego Radziechowy – Wieprz  
Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz 

Serdecznie zapraszają na:  
Uroczyste Otwarcie Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej  

w Wieprzu (obok Urzędu Gminy Radziechowy- Wieprz) 
Radziechowy – Wieprz które odbędzie się 13.09.2014 r.  

o godzinie 15:00 

Program imprezy: 
15:00 - Uroczyste Otwarcie Infrastruktury Sportowo –  

Rekreacyjnej w Wieprzu   
16:00 – Mecz o Mistrzostwo IV ligi pomiędzy  

GKS Radziechowy – Wieprz : Jedność 32 Przyszowice 
Po meczu Festyn!

W dniu 23 sierpnia 2014 roku, w sobo-
tę dokładnie o  godzinie 10 na stadionie 
Gminnego Klubu Sportowego w  Wieprzu 
(dawniej LKS „Jedność” Wieprz) odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze 
w Gminie Radziechowy – Wieprz.

W  zawodach wzięło udział 5 drużyn 
seniorskich z jednostek: OSP Radziechowy, 
 OSP Wieprz, OSP Przybędza, OSP Bystra, 
OSP Juszczyna.

Dodatkowo zawody zostały przepro-
wadzone w kategorii Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych, w których wzięła udział 
tylko drużyna z Radziechów (chłopcy), oraz 
jedna drużyna dziewcząt również z Radzie-
chów.

 Strażacy mieli do pokonania dwie 
konkurencje: tor przeszkód (7 x 50m),  
oraz ćwiczenie bojowe polegające na roz-
winięciu linii gaśniczych w  możliwie naj-
krótszym czasie. 

Organizatorem zawodów była Gmina 
Radziechowy – Wieprz oraz wszystkie jed-
nostki Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu naszej gminy. 

Sędziami zwodów byli, jak co roku,  
przedstawiciele Państwowej Straży Pożar-
nej w Żywcu.

Po oficjalnym rozpoczęciu 
zawodów przystąpiono do 
losowania kolejności, w  jakiej 
będą startowały poszczególne 
drużyny. Jak zawsze, najwięcej 
emocji wzbudziła konkurencja  
ćwiczenie bojowe, w  której 
strażacy muszą w jak najszyb-
szym czasie rozwinąć linie ga-
śnicze, uruchomić motopom-
pę i przewrócić pachołki wodą 
podaną z  bardzo dużym ci-
śnieniem. Konkurencja ta jest 
bardzo ciekawa z  uwagi na 
nieprzewidywalny przebieg,  
jak co roku nie wszystkim 
strażom dopisało szczęście 
i  sprzęt w  trakcie zawodów 
odmówił posłuszeństwa, co 
niestety przekładało się na 
wynik końcowy. W  tym roku 
o wielkim pechu mogą mówić 
strażacy z Wieprza (awaria mo-
topompy).    

W  tym roku pogoda rów-
nież dopisała organizatorom 
i  udało się przeprowadzić za-
wody bez żadnych niespodzianek. Zawody 
przebiegały w  miłej lecz w  pełnej sporto-

wych emocji atmosferze.  Strażacy podeszli 
do tych zawodów bardzo skoncentrowani, 
i  dobrze przygotowani, już kilka miesięcy 
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wcześniej przeprowadzali w swoich jednostkach treningi, tak, aby 
jak najlepiej wypaść przed mieszkańcami, nie tylko swojej miej-
scowości, ale całej Gminy. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim strażakom za udział 
w  zawodach, zaproszonym gościom oraz mieszkańcom gmi-
ny, którzy w  sobotnie przedpołudnie przybyli na boisko  
w Wieprzu, aby głośno dopingować swoich kolegów. 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA- SENIORZY
 

I  miejsce OSP Radziechowy z  łącznym czasem 124,8 sek. 
II miejsce OSP Juszczyna z  łącznym czasem 135,4 sek.
III miejsce OSP Bystra z łącznym czasem 136,0 sek.

IV miejsce OSP Przybędza z łącznym czasem 164,5 sek.
V miejsce OSP Wieprz z łącznym czasem 168,4,0 sek.

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA  
MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN  
POŻARNICZYCH KAT. CHŁOPCY
I miejsce MDP Radziechowy
 z łącznym czasem 122,6 sek.
 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN 
POŻARNICZYCH  
KAT. DZIEWCZYNY 
 
I miejsce MDP Radziechowy 
z łącznym czasem 154,0 sek.

Zdjęcia wykonał:
Robert Woźniak 

Unia Racibórz 0:2 GKS Radziechowy – Wieprz seniorzy

Trampkarze U15 GKS Radziechowy – Wieprz     8:1 Istebna

Juniorzy U19 GKS Radziechowy – Wieprz     5:2 Istebna

GKS Radziechowy – Wieprz seniorzy 2:3 LKS Drzewiarz Jasienica

LKS Bełk 0:0 GKS Radziechowy – Wieprz seniorzy

Szczakowianka  Jaworzno 1:1 GKS Radziechowy – Wieprz seniorzy

Trampkarze U15 3:2 KS Wisła

Juniorzy U19 GKS Radziechowy – Wieprz     6:1 KS Wisła

Unia Turza Śląska 2:0 GKS Radziechowy Wieprz seniorzy

Juniorzy U19 GKS Radziechowy – Wieprz     3:1 Koszarawa

opracował Marek Tlałka

PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania Panu Markowi Tlałce  
za pełne zaangażowanie w życie  Klubu piłkarskiego GKS Ra-
dziechowy – Wieprz. 

Wiernemu fanowi klubu obecnemu na wszystkich meczach. 
Pan Marek z pełnym poświęceniem i troską dba o jak najlep-
sze imię Klubu,  wspiera go i pełni funkcję porządkowego pod-
czas meczy. Sport to dla młodych ludzi jedna z dróg rozwoju, 
 tym samym dziękujemy za wzorową postawę, dzięki której 
Klub Piłkarski jest rozsławiany i otoczony Pana troskliwym 
okiem. Dla niektórych gra w piłkę nożną kojarzy się wyłącz-
nie  ze sławą, korzyściami finansowymi - dla Pana jednak, to 
przede wszystkim pasja, drugie życie. 

Doceniamy Pana stara-
nia i życzymy wielu sukce-
sów w realizacji życiowych 
celów. 

Niech wszystkie plany  
i marzenia związane 

z Klubem  GKS Radzie-
chowy – Wieprz zostaną 
spełnione.

Wójt Gminy
Grzegorz Figura

oraz Klub GKS Radzie-
chowy-Wieprz

Wyniki Meczów
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PO RAZ SZÓSTY ZAGRALI  
DLA ANDRZEJA WIŚNIOWSKIEGO

W  Radziechowach i  w  tym 
roku gościli sportowcy z  całej 
Polski. Ponad 160 zawodników 
i  zawodniczek przyciągnął tu VI 
Ogólnopolski Memoriał im. An-
drzeja Wiśniowskiego w  Tenisie 
Stołowym. Wydarzenie odbyło 
się 23-24 sierpnia na sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół im ks. prał. 
Stanisława Gawlika w Radziecho-
wach. Pula nagród finansowych 
w tym roku wyniosła aż 2000 zło-
tych! 

Nie można wyobrazić sobie lepszej okazji do uczczenia pamięci 
wielkiego sportowca – jakim był Andrzej Wiśniowski i  sprawdzenia 
własnych umiejętności niż udział w  turnieju odbywającym się już 
od kilku lat w sierpniu w Radziechowach. To właśnie tu z całej polski 
w imię wspólnych pasji odbył się 23 i 24 sierpnia kolejny VI Ogólno-
polski Memoriał im. Andrzeja Wiśniowskiego w  Tenisie Stoło-
wym. Choć rozgrywki trwały od sobotniego poranka, to o godzinie 
12.00 nastąpiło uroczyste otwarcie turnieju, w którym ciepłe słowa do 
zawodników skierowała żona Andrzeja Wiśniowskiego – Danuta oraz 
Wójt Gminy Pan Grzegorze Figura. 

- Profesjonalizm i świetna organizacja – skomentował Wójt Gminy 
– możemy być dumni, że te zawody organizowane są właśnie u nas. Nic 
jednak nie odbyłoby się bez Pana Tomasza Miki koordynującego całość 
przedsięwzięcia.  

Tegoroczne rozgrywki podzielone zostały na dwa dni zmagań 
sportowych. W sobotę o godzinie 9.30 rozpoczęły się zmagania naj-
młodszych uczestników turnieju w  kategorii: szkoły podstawowe 
i gimnazjum, a także w kategorii kobiet, weteranów i osób niepełno-
sprawnych. W  drugim dniu turnieju zain-
teresowani  mogli zmierzyć się w kategorii 
OPEN oraz kategorii przeznaczonej dla 
Amatorów. 

Rozgrywki trwały już od godziny 8.00. 
Głównym celem zawodów było nie tylko 
uczczenie pamięci Andrzeja Wiśniowskie-
go, ale także popularyzacja tenisa stołowe-
go jako środka rehabilitacji, rekreacji i czyn-
nego wypoczynku.

Turniej przewidywał aż siedem katego-
rii: A – Szkoły Podstawowe, B – Gimnazjum, 
C – Kobiety Open, D- Weterani (powyżej 55 
lat) i  E – Osoby niepełnosprawne Puchar 
Śląska, F – Amatorzy (do IV ligi włącznie)   
oraz G - Open ( bez ograniczeń ligowych). 

Najmłodszym zawodnikiem turnieju 
był ośmioletni Kacper Turecki z  Wieliczki, 
który otrzymał pamiątkową statuetkę od 
gościa Honorowego Turnieju Pana Adama 
Jurasza. 

WYNIKI ZAWODÓW PREZENTUJĄ SIĘ 
NASTĘPUJĄCO:
KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE:
1 . –Sobel Bartosz , 2 . – Radło Szymon ,  
3.- Dziuba Patryk, 4 . –Dadak Mateusz
KATEGORIA SZKOŁY GIMNAZJALNE
1. – Hetnał Sandra, 2. – Dziembała Dawid, 
3. –Dadak Mateusz, 4 . –Dziuba Patryk,
KATEGORIA KOBIETY OPEN
 1. –Hetnał Sandra, 2 . Kopeć Justyna , 3. – 
Królikowska Katarzyna, 4 . –Potempa Rok-
sana,
KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNI  gr. VI – VIII
1. – Pieronek Grzegorz, 2 .- Mika Tomasz, 3. 
– Brak Sławomir, 4 . – Kopeć Adam ,

KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNI  
gr. IX – X
1 . – Stasica Wiesław , 2.- Ściga-
ny Dariusz, 3. –Ćwik Roman, 4.– 
Mały- Wieczorek Klaudiusz,
KATEGORIA WETERANI:
1. –Sekyra Andrzej, 2. –Ćwik Ro-
man, 3.- Stasica Wiesław, 4. –Sa-
netra Andrzej,
KATEGORIA AMATOR:
1. –Cioch Błażej, 2. – Gąsiorski 
Paweł, 3. –Wójcik Rafał, 4. –Bala-
wajder Jacek,
KATEGORIA OPEN
1. -  Michalik Kamil , 2. – Kwodaw-
ski Bartosz ,3. -  Kądziela Marek ,4. 
- Gąsiorski Paweł

Głównym sędzią turnieju był Je-
rzy Schreiber.
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Łączna pula nagród finansowych 
w kategorii OPEN turnieju stanowiła 
aż 2000 złotych (1000 zł za I miejsce 
(kategoria OPEN), 600 za II miejsce,  
300 za III miejsce i 100 za miejsce IV 
)! Pula nagród była zatem o  aż 500 
złotych wyższa niż w roku poprzed-

nim. Oprócz tego na zwycięzców czekały puchary i nagrody rzeczowe 
postaci sprzętu sportowego. 

Nagrody wręczone zostały przez: małżonkę Andrzeja Wiśniow-
skiego - Danusię Wiśniowską, ojca Andrzeja - Jerzego Wiśniowskiego 
oraz srebrnego medalistę Paraolimpiady z Aten Adama Jurasza hono-
rowego gościa imprezy.

Nikt z uczestniczących w turnieju nie wyszedł jednak z pustymi rę-
kami, każdy z zawodników otrzymał pamiątkową koszulkę upamięt-
niającą to wielkie wydarzenie.

Organizatorami turnieju byli: Rodzina Wiśniowskich, LITS TS An-
ders „Jedność” Żywiec, Zespół szkół im ks. prał. Stanisława Gawlika 
w Radziechowach oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji Turystyki 
Radziechowy-Wieprz. Koordynatorem turnieju, jak co roku, był Pan 
Tomasz Mika. 

Patronat medialny nad wydarzeniem odjęli: www.zywiecsport.
pl, Magazyn Polski PingPong - www.pingpong.com.pl, Tyski Tenis - 
www.tyskitenis.zafriko.pl, www.sportowebeskidy.pl.

Patronem honorowym Turnieju był Wójt Gminy Radziechowy-
Wieprz Pan Grzegorz Figura.

Dziękujemy licznym spon-
sorom turnieju, którymi byli:  
ETNO BANK Spółdzielczy Ra-
dziechowy-Wieprz, Firma ALBIS 
Biuro Budowlane,Gmina Radzie-
chowy –Wieprz, GCKPT Radzie-
chowy-Wieprz, „EDBUD” Płytki 
Ceramiczne Jerzy Tlałka, Sortow-
nia Surowców Wtórnych „PIOTR 
PLAST” Piotr Figura, „METMAR” 
Surowce Wtórne Marcin Jura-
szek, Usługi Kamieniarskie Bar-
tłomiej Kosiec, Radny Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz Piotr Kosiec, 
Drink Bar „ Ferdek & Fufek” Sta-
nisław Juraszek, Kasa WYBRZEŻE 
Oddział Żywiec, „PIERNIKI ŻY-
WIECKIE” K i  K Bielewicz, Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego W. i  B. 
Wolny Cięcina, Zakład Przetwór-
stwa Mięsnego Błachut, Bank 
Spółdzielczy Węgierska Górka 
i Rodzina Wiśniowskich.

Gratulujemy wszystkim lau-
reatom i  życzymy im kolejnych 
sukcesów sportowych! 

(M. Husar)

„Arawashi’’ wylądował w Emilii - Romagny
Kolejny okres szkoleniowo - star-

towy rozpoczęli karatecy z  klubu 
„Arawashi” na zorganizowanym 
w  końcówce wakacji wyjazdowym 
szkoleniu kondycyjno - treningowym 
w Riccione.

Pogoda sprzyjała: karatecy korzystali 
z  uroków kąpieli w  Adriatyku i  możliwo-
ści szkoleniowych, obcując z  nadmorską 
naturą. Międzynarodowa społeczność 
campingu „Adria”, na którym przebywali, 
nie kryła swojego zaciekawienia charakterystycznymi ubiorami (kimo-
nami) karateków oraz ich pasją związaną z uprawianiem niekonwencjo-
nalnej dyscypliny sportowej rodem z Japonii: karate - shotokan. Bogaty 
program szkolenia obejmował także liczne wycieczki poznawcze ( mię-
dzy innymi do San Marino), pogłębianie znajomości j., jak i obyczajów 
regionu Emilia - Romagna. 

Dużą atrakcję stanowił rejs wycieczkowy statkiem do „włoskiego 
sambodromu” w pobliskiej miejscowości Catolicca, a zwłaszcza udział 
w paradzie miejskiej w rytmach samby, której przewodniczyły specjal-
nie zaproszone tancerki z  Brazylijskiej Copacabany   z  przepięknymi 
piórami które możemy oglądać podczas karnawału w Rio. Siły witalne 
i duch sportowy poszedł wyraźnie w górę, co na pewno będzie korzyst-
ne dla klubu „Arawashi” w sezonie szkoleniowo startowym 2014/2015. 

W trakcie obozu dokonano podsumowania i tak przy spadającym 
wsparciu, to dzięki bardzo dużemu wkładowi własnemu i finansowemu 
rodziców, młodzi adepci sportów i sztuk walki konkurowali na sporto-
wych matach nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego 
kraju. Miniony sezon, to kolejny etap w  kronice sukcesów (choć nie 

tak licznych) ambitnych młodych adeptów 
Arawashi, którzy dzielnie reprezentowali 
klub i  swoje samorzady w  zawodach karate 
w kraju i zagranicą. W minionym sezonie ka-
ratecy uczestniczyli w  zdecydowanie mniej-
szej liczbie zawodów karate a  do szerszego 
rywalizowania była zgłaszana mniejsza ilość 
zawodników niż w  latach poprzednich, nie-
mniej   dzięki doświadczeniu trenerskiemu 
Bogusława Hutmana – Wilczka udawało się 
odnosić sukcesy, a zajmowane pozycje meda-
lowe w zawodach dowodzą, iż kunszt szkole-

niowy Arawashi jest najlepszym w powiecie żywieckim, dwa medale na 
Mistrzostwach Polski.  

Gorące słowa uznania należą się Rodzicom klubowiczów, którzy 
wspierają i motywują swoje pociechy do jakże wymagających trenin-
gów karate, przez co systematycznie rozwija się poziom profesjonali-
zmu oraz wzrasta liczba osób trenujących w klubie. Trener jest dobrej 
myśli, że ten wysoki poziom sportowy i „kurs na sukces”  będzie konty-
nuowany dzięki wsparciu rodziców, którzy kierując się dobrem swoich 
pociech, nie ulegają powszechnej presji merkantylizmu i konsumpcji. 

Aktywność „Arawashi” to nie tylko treningi psychofizyczne, przygo-
towujące do startów w zawodach, lecz liczne spotkania i treningi z cie-
kawymi ludźmi z  obszaru karate, którzy oprócz trenowania sportów 
i sztuk walki wykonują inne niezwykle ciekawe zawody. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje w działalności „Arawashi” re-
kreacja i profilaktyka - prospołeczna, która jest realizowana równolegle 
z zajęciami sportowymi przy wsparciu zacnych osób, które tym obsza-
rem zajmują się zawodowo. Należą się im szczególne podziękowania za 
swą pracę woluntarystyczną na rzecz młodzieży z klubu „ARAWASHI”.
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W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ
Męskie przysmaki

Boczek w ziołach
Składniki: 2 kg surowego boczku bez skóry, 3 ząbki czosnku, po 
1 ½ łyżki majeranku i tymianku, 1 łyżka rozmarynu
Wykonanie: Boczek włożyć do wrzącej wody, gotować ok. 10 
min. Wyjąć, ostudzić, osuszyć. Od góry ponacinać skośne pasy, 
natrzeć obranym i roztartym z solą czosnkiem, posypać ziołami, 
przykryć i zostawić na 3 godziny w chłodnym miejscu. Następnie 
włożyć boczek do żaroodpornego naczynia, skropić gorąca wodą 
i piec w piekarniku nagrzanym do 150 °C, aż ładnie się zarumieni. 
Wystudzony boczek pokroić w plastry, podawać z chrzanem, ćwi-
kłą, musztardą, piklami.

Golonka z grilla lub pieca
Składniki: 1 duża cebula, 2 łyżki smalcu, 3 ząbki czosnku, 2-3 liście 
laurowe, 5 ziarenek ziela angielskiego, oraz pieprzu po ½ łyżeczki 
gorczycy, kminku i kolendry, 1 łyżka majeranku, kilka pokruszo-
nych igieł rozmarynu, sól, 1 golonka średnia na osobę.
Marynata: Po ½ łyżki miodu i sosu sojowego, 3 ząbki czosnku.
Wykonanie: Cebule zrumienić na smalcu, przekrojony na połów-
ki czosnek raz przyprawy włożyć do posolonego wrzątku, dodać 
golonki – powinny być całkowicie przykryte wywarem i gotować 
godzinę, wyjąć z wywaru, przestudzić i zrobić nacięcia na skórze. 
Składniki marynaty rozrobić dokładnie, wymieszać i  posmaro-
wać nimi mięso. Golonki wyłożyć na rożen (tacki) i piec ok 90 min. 
na grillu ogrodowym lub elektrycznym (w  piecu)  co jakiś czas 
smarując ją resztą marynaty. Można podawać z ostra musztardą.

Wieprzowina w sosie curry z ananasem
Składniki: 1kg szynki wieprzowej, sól, pieprz mielony, 3 
ząbki czosnku, duża cebula, por(białe części), marchew 
(duża), jabłko, kawałek imbiru, 5 łyżek oleju, 2 łyżki curry,  
2 łyżki koncentratu pomidorowego, 2 łyżki brązowego cukru, 1 
setka wytrawnej Sherry, 6 łyżek sosu sojowego, kwaterka rosołu 
(instant) , 1 setka mleczka kokosowego, puszka ananasów(mała), 
natka pietruszki lub kolendra.
Wykonanie: Mięso natrzeć solą oraz pieprzem, czosnek i  ce-
bule posiekać. Por pokroić w  krążki, jabłko, marchew, imbir 
pokroić w  kostkę. W  naczyniu żaroodpornym rozgrzać olej, 
obsmażyć mięso z  obu stron. Pokrojone warzywa dodać do 
mięsa – dusić, posypać curry – wymieszać. Dodać koncen-
trat pomidorowy, cukier, połowę sherry, 3 łyżki sosu sojowego  
i bulion, dusić pod przykryciem 50 minut. Mięso wyjąc dać w cie-
płe miejsce. Sos zmiksować, dodać resztę sherry, mleczko koko-
sowe, resztę sosu sojowego i jeszcze gotować 5 minut, dodać ka-
wałki ananasa i podgrzać. Mięso pokroić w plastry i polać sosem. 
Bardzo dobre danie na wytrawne przyjęcia z kluskami śląskimi.

Wieprzowina z kukurydzą
Składniki: ½ kg wieprzowiny, 4 pory, puszka minikolb kukurydzy, 
2 łyżki sezamu, 3 ząbki czosnku, 4 łyżki miodu, kieliszek czerwo-
nego wytrawnego wina, 2 łyżki mąki kukurydzianej, ½ łyżki sosu 
tabasco, olej, imbir, sól, pieprz.
Wykonanie: Wieprzowinę umyć, pokroić na kawałki. Pory umyć, 
pokroić na grube krążki. Na patelni rozgrzać olej, włożyć pory po-
sypać imbirem, dodać wieprzowinę, oprószyć solą oraz pieprzem. 
Smażyć 2-3 minuty. Czosnek obrać, posiekać, wymieszać z sosem 
tabasco, miodem, winem i mąką, wlać na patelnię. Gotować aż sos 
zgęstnieje, dodać kolby kukurydzy, posypać sezamem.

Sałatka wspomnienie lata
Składniki: 1kg papryki, pieczarek, cebuli, białej kapusty, ogór-
ków, kalafiora, zielonych pomidorów, marchewki.
Wykonanie: Z  papryki wydrążyć gniazda nasienne a  miąższ 
pokroić w  słupki. Pieczarki pokroić w  plasterki. Cebulę oraz 
ogórki obrać i  pokroić w  plasterki. Kapustę poszatkować. 
Kalafiora podzielić na różyczki. Pomidory pokroić w  pla-
sterki , a  marchewkę oskrobać i  zetrzeć na tarce o  dużych 
oczkach. Wszystkie jarzyny połączyć ze sobą i  wymieszać. 
Zalewa: Szklanka octu 10%, szklanka oleju, szklanka cukru, 2 łyż-
ki soli, pieprz mielony do smaku. Z podanych składników sporzą-
dzić zalewę, wlać do przegotowanych warzyw, wszystko wymie-
szać i  gotować, godzinę później przełożyć do słoików i  jeszcze 
gotować pół godziny od chwili zagotowania.

Dżem do ciast, nadziewania bułek
Składniki: 3 kg brzoskwiń, 90 dkg cukru, 3 cytryny
Wykonanie: Dojrzałe, ale niezbyt miękkie brzoskwinie, starannie 
umyć, następnie zanurzyć we wrzącej wodzie i delikatnie zdjąć 
skórkę, tak aby nie uszkodzić miąższu. Wyjąc pestki i pokroić owo-
ce na małe kawałki. Tak przygotowane owoce wkładać warstwa-
mi do rondla i przesypywać cukrem. Odstawić na noc. Na drugi 
dzień z cytryn wycisnąć sok i dodać do brzoskwiń, doprowadzić 
do zagotowania i tak gotować przez 15 min. bardzo ostrożnie aby 
się nie przypaliły. Gorący dżem zaraz nakładać do słoików, dobrze 
zakręcać i włożyć do pasteryzowania.

Koktajl na bezsenność 
(na dobry sen)

Składniki: 2 duże gruszki, 2 banany, 2 szklanki mleka(tłuszczu 2 
%), 2 łyżki miodu.

Wykonanie: Umyć, oczyścić, posiekać i włożyć do sokowirówki 
lub blendera, zmiksować. Wypić ciepły sok godzinę przed snem. 

Energetyczna czerwień dla naszego organizmu
Składniki: 3 duże buraki czerwone, 3 jabłka , sok z 2 cytryn.
Wykonanie: Buraki obrać i wycisnąć z nich sok w sokowirówce. 
Z  jabłek usunąć gniazda nasienne, rozdrobnić na mus. Cytrynę 
umyć, sparzyć wrzątkiem, wycisnąć sok. składniki dokładnie po-
łączyć. Można pić na zimno lub ciepło.
Sok buraczano-jabłkowo-cytrynowy powinny pić kobiety w okre-
sie przekwitania, gdyż skutecznie złagodzi on dolegliwości takie 
jak uderzenia gorąca i nawracające migreny. 

Zatrzymać lato w słoikach
Składniki: 1 kg leśnych grzybów, 1 kg papryki w różnych kolo-
rach, 2 płaskie łyżki soli, szklanka octu 10%, szklanka cukru, pół 
szklanki oleju.
Wykonanie: Grzyby wyczyścić, pokroić, obgotować w  posolo-
nej wodzie, odcedzić. Zagotować 4 szklanki wody z dodatkiem 
octu oraz cukru i do tak przygotowanej zalewy włożyć pokrojoną 
paprykę. Gotować 3 min. kolejno dodać olej oraz podgotowane 
grzyby. Następnie sałatkę przełożyć do słoików, zakręcić i goto-
wać 30 min.

Karczek w kapuście i ananasach
Składniki: 1 kg karczku, 1 torebka przyprawy do grilla, 1 puszka 
ananasów, 1 kg kapusty kiszonej, 1-2 szk. bulionu.
Wykonanie: Karkówkę pokroić w  plastry, oprószyć z  obu stron 
przyprawami z  grilla, przykryć i  przez całą noc trzymać w  lo-
dówce. Następnie ułożyć mięso na blaszce jeden obok dru-
giego i  położyć na każdym plasterek ananasa, przykryć je 
lekko odciśniętą kiszona kapustą i  podlać bulionem. Piec ok. 
90 min. w  temp. 200°C polewając je sosem wytworzonym  
z pieczenia. Karkówkę podać z upieczonymi ziemniakami z pieca.

Żeberka z curry
Składniki: 16 porcji żeberek, 1 łyżeczka mielonego imbiru, 4 ząbki 
czosnku, 20 dkg marmolady pomarańczowej, 1 setka wytrawne-
go wina oraz sosu sojowego, 3 łyżki oleju sezamowego. 
Na sos: 25 dkg masła, 5 dkg cukru brązowego,  1 łyżeczka curry, 
2 mango.
Wykonanie sosu: Pokrojone w  kostkę mango włożyć do bryt-
fanny. Masło wymieszać z cukrem oraz przyprawą curry i wyłożyć 
na mango. Piec razem około 30 min. w temp. 180°C, pozostawić 
w cieple. Mięso ponacinać w kilku miejscach, imbir i czosnek wy-
mieszać na papkę, powciskać w  nacięcia, a  resztą posmarować 
żeberka. Wymieszać marmoladę, białe wino, sos sojowy, olej se-
zamowy. Otrzymanym sosem polać mięso i piec na grillu ok 20 
min. Podać polane sosem z curry i mango.

Smacznego! 
Elżbieta Kliś

Jeżeli ukąsi Cię owad podczas zbierania grzybów czy pracy 
w  polu, użyj wyciągu z  nagietka lekarskiego. Trochę wody roz-
puść z  odrobina wyciągu. Nasącz wacik i  przyłóż na swędzące 
miejsce.
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B a c a  prognozuje
Miesiąc o bardzo zróżnicowanej temperaturze. Pierwsza 

połowa września cieplejsza. Dużo dni słonecznych. Przelot-
ne deszcze nie powinny zbytnio psuć nam humoru na spa-
cerach, z wędką nad woda, z koszykiem na grzybach czy wy-
cieczkach za miasto. Wrzesień to czas wspomnień po lecie 
 i marzycielskiego nastroju, gdy w powietrzu zalśnią pierwsze nici 
„babiego lata”. Około 16 pojawi się więcej deszczu, ale też o charak-
terze przelotnym. Zamgli się Polska. Kierowcy będą na nią narzekać 
zarówno rano, jak i wieczorem. Noce bardzo się ochłodzą. Nadlecą 
silne i gwałtowne wiatry uciążliwe dla ludzi. A rano 23 września 
będziemy „czapkować „odchodzącej Pani Lato i witać przychodzą-
cą Panią Jesień. Od tego dnia aż do końca miesiąca będą się prze-
platać dni słotne z rozpogodzeniami. Jednak zdecydowanie więcej 

deszczu niż słońca. Nocami mogą 
się pojawić lokalne przymrozki.  
W wysokich górach możliwy pierw-
szy śnieg. Sporo dni sprzyjających 
wędkarzom. Warto machać wędą, 
bo ryby będą zwłaszcza 1 oraz po-
między 23 a 26 września.

„Gdy jesień zamglona, zima za-
śnieżona”.

„Gdy we wrześniu grzybów brak, 
niezawodny zimy znak”.

Hej…
Andrzej Murański
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