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To była udana impreza. Przez dwa dni na 
sportowo, zdrowo, ale i  z  przytupem bawili 
się mieszkańcy Gminy Radziechowy-Wieprz. 
Najhuczniej było w sobotę wieczorem, kiedy 
na scenie pojawiła się gwiazda – zespół Bacia-
ry.

Pomyśleć, że śmiałe plany gminy mogła 
popsuć pogoda. W  pierwszy dzień z  powodu 
deszczu wszystkie zaplanowane atrakcje (kon-
kurencje sportowe, wykłady i pokazy pracow-

ników Uniwersytetu Medycznego) trzeba było 
przenieść do sali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej w Wieprzu. Udało się, a zabawa była 
przednia, zwłaszcza gdy do zażartego pojedyn-
ku w Dwa Ognie – stanęli pracownicy tutejsze-
go Urzędu Gminy i nauczyciele.

Drugiego dnia, ze względu na ilość atrak-
cji, pod dach już by się przenieść nie dało. Na 
szczęście nie było takiej konieczności. Tuż 
przed rozpoczęciem imprezy 
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Szanowni Państwo!
Całemu Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Pracownikom Oświa-

ty, pragnę przekazać serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. Wielu sukcesów, radości i optymistycznego nastawienia w każdym 
dniu pracy. Życzę Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, 
wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość. 
Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie 
oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich cha-
rakterów. Dziękuję za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie wspól-
noty szkolnej. Życzę, aby praca w oświacie przyniosła Państwu poczu-
cie spełnienia oraz dostarczyła wielu radości i niezapomnianych chwil.

Aby wysiłek, który Państwo wkładają w pracę z młodzieżą, motywował do podejmowania 
ambitnych wyzwań, owocujących poczuciem spełnienia zawodowego.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

Grzegorz Figura

cd. na str. 2

Prawda o urzędzie i urzędnikach
W  ostatnich badaniach Uniwersytetu Warszawskiego nasza gmina po raz kolejny znalazła się 

wśród gmin, w których mieszkańcy ponoszą najmniejsze wydatki na Urząd Gminy i urzędników, jest 
to kwota: 205,72 zł na jednego mieszkańca rocznie (w koszty jest wliczona nasza brygada remonto-
wa). Przeciętna wielkość wydatków administracyjnych w gminach wiejskich powyżej 10 tys. miesz-
kańców wynosi 255zł/mieszkańca na rok.

Dlaczego tak mało wydajemy na administrację?
Po pierwsze: razem ze mną (wójtem gminy) jest tylko 25 urzędników w Urzędzie Gminy, która ma 
13 tys. mieszkańców. Dodatkowo w urzędzie zatrudnieni są pracownicy techniczni, którzy remon-
tują drogi, mosty, dbają o nasze domy ludowe itp.

Po drugie: każdy urzędnik ma bardzo duży zakres czynności i  zadań do wykonania-znacznie 
większy niż w innych gminach.

Po trzecie: Zawsze staramy się oszczędnie i jak najlepiej wydawać pieniądze.
W internetowym wydaniu Gazety Żywieckiej są uczciwie przedstawione zarobki wszystkich wój-

tów Żywiecczyzny za rok 2013, proszę o sprawdzenie podanych tam informacji.
Zarobki urzędników są także znacznie niższe niż średnia krajowa w gminach wiejskich. Chcę pod-

kreślić, że w Urzędzie Gminy nie pracują już urzędnicy, którzy byli nieuprzejmi i niedyspozycyjni wo-
bec mieszkańców. Ci, którzy pili kawę i zamykali biuro w tym czasie, już w urzędzie nie pracują. Spra-
wy mieszkańców są obecnie załatwiane znacznie szybciej niż w innych urzędach i przede wszystkim 
z poszanowaniem. Jesteśmy do dyspozycji mieszkańców, proszę to sprawdzić przy każdej wizycie 
w urzędzie. Mój numer telefonu komórkowego jest na stronie internetowej gminy i każdy może się 
ze mną porozumieć bezpośrednio.               Zapraszam Grzegorz Figura

Tak się bawią Radziechowy-Wieprz
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nad gminą zaświeciło słońce, a  wkrót-
ce na obiekty okołoturystyczne w  Wie-
przu ściągnęły tłumy mieszkańców żąd-
nych dobrej zabawy. Nie zawiedli się. Po-
kaz umiejętności walki wręcz dali rycerze 
z Drużyny Południe, na scenie prezento-
wały się kolejno zespół VOCATIO, Małe 
Kino, Grojcowianie, Jodełki i Mali Grojco-
wianie. Sporo też działo się wokół sceny. 
Był obóz rycerski, w którym dzieci mogły 
zobaczyć, jak dawniej władało się bronią 
i  postrzelać z  łuku, swoje miejsce mia-
ła grupa ratownicza z  fundacji K2, która 
pokazywała jak fachowo udzielać pierw-
szej pomocy w razie wypadku samocho-
dowego czy zadławienia, był też klown 
i animacje dla najmłodszych. Prawdziwe 
oblężenie przeżywało miasteczko dmu-
chańców, w  którym wszystkie dzieciaki 
mogły się do woli wyszaleć. Ruch pano-
wał również w  namiocie Żywca Zdroju, 
który przez całą sobotę prowadził kon-
kursy i  zabawy dla najmłodszych, star-
szym oferował fachowe porady w zakre-

sie żywienia i utrzymania właściwej masy ciała oraz 
spotkania z dietetyczką. Nie mogło też zabraknąć 
– Zdrojka, maskotki Żywca Zdroju. Dodajmy, że Ży-
wiec Zdrój był głównym partnerem imprezy, któ-
ry wsparł finansowo Dni Gminy. Pomoc okazał rów-
nież Etnobank Radziechowy-Wieprz.

– To historyczna impreza – podkreśla Grzegorz 
Figura, Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz. – Po raz 
pierwszy organizowaliśmy Dni Gminy. W  dodat-
ku jeszcze nigdy nie bawiło się u nas tylu ludzi. Fak-
tycznie, w  sobotni wieczór widownia pękała już 
w szwach. Na gorący półtoragodzinny koncert ze-
społu Baciary ściągnęły tłumy, a ci, którym jeszcze 
było mało zabawy, do późnych godzin bawili się na 
dyskotece. Zabawę prowadził DJ KrissD.

Tekst: Tomasz Matlakiewicz, Foto: Piotr 
Trzmielewski

cd. ze str. 1
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20 września br. odbył się II Rajd ekologiczny na Słowiankę zor-
ganizowany przez Gminę Radziechowy –Wieprz i  Nadleśnictwo 
Węgierska Górka.

Mała grupka dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Franciszka Pola-
ka w Juszczynie nie mogła się zorganizować, a wszystko przez po-
ranny deszcz, który jednak kilku uczniów odstraszył. Nikt na zbiór-
ce nie chciał wracać do domu. Każdy z góralskim zacięciem był go-
towy do drogi, nawet Pani Dyrektor wyrażała chęć wędrówki.

Wyruszyliśmy z  9 osobową załogą, p. katechetką – Graży-
ną Matuszną i… półgodzinnym opóźnieniem. Trudno nam było 
nadrobić ten czas, gdyż przed nami wysokie szczyty, a sił niewiele 
u tak młodych uczestników: 6 czwartoklasistów, dwie piątoklasist-
ki oraz najmłodszy, trzecioklasista.

Po drodze zbieraliśmy śmieci: ochoczo i z zapałem. Mieliśmy 
przy tym wiele radości i  zabawy. Odkrywaliśmy dziuple, legowi-
ska lisów, puste już gniazda ptaków, wiele pięknych i  rzadkich 
kwiatów i  roślin. Oczywiście w  lesie są jeszcze inne dobrodziej-
stwa – grzyby. Chłopcy z  wielkim zaangażowaniem poszukiwa-
li tych skarbów, co wielokrotnie kończyło się upadkiem w błoto 
czy zadrapaniami. Po dwugodzinnej wędrówce, na miejsce przy-
wiodła nas woń dymu i pieczonej kiełbaski. Organizatorzy zadba-
li, by każdy się posilił i ogrzał przy ognisku. Kiedy wszyscy uczest-
nicy Rajdu z Bystrej, Juszczyny i Brzuśnika już się zgromadzili, głos 
zabrali Organizatorzy: Panowie z  Nadleśnictwa. Krótka prelekcja 
dotyczyła ochrony i dbałości ludzi o  las. Leśnicy zwracali uwagę 
na potrzebę sadzenia drzew oraz na inny walor: piękno przyrody 
w Beskidach, zwłaszcza jesienią.

Następnie Organizatorzy wręczyli wszystkim uczestnikom 
piękne książki i ołówki. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie, a potem 
Panowie z Nadleśnictwa częstowali dzieci łakociami.

Tym słodkim akcentem zakończyliśmy nasz Rajd na Słowiankę. 
Żywym marszem ruszyliśmy do Juszczyny, gdyż wielka deszczowa 
chmura otulała coraz bardziej Romankę. Nie chcieliśmy zmoknąć.

Najtrudniejszym odcinkiem okazały się bagna na Lachowych 
Młakach. Ileż było uciechy, krzyków, pisków! Nie było dziecka, któ-
re by nie wpadło w błoto.

O godz. 14.00 wróciliśmy szczęśliwie do domów z nowym za-
pałem do wspólnych wędrówek po naszych lasach i górach, które 
kryją w sobie nieocenione piękno i urok.

Relacja z rajdu Juszczyna – Słowianka 2014

PODZIĘKOWANIA

DLA

Pana Mariana Knapka
Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Węgierska - Górka

Za zorganizowanie kolejnego Rajdu Ekologicznego 2014.
Dziękujemy za troskliwą opiekę leśnikom

oraz za ich perfekcyjną organizację i pełne zaangażowanie!
Niezapomniane wrażenia oraz zadowolenie 

uczestników to dowód na to, że Rajd Ekologiczny 
zorganizowany był na wysokim poziomie. 

Czuliśmy się i bawiliśmy znakomicie.  
Chcielibyśmy raz jeszcze podziękować.

Jesteśmy przekonani, iż naszą współpracę będziemy 
kontynuować także w przyszłości.

W imieniu uczestników dziękujemy raz jeszcze!

Wieprz 2014
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Szanowni Państwo,
Z uwagi na pojawiające się niepraw-

dziwe oraz mylące informacje prze-
strzegamy i zachęcamy do rozumnego 
selekcjonowania napływających treści. 
Nie jesteśmy w  stanie prostować każ-
dej niezgodnej z  prawdą wiadomości. 
Przykładem takich informacji mogą być 
pomówienia o wyjątkowo wysokim za-
trudnieniu w  naszym Urzędzie Gminy, 
w  którym w  rzeczywistości pracuje 25 
urzędników – wliczając w to także sta-
nowisko Wójta. W  odpowiedzi na ten 
zarzut przedstawiamy statystyki kolej-
nego zestawienia przypadających na 
jednego mieszkańca wydatków na ad-
ministrację, zgodnie z którymi jesteśmy 
wciąż jednym z  najtańszych samorzą-
dów Gmin Wiejskich w całej Polsce. Zaś 
w województwie śląskim plasujemy się 
na drugiej pozycji.

Przedstawiamy Państwu także pi-
smo dotyczące budowy placu za-
baw w  Brzuśniku, na które projekt zo-
stał zaakceptowany i wybrany do dofi-
nansowania. Zajął on czwartą pozycję 
na liście ocenionych operację i nie jest 
prawdę, że nie będziemy go budować.

Wójt Gminy
Grzegorz Figura

A Nadrawdę jest tak...

TANI SAMORZĄD
W rankingu Gmin Wiejskich >10 tys. mieszkańców, dotyczącym najniższych wydatków na administrację w przeliczeniu na 1 miesz-

kańca, nasza gmina Radziechowy-Wieprz w skali ogólnopolskiej zajmuje wysoką 18 pozycję, natomiast w skali województwa zajmuje 
zaszczytne 2 miejsce!
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CO uSTAlONO NA ZebRANIACh WIeJSkICh,
czyli na co przeznaczone zostaną pieniądze z funduszu sołeckiego na 2015 rok?

W ramach funduszu sołeckiego przysługiwać będzie każde-
mu z sołectw 24804,50 zł. Przeznaczenie puli było tematem dys-
kusji zebrań wiejskich, które miały miejsce we wrześniu.

Brzuśnik – 25.09.2014
W  Brzuśniku I  zebranie wiejskie, którego termin wyznaczo-

no na 14.09.2014, nie odbyło się z  uwagi na brak kworum. Dru-
gi termin wyznaczono na dzień 25.09.2014 r. W Brzuśniku zgod-
nie z wolą zebranych fundusz sołecki przekazany został na rozpo-
częcie prac nad stworzeniem boiska sportowego. Koszt całościo-
wy budowy boiska to aż 312 tysięcy zł. Pojawiła się również infor-
macja dotycząca długo wyczekiwanego placu zabaw w Brzuśniku. 
Pan Wójt poinformował, że projekt placu zabaw został zatwierdzo-
ny przez Lokalną Grupę Działania „Żywiecki Raj” i jest w trakcie re-
alizacji. Pan Wójt serdecznie podziękował również Kołu Gospodyń 
Wiejskich Brzuśnik za ich wkład własny – w postaci środków finan-
sowych – na budowę placu zabaw.
Bystra – 12.09.2014

Całośc kwoty z funduszu sołeckiego zostanie przekazana tym 
razem dla OSP w Bystrej na zakup sprzętu bojowego. Za przyję-
ciem tego wniosku głosowała zdecydowana większość mieszkań-
ców (tylko 1 głos był przeciwko).

Podczas zebrania Wójt przedstawił także informację w sprawie 
wodociągu w  Bystrej, której pierwszy przetarg w  związku z  bra-
kiem ofert został 23 czerwca 2014 unieważniony. Zebranych po-
informowano o  tym, że wykonanie hydroforni trwać będzie ok. 
4 miesięcy, a prace te będą mogły być prowadzone w okresie zi-
mowym. Umowa na wykonanie tych prac zostanie podpisana na 
przełomie listopada i grudnia.
Juszczyna – 13.09.2014

W Juszczynie także pieniądze z funduszu sołeckiego trafią do 
OSP. Dzięki tym środkom zakupiony zostanie zestaw ratownictwa 
technicznego, którego koszt to aż 39 000 tysięcy złotych. Kwota 
wykraczająca poza możliwości funduszu zostanie dołożona z wła-
snych pieniędzy OSP.

Innym wnioskiem zagospodarowania pieniędzy z  funduszu 
sołeckiego w Juszczynie było zakupienie nagłośnienia do Domu 

ludowego – 2 mikrofonów bezprzewodowych z przystawką, któ-
rego koszt szacuje się na 1300 zł. Pieniądze na ten cel obiecał jed-
nak radny Jacek Świniarski.

Wójt gminy informował również, że na terenie Juszczyny nie 
została zakończona jeszcze akcja powodziowa. W dalszym ciągu 
podejmowane są działania zarówno zmierzające do usunięcia po-
wstałych szkód jak i pozyskania środków z RZGW.
Radziechowy – 10.09.2014

Pieniądze z funduszu Sołeckiego w tym roku przeznaczone zo-
stały – zgodnie z wolą mieszkańców sołectwa – na remont budyn-
ku gminnego w Radziechowach na ul. Abramskiej 2 – użyczone-
mu Stowarzyszeniu Dzieci Serc. Całość kwoty przeznaczona zosta-
nie na elewację budynku. Prace rozpoczną się w roku 2015.
Przybędza – 10.09.2014

Dzięki pieniądzom z  funduszu sołeckiego w  Przybędzy bę-
dzie remont chodnika wzdłuż ulicy 3 maja aż do ulicy sadowej. 
Remont chodnika nie tylko poprawić ma wizerunek sołectwa, ale 
także sprzyjać bezpieczeństwu jego mieszkańców.

Przybędza w  przyszłości chciałaby także mieć własne boisko 
do gry, a nawet gimnazjum. Niestety, dane pokazują, że na tym 
terenie jest za mało dzieci, aby starać się o środki unijne na nowy 
obiekt oraz starać się o  uzyskanie pieniędzy na otwarcie nowej 
placówki.
Wieprz – 11.09.2014

Z  funduszu przypadającego na sołectwo wykonane zosta-
nie oświetlenie na ulicy Nad Solą w kierunku Grojec oraz na ulicy 
Dębowej. Zapotrzebowanie na oświetlenie w tym miejscu zosta-
ło zgłoszone przez mieszkańców gminy, którzy nie czują się bez-
piecznie. Szacunkowy koszt budowy oświetlenia w  tym miejscu 
– zgodnie z treścią złożonego wniosku – to 24804,52 zł.

Alternatywą na wykorzystanie funduszu sołeckiego w  Wie-
przu był zakup okien do szkoły. Wniosek ten jednak nie został po-
party, gdyż pieniądze na ten cel zostały już zabezpieczone w no-
wym budżecie gminy.            (M. H)

kONkuRS ROZSTRZYGNIĘTY!
Wyniki konkursu literackiego: „Nauczyciel moich marzeń” 

Spośród 30 prac, jakie do nas napłynęły, wyłoniliśmy następu-
jących zwycięzców:
W kategorii klasy 1-3:

1. miejsce Katarzyna Toman – Radziechowy
2. miejsce Oliwia Hazuka – Radziechowy
3. miejsce Oliwia Kozieł – Przybędza

W kategorii klasy 4-6:
Wyłoniliśmy dwa pierwsze miejsca
1. miejsce Hanna Juraszek – Przybędza
1. miejsce Filip Filipiak – Radziechowy

Dwa drugie:
2. miejsce: Martyna Żur – Wieprz
2. miejsce: Oliwia Konior – Radziechowy
3. miejsce: Oliwia Biegun – Brzuśnik
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy 

Was do pisania kolejnych prac na nasze konkursy!
GCKPT

WYNIkI kONkuRSu 
FOTOGRAFICZNeGO

Przedstawiamy Państwu wyniki organizowanego przez 
Gminne Centrum Kultury Promocji, Turystyki Radziechowy-
Wieprz konkursu fotograficznego:

I MIEJSCE
Anna Murańska – „Moja przystań”

II MIEJSCE
Kamil Janota – „Piękno watkacji”

III MIEJSCE
Sabina Murańska – „Wakacje w górach”

GCKPT przyznało także wyróżnienie specjalne dla najmłod-
szego uczestnika konkursu dla Aleksandry Skoczeń, uczennicy 
II klasy SP w Juszczynie.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!
GCKPT
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X Zaduszki Narodowe i usypywanie kurhanu Pamięci Narodowej
w Radziechowach na górze Matysce 4 października 2014 r.

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

Jan Paweł II

Zaduszki Narodowe są hołdem złożonym Wielkim Pola-
kom, którzy swoje życie oddali w obronie Ojczyzny, walcząc 
w słusznej sprawie. Wartość narodu mierzy się m.in. pamięcią 
o bohaterskich czynach przodków.

Program uroczystości:

Godz. 09:40 Spotkanie uczestników uroczystości przy 
I stacji Golgoty Beskidów

Godz. 10:00 Rozpoczęcie uroczystości patriotyczno – 
religijnej. Gości powitał ks. Ryszard Kubasiak – proboszcz 
parafii pw. św. Marcina w Radziechowach

Część I. Sztuka plenerowa:,,Ojczyzno ma…” pieśń wy-
konał chór,,Fiacolo” pod batutą Katarzyny Sadlik, z  Mię-
dzybrodzia Żywieckiego. Słowa i  muzyka: ks. Karol Dą-
browski.

A. na telebimie oglądaliśmy program przygotowany 
przez Jerzego Dudę – PRYZMAT Foto-Video z  Le-
śnej.
1. 22 maja 1995 r. Jan Paweł II na Żywiecczyźnie – czy 

pamiętamy tamte chwile?
2. AD 27 IV 2014 r. kanonizacja papieża JP II, przerywnik 

muzyczny ref. Pieśni Ojczyzno ma.. cofamy się w cza-
sie do

3. Spotkanie Papieża z Prymasem Tysiąclecia i znamien-
ne słowa JP II,,nie byłoby takiego Pa-
pieża, gdyby nie taki Prymas.. prze-
rywnik muzyczny

4. AD 16 X 1978 r. Habemus Papam mo-
ment ogłoszenia kard. Karola Wojtyły 
Papieżem..przerywnik muzyczny

5. Peregrynacja obrazu Matki Boskiej – 
Historia symbolu pustych ram, ewan-
geliarza i świecy. Puste ramy i świecę 
nieśli uczniowie z Zespołu Szkół Sa-
morządowych w  Rzykach – laureaci 
Konkursu Historycznego na Apel Po-
ległych

Peregrynacja była ważnym elementem przy-
gotowań do Milenium Chrztu Polski. Idea pe-
regrynacji kopii jasnogórskiego obrazu po 
Polsce sięga roku 1956 i  wydarzeń związanych ze składanymi 
wówczas Jasnogórskimi Ślubami Narodu. “Matko przyjdź do nas! 
Matko bądź z nami!” wołały zgromadzone 26 sierpnia 1956 r. na Ja-
snej Górze tłumy, gdy obraz Matki Bożej niesiony był w procesji na 
Wałach. Ostatecznie zamysł peregrynacji 
przedstawiony został przez kard. Wyszyń-
skiego, już po uwolnieniu go z  odosob-
nienia w  1956 r. W  okresie Wielkiej No-
wenny kopia cudownego obrazu miała 
nawiedzić wszystkie polskie parafie. W lu-
tym 1957 r. jasnogórscy paulini rozpoczę-
li przygotowywanie kopii. Pracę tę po-
wierzono dziekanowi Wydziału Sztuk Pla-
stycznych Uniwersytetu im. M. Kopernika 
w  Toruniu prof. Leonardowi Torwirtowi. 
14 maja 1957 r. kopia obrazu poświęcona została w Rzymie przez 
papieża Piusa XII, który zaakceptował ideę peregrynacji. Uroczy-

stość rozpoczęcia Milenijnego Nawiedzenia odbyła się 26 sierp-
nia 1957 r. na Jasnej Górze w obecności całego Episkopatu Polski 
i wielkiej rzeszy pielgrzymów. Nastąpił wówczas m.in. obrzęd “po-
całunku” czyli zetknięcia kopii obrazu z cudownym oryginałem.

Peregrynacja po Polsce rozpoczęła się 29 sierpnia od Archika-
tedry Warszawskiej. Mimo piętrzących się trudności ze strony ko-
munistycznych władz, do milenijnego roku 1966 kopia obrazu na-
wiedziła 10 polskich diecezji. 2 września 1966 r. na trasie między 

Warszawą a Katowicami obraz został “aresztowany” 
przez funkcjonariuszy MO i przewieziony na Jasną 
Górę. Pilnowany tam był całodobowo przez milicję, 
która dodatkowo kontrolowała wszystkie pojazdy 
wjeżdżające i opuszczające Sanktuarium. Uwięzie-
nie kopii obrazu trwało 6 lat. Peregrynacja jednak 
była kontynuowana. Od 4 września 1966 r. Matka 
Boża nawiedzała polskie diecezje w  symbolu pu-
stych ram, ewangeliarza i  świecy. Obraz powrócił 
na trasę nawiedzenia 18 czerwca 1972 r.” Film „Zło-
dziej w  sutannie” opowiada o  brawurowej, tajnej 
akcji „uwolnienia” kopii obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej i o niezwykłej postaci księdza Józefa 

Wójcika, który wykradł go 
z  klasztoru na Jasnej Gó-
rze. Kiedy w  1972 r. sym-
bole te miały dotrzeć do 
Radomia, ks. Józef Wójcik 
– młody wikariusz tamtej-
szej parafii „wykradł” ob-
raz, by znalazł się on na 
uroczystościach radom-
skich. Udana akcja roz-
poczęła ponowną pere-
grynację obrazu. Dzie-

ło księdza Wójcika, walczącego o prawa wierzących w Pol-
sce i  prześladowanego przez PRL-owskie władze, nie mia-
ło precedensu i odegrało znaczącą rolę w historii polskiego 
Kościoła.
b. zanim wyruszyliśmy na trasę, młodzież złożyła przy I sta-
cji Golgoty Beskidów wiązankę z gałązek irgi, pełnych czer-
wonych korali – symbol wytrwałości, a  czerwień –przela-
nej krwi. Formułując kolumnę marszową, wyruszyliśmy na 

trasę drogą Golgo-
ty Beskidów i prze-
nieśliśmy się w cza-
sie do 1655 r. a po-
topu szwedzkiego 
na Żywiecczyźnie. 
Po drodze mijali-
śmy kolejne stacje, 
a  młodzież składa-
ła wiązanki.

Scena 1. bitwa 
– zbójnicy ura-

towali króla Jana kazimierza z  rąk Szwedów. 
Oddział szwedzki prowadził króla, a zbójnicy łod 
Żywca – grupa działająca przy Związku Podhalan 
oddział Żywiec, pośpieszyli na ratunek królowi – 
odbijając go z rąk najeźdźców.

Scena 2. król Jan kazimierz na żywieckim 
zamku pisał odezwę do mieszczan, szlachty, 

chłopów, by kto tylko może, uzbrojony w dostępną broń wyruszył 
na odsiecz obleganej Częstochowie.
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Scena 3. Życie XVII wiecznej wsi. Wieśniacy zajęci byli co-
dziennymi pracami, w tym przychodzi herold i czyta odezwę kró-
la. Kto z mieszkańców wsi zdolny jest do walki, by co prędzej do-
łączył do oddziału ks. Stanisława Kaszkowica – proboszcza radzie-
chowskiego, a dziekana żywieckiego i wyruszył na ratunek Jasnej 
Górze. Kobiety i dzieci żegnając odchodzących płakały, a klękając 
śpiewały pieśń,,Serdeczna Matko”, podobnie jak i idący na wojnę 
chłopi.

Scena 4 Szwedzi napadają na wioskę, grabią ją, biją miesz-
kańców, a na koniec palą domostwa.

Scena 4. Obrona Częstochowy: kie-
dy O. Kordecki (Ks. Jerzy Ciurla) rozda-
wał obrońcom komunię św. i  błogosła-
wił ich przed walką, z oddali wyłoniły się 
oddziały szwedzkie. Obrońcy ruszyli do 
ataku, trwał zaciekły bój, dopiero husa-
ria sprawiła, że przerażeni Szwedzi ucie-
kli w  popłochu z  pola bitwy. Natomiast 
broniący klasztoru zaczęli przygotowy-
wać się do odparcia ataku. I znów O. Kor-
decki obchodził Wały Jasnogórskie i bło-
gosławił obrońców Najświętszym Sakra-
mentem. Z  oddali zaczęły docierać od-
głosy nadciągających Szwedów.. trzy razy wojska 
szwedzkie próbowały zdobyć Klasztor.. Nie udało 
się!

Walczyli: Podolski Regiment Odprzodowy Cra-
covia, Małopolska Chorągiew Husarska, Zbójnicy 
łod Żywca, Wolontariusze Stowarzyszenia Dzieci 
Serc z Radziechów.

Sienkiewicz wkłada w  usta o. 
Kordeckiego takie słowa: „Dzieci! 
Jeszcze Najświętsza Panna okaże, iż 
od burzących kolubryn mocniejsza. 
A potem przyjdzie koniec waszych 
trosk i  umę czenia… Kto z  was bę-
dzie śmiał rzec, że  Ta Najświętsza 
Królowa nie potrafi Was zasłonić 
i  zwycięstwa nam zesłać (…) Kto 
cudom Maryi, łasce Jej, ratunkowi 
Tego Królestwa i  Wiary katolickiej 
zechce przeszkodzić?”.

Podejmując obronę Jasnej 
Góry, wiedział przeor Kordecki, że porwie za sobą wszystkich ro-
daków. Wiedział także król szwedzki, że „atakowanie obrazu Ma-
ryi wywoła u Polaków jeszcze większy gniew” (z  listu Karola Gu-
stawa do Millera). Miał rację Sienkiewicz, gdy pisał, że „jest takie 
miejsce w narodzie, którego bezkarnie dotknąć nie wolno, bo wte-
dy naród zawyje z bólu i zerwie się do okropnej walki – a miejsce 
to zwie się Jasna Góra”. „Święty gniew Polaków” z powodu napaści 
Szwedów na naj większe Sanktuarium Narodowe wstrząsnął całym 
krajem i zatargał sercami. Ojciec Augustyn kazał codziennie zapa-
lać pochodnie na jasnogórskiej wieży, by płonące nocami żagwie 
wołały, że Jasna Góra się broni. Na wieść o tym cały Naród budził 
się ze snu, wyrywał z depresji, dźwigał, porywał do walki. Wkrótce 
Rzeczypospolita sta nęła w ogniu. Przywiązany do wiary Chrystu-
sowej i Bogurodzicy lud polski ujął w swe mocne ręce kosy, topo-
ry i cepy, aby razem z rycerstwem i szlachtą przepędzić ostatecz-
nie wroga.

Scena 5. Śluby Jasnogórskie
Król Jan Kazimierz z wdzięczności za Opiekę Matki Najświęt-

szej nad Ojczyzną w  czasie najazdu szwedzkiego i  za cudowną 
obronę Częstochowy obrał Najświętszą Maryję Pannę za Królową 
Polski i złożył ślub.

Część II. Mszy Św. w  intencji Ojczyzny przewodniczył Ks. Pra-
łat Władysław Nowobilski – Proboszcz parafii p.w. Maksymilia-
na Marii Kolbego w  Ciścu. Ofiarę sprawowali również: Ks. Kan. Ka-

zimierz Buba, Proboszcz parafii p.w. Narodzenia NMP w Juszczynie, 
Ks. Krzysztof Ciurla, wikary z Trzebini opiekun Stowarzyszenia Dzieci 
Serc, oraz gospodarz miejsca, Ks. Kan. Ryszard Kubasiak – Proboszcz 
parafii pw. Św. Marcina w Radziechowach. Mszę Św. śpiewem uboga-
cili: chór,,Fiacollo,” pan organista Jerzy Greń oraz Orkiestra Dęta z Ra-
dziechów pod batutą Dariusza Jurasza.

Część III. Odczytanie Apelu Poległych i  dosypanie Ziemi do 
Kurhanu Pamięci Narodowej. Apel Poległych odczytała licealist-
ka: Daria Nowak z ZS w Bielsku – Białej, Technikum Logistyczne, 
ZDZ w  Katowicach, opiekun pracy Orestes Kłosowicz. Laureatka 

VIII Ogólnopolskiego Konkursu historyczne-
go na Apel Poległych – grupa ponadgimna-
zjalna, przyjechała wraz z  Panią Ewą Wasyl-
kowską – dyr. Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego w Katowicach

Przy wtórze werbla do kurhanu została złożo-
na Ziemia z:
1. Lasów Piaśnickich – miejsca kaźni po-
nad 13 tys. Polaków, przysłana przez ks. prała-
ta Daniela Nowaka – proboszcza parafii Chry-

stusa Króla w Wejherowie
2. Z  grobu założyciela Polskie-
go Towarzystwa Gimnastycznego-
,,SOKÓŁ” z Gminy Czernichów – Karola 
Walusia, który po wybuchu konfliktu 
zbrojnego między Polską a  Czecha-
mi o Zaolzie, wstąpił na ochotnika do 
12. Pułku Ziemi Wadowickiej. Poniósł 
śmierć w Stonawie w Czechach. Jego 
ciało z  licznymi ranami od kul i  ba-
gnetów złożono na cmentarzu w Sto-
nawie, gdzie członkowie Związku Po-

laków na Zaolziu ufundowali tablicę pamiątkową.
3. Lubelszczyzny – Ziemia zroszona krwią z Lubli-
na, Krzesiwowa – przywieziona przez Stowarzy-
szenie Dzieci Serc z wakacyjnej pielgrzymki,,Ścia-
ną Wschodnią Polski”

Podniosłość chwili podkreśliły setki wypusz-
czonych gołębi. (Jan Gołek hodowca gołębi z Bru-
śnika)

Uroczystość prowadził Kuba Abrachamowicz ak-
tor Teatru Polskiego

Część IV Potem jeszcze wspólny posiłek i biesiadowanie przy 
wtórze huku armat.
Ponadto wyrazy wdzięczności kierujemy do;

1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w  Radziecho-
wach: przenośne nagłośnienie, za udostępniony prąd do te-
lebimu, pola, na których rozgrywały się sceny, materiały do 
scenografii

2. Urzędu Miejskiego w Żywcu – MCK za udostępnienie telebi-
mu

3. Starostwa Powiatowego oraz TKSP za namioty
4. Podolskiego Regimentu Odprzodowego Cracovia
5. Małopolskiej Chorągwi Husarskiej
6. Związku Podhalan – Oddział Górali Żywieckich – zbójnicy łod 

Żywca
7. Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego,,Sokół” z  Gminy 

Czernichów.
8. Chóru,,Fiacollo” z Międzybrodzia Żywieckiego
9. Etno Banku Spółdzielczego w Radziechowach
10. Orkiestry Dętej z Radziechów
11. Gminy oraz GCKPT Radziechowy – Wieprz
12. Radnych Gminy Radziechowy – Wieprz
13. Druhów Strażaków z OSP Radziechowy, Przybędza i Wieprz
14. GS Cięcina
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15. Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Władysław Wolny i  Bogu-

sława Wolna
16. Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Kazimierza Setla
17. Piekarni Wojciecha Świniarskiego w Wieprzu
18. Stowarzyszenia Wieprzanki
19. Stowarzyszenia Górników,,Gwarek” z Radziechów
20. KGW z Radziechów, Wieprza
21. GKS Radziechowy-Wieprz
22. Licznej grupy mieszkańców Podbeskidzia
23. Stowarzyszenia Dzieci Serc – gr. rekonstrukcyjna
24. Nauczycieli i uczniów szkół: z Rzyk, Bielska – Białej, Trzebini 

koło Żywca, Wieprza, Kóz, Krakowa, Przybędzy, Radziechów
25. Licznej grupy z DPS i WTZ z Konar pod Krakowem
26. Jednostki Strzeleckiej 3030 Żywiec im. por. Leonarda Rybar-

skiego
27. Sióstr Karmelitanek, misjonarek z Trzebini koło Żywca, u któ-

rych co miesiąc, w rocznicę męczeńskiej śmierci O. Michała 

Tomaszka i  O. Zbigniewa Strzałkowskiego odprawiana jest 
Msza Św. w intencji ich rychłej beatyfikacji.

28. Przedstawicieli KWK Wujek
29. Moje Foto L. Olejnik z Węgierskiej Górki
30. Darka Dudzika z klubu Gazety polskiej za materiał filmowy

Oraz dziękujemy Licznym Pocztom Sztandarowym.
Patronatowi medialnemu:
•	 Radiu Diecezjalnemu „Aniołowi Beskidów”
•	 Radiu ESKA
•	 Radiu ZET
•	 Tygodnikom: Źródło, Niedziela,
•	 www.diecezja.bielsko.pl www.golgota-beskidow.pl www.

dzieciserc.pl
•	 Kronice Beskidzkiej
•	 Dziennikowi Zachodniemu

Dziękujemy Telewizji TRWAM za nagranie i transmisję na ante-
nie w/w uroczystości.   Do zobaczenia za rok Jk

ZAPRASZAMY NA NOC lISTOPADOWĄ
Hasło spotkania ROTA – odzew ZIELONKA, miejsce spotka-

nia podane będzie na www.dzieciserc.pl termin 10-11 listopada. 
Dlaczego taka akcja? Ano, jest potrzeba przypominania, odkry-
wania zapomnianych kart naszej historii.

,,Jednym z takich nieznanych miejsc jest Zielonka pod War-
szawą. W  Dniu Święta Niepodległości, 11 listopada 1939 roku, 
niemieccy barbarzyńcy dokonali tu mordu na polskich harcer-
zach i przypadkowych ofiarach. Tak samo jak w Palmirach, Pia-
śnicy i  setkach miejsc – załadowali w ciężarówki bezbronnych, 
ustawili w lesie nad dołem i rozstrzelali. Trudno znaleźć inny na-
ród zdolny do takiego bestialstwa.

Za co zginęli harcerze w Zielonce? Za pamięć o Polsce. Ran-
kiem 11 listopada 1939 roku grupa harcerzy, do której należe-
li Stanisław Golarz, Józef Kulczycki, Zygmunt Nowicki i  Józef 
Wyrzykowski, rozwiesiła plakaty z tekstem „Roty” w okolicy sta-
cji kolejowej. Odwet był okrutny. Rozstrzelano harcerzy i kilku in-
nych mieszkańców miasta. Ofiarami byli: Zbigniew Dymek, Józef 
Kulczycki, Jan Rudzki, Kazimierz Stawierski, Józef Wyrzykowski, 
Aron Kaufman, Edward Seweryn i nieznany mężczyzna.

Przed kulami udało się uciec Zbigniewowi Czaplińskiemu 
i Tadeuszowi Ciecierze.”

http://wpolityce.pl/polityka/

Program spotkania:
1. zbiórka 19;00
2. zapoznanie się z historią tragicznych losów młodzieży w Zie-

lonce
3. spotkanie z Księdzem, który był w wojsku z Bł. Ks. Jerzym Po-

piełuszko – wspomnienia
4. szycie flag
5. przepisywanie słów Roty
6. wspomnienia z okresu stanu wojennego
7. rozwieszenie plakatów z Rotą na tablicach we wszystkich so-

łectwach naszej gminy.
Chętnych do współpracy zapraszamy. dzieciserc@o2.pl lub 

tel: 501 355 794 na spotkanie można przyjść w dowolnej porze 
do godz. 23;00. mile widziani rodzice, dziadkowie wraz ze swo-
imi dziećmi, wnukami. 

Zaprasza Stowarzyszenie Dzieci Serc

W niedzielę, 3 sierpnia 2014 r. o godz. 15;00 na Matysce, ks. 
kan. Ryszard Kubasiak, proboszcz parafii pw. Św. Marcina w Ra-
dziechowach odprawił Mszę Św. w intencji śp. ks. prałata Stani-
sława Gawlika w X Rocznicę Jego Śmierci.

Matyska to miejsce szczególne. Mieliśmy możliwość wysłu-
chania tam takich słów, wypowiedzianych przez pomysłodaw-
cę i budowniczego Krzyża Jubileuszowego oraz inicjatora budo-
wy Golgoty Beskidów:

,, …Bo nie ma rzeczy niemożliwych dla człowieka głębo-
ko wierzącego. W każdym człowieku są wprost nieograniczo-
ne możliwości, trzeba te zdolności wydobyć, umieć je wykorzy-
stać. Obok wiary w siebie, płynącej z wiary w Boga, musimy mieć 
przed oczami cel! Ideał! To niby gwiazda przewodnia i potężna 

siła magnetyczna, która pozwala nam dobrze ustawić nasze życie. Ludzie bez ideału w życiu 
stają się,,karłami”, są pospolici.

…Trwajcie, a to, co jest dla Was najbardziej pożyteczne, stanie się w waszym życiu, bo 
Chrystus tym, którzy ufają, nigdy nie odmawia swojej pomocy. Amen..”

Ks. Prałat Stanisław Gawlik
Fragment homilii- Matyska, 13.07.2002 r.

wspomnienia o ks. gawliku
X rocznica śmierci ks. prałata Stanisława Gawlika
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POMOC DlA beZDOMNYCh ZWIeRZĄT
– ADOPCJA

buDOWAć TYlkO NA SWOIM

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt bezdomnymi zwierzę-
tami są „zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłą-
kały się lub zostały porzucone przez człowieka, a  nie ma możli-
wości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opie-
ką trwale dotąd pozostawały”. Zapewnianie opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych 
gmin. Dlatego nie można mówić o ogólnokrajowym podejściu do 
bezdomności zwierząt, jako że każda gmina stara się rozwiązać 
ten problem na własną rękę, stosując swoje własne rozwiązania. 
W Gminie Radziechowy-Wieprz opracowano program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt. Informujemy, iż ograniczone środki finansowe powodują co 
roku burzliwe dyskusje na sesjach Rady Gminy w związku z reali-
zacją zadania.

Swobodnie biegające po wsi psy, trzeba wyłapać, a to generuje 
koszty, które ponieść musi Gmina, a Gmina to przecież mieszkań-
cy. Przypominamy, że wolno biegający pies może kogoś pogryźć 
lub np. wpaść pod samochód i spowodować szkodę, za którą od-
powiedzialność ponosi właściciel. Dlatego też psy należy trzymać 
na posesji w odpowiednich warunkach, np. w kojcach, a wypro-
wadzać je na smyczy i nie pozwalać, by biegały po wsi samopas.

Istotnym jest też problem zwierząt postrzeganych jako bez-
domne. Należy pamiętać, że wszystkie psy w większości przypad-
ków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to 
głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicie-
la. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, 
należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat 
na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Każdy właściciel, aby ułatwić identyfikację psa, który gdzieś się 
zabłąkał, może wyposażyć zwierzę w adres przywieszony lub na-

pisany na obroży. Można też zwierzęciu zafundować microchipa 
i wpisać jego numer do ogólnopolskiej bazy danych z podaniem 
adresu właściciela.

Podstawowym sposobem rozwiązania problemu bezdom-
nych zwierząt jest umieszczenie ich w schroniskach. Nasz Gmina 
ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt 
znajdującym się w Żywcu przy ul. Kabaty 2. Należy przy tym pa-
miętać, że koszty oddania psa do schroniska są stosunkowo wy-
sokie i wynoszą 1 814,40 zł brutto. Wszystkie zwierzęta dostarczo-
ne do schroniska są obligatoryjnie sterylizowane lub kastrowa-
ne w przypadku, gdy wiek i stan zdrowia na to pozwalają. Kom-
pleksowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami obejmuje cało-
dobową gotowość schroniska do przyjęcia bezdomnych zwierząt. 
Koszty realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
ponosi Gmina z Państwa podatków, dlatego apelujemy do miesz-
kańców o dokładne przemyślenie, czy jest nam potrzebny czwo-
ronożny przyjaciel i czy zapewnimy mu przez całe jego życie od-
powiednie warunki bytowe i opiekę.

Jeśli zdecydują się Państwo zaopiekować psem lub kotem, to 
zapraszamy na stronę internetową Urzędu Gminy Radziechowy-
Wieprz: www.radziechowy-wieprz.pl, (zakładka Ochrona środowi-
ska, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt). Podany powyżej adres 
internetowy skieruje nas na stronę schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Żywcu. Znajdują się tam zdjęcia i opisy psów i kotów 
przeznaczonych do adopcji z  całego powiatu żywieckiego, rów-
nież z  Naszej Gminy. Apelujemy do mieszkańców o  dokonywa-
nie adopcji zwierząt ze schroniska i o należyte dbanie o wszystkie 
zwierzęta domowe, a na pewno odwdzięczą się nam miłością i od-
daniem do końca swoich dni.

Od 2007 r. trwa proces regulacji stanu własnościowego mie-
nia gminy, polegającego na przejęciu na własność na rzecz Gmi-
ny działek, które są we władaniu Gminy i  ujawnienia ich prawa 
własności w księdze wieczystej. Proces ten jest o  tyle istotny, że 
oprócz porządkowania spraw własnościowych Gminy ma on ko-
losalne znaczenie w  procesie działalności inwestycyjnej Gminy. 
W obecnym stanie prawnym, zwłaszcza przy pozyskiwaniu środ-
ków z  Unii Europejskiej na inwestycje, Gmina może inwestować 
tylko na mieniu, które stanowi jej własność. W  chwili rozpoczę-
cia procesu regulacji do uregulowania było 1083 działek, któ-
re w  przytłaczającej większości, stanowią drogi. Aktualnie Gmi-
na przejęła na własność łącznie z  ujawnieniem prawa własności 
w księdze wieczystej 488 działek, co stanowi 45% ogólnej liczby 
działek do uregulowania. Biorąc pod uwagę żmudność tego pro-
cesu wydaje się, że jest to wynik dobry.

Jak wynika z  przekazywanych przez Wojewodę Śląskiego do 
gmin tzw. plików IPE- sprawozdań z procesu regulacji stanu praw-

nego nieruchomości, pod względem ilości już uregulowanych 
działek, gmina Radziechowy-Wieprz zajmuje 3 miejsce w Powiecie 
Żywieckim, a po pominięciu Gminy Ujsoły, która miała do uregu-
lowania tylko 9 działek (przeciętna ilość działek do uregulowania 
w pozostałych Gminach Powiatu Żywieckiego waha się od 737 do 
2048 działek) miejsce drugie, tuż za Urzędem Miejskim w Żywcu.

Poruszając kwestię inwestycji na nieruchomościach, radzimy 
Czytelnikom, aby przed zakupem działki sprawdzili w księdze wie-
czystej, w dz. IV – hipoteka, czy działka nie jest obciążona hipoteką.

Można to już zrobić przez internet, adres: ekw.msw.gov.pl, 
a następnie w okienku wpisać numer księgi wieczystej i w dziale 
IV – hipoteka sprawdzić, czy działka nie jest obciążona.

Przed zakupem działki na cele inwestycyjne należy również 
sprawdzić w Urzędzie Gminy, pok. nr 1 lub przez internet, adres: 
BIP Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, zakładka: Plan zagospoda-
rowania, czy działka znajduje się na terenie zabudowy mieszka-
niowej oraz czy ma dostęp do drogi.

uWAŻAJCIe NA TO, CO PODPISuJeCIe
Do urzędów wpływają pisma, do których podpinane są nienazwane listy z podpisami osób. Przestrzegamy Państwa, abyście nie 

podpisywali pisma bez jego treści, gdyż stwarza to możliwość wykorzystania takiego podpisu do różnych celów, niekoniecznie zwią-
zanych z załatwieniem nurtujących Was spraw.
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Dnia 30 września 2014 r w  Urzędzie Gminy Radziechowy 
-Wieprz odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy Radziechowy-Wieprz. 
Na sesji byli obecni Radni, Sołtysi, pracownicy urzędu wraz z Wój-
tem Gminy, zaproszeni goście: Firma „Machnik”, przedstawiciel 
Związku Międzygminnego oraz zainteresowani mieszkańcy.

Najobszerniejszym tematem obrad było omówienie spraw do-
tyczących usuwania szkód i usterek kanalizacyjnych przez przed-
stawicieli Związku Międzygminnego ds. Ekologii. Radni oraz Soł-
tysi po raz kolejny zgłosili szkody wywołane budową kanalizacji, 
o których już kilkakrotnie informowali wykonawcę oraz inżynie-
ra kontraktu. W efekcie ustalono, że protokół z sesji, zawierający 
wszystkie uwagi, zostanie przekazany do Związku Gmin i ponow-
nie rozpatrzony.

Wójt Gminy poinformował zebranych o działaniach, jakie mia-
ły miejsce w  okresie miedzysesyjnym. Najważniejsze sprawy to: 
akcja powodziowa prowadzona 31 lipca, kontrola RIO, która prze-
prowadzała kontrolę rozpatrując między innymi wpływające do-
nosy oraz wszystkie działania związane z finansami. Odbyły się ze-
brania wiejskie, na których mieszkańcy uchwalili propozycje prze-
znaczenia funduszu sołeckiego na: Wieprz- oświetlenie na uli-
cach Nad Sołą i Dębową, Radziechowy – elewacja budynku Dzie-
ci Serc, Bystra – wyposażenie do Straży, Juszczyna – sprzęt ratow-
nictwa technicznego, Przybędza – dalszy ciąg modernizacji chod-
nika, Brzuśnik – zagospodarowanie boiska obok szkoły. Wójt po-
informował, że w tym roku w Brzuśniku ma powstać plac zabaw 
oraz droga przez całą miejscowość. W tym czasie odbyły się Do-
żynki Gminne oraz Dni Gminy Radziechowy- Wieprz, za których 
organizację, wkład i serce Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Rady 
dziękowali Kołom Gospodyń, Pracownikom, Strażakom, organiza-
torom oraz mieszkańcom.

Kolejnym tematem było wyjaśnienie donosu o  wykorzysta-

niu mienia gminnego przez radnego. Po długich wyjaśnieniach, 
rozmowach i  konsultacjach z  obecnym na sesji radcą prawnym, 
rada przegłosowała, że zarzuty opisane w  donosie są niepraw-
dziwe. Poddany pod głosowanie wniosek, że nie zachodzi prze-
słanka wygaszenia mandatu radnego został niemal jednogłośnie 
przyjęty przez 13 obecnych tego dnia radnych (od głosu wstrzy-
mał się tylko zainteresowany). Zarzuty postawione Radnemu są 
zatem niesłuszne, a o jego rzekomym naruszeniu prawa nie może 
być mowy.

Podjęto uchwałę w  sprawie użyczenia budynku Domu Na-
uczyciela dla Stowarzyszenia Dzieci Serc. Zebrani zostali zaprosze-
ni przez panią Jadwigę Klimondę na Zaduszki Narodowe. Dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Beata Leńczuk – Bachmińska poinformowa-
ła, że od nowego roku placówka biblioteki w Wieprzu zostanie po-
większona dzięki Zarządowi Spółki Wodnej, który oddał w dzier-
żawę jedno ze swoich pomieszczeń. Pani Gabriela Kania, kierow-
nik Zespołu „Jodełki” zaprosiła na koncert z okazji 15-lecia działal-
ności zespołu. Impreza odbędzie się 7 listopada w Miejskim Cen-
trum Kultury w Żywcu. Radny Stanisław Gołek ponownie wystąpił 
do Rady o przyznanie lokum dla Koła PTTK. Rada poparła propo-
zycję radnego.

Podczas zgłaszania interpelacji głos zabrał jeden z obecnych 
mieszkańców Brzuśnika, który zgłosił, że były składane pisma 
odnośnie odwodnienia drogi numer 721 oraz wyrównania na-
wierzchni drogi numer 695 i 721. Tłumaczy, że jest problem z od-
śnieżaniem, gdyż firma odśnieżająca boi się tam jeździć ze wzglę-
du na stan drogi i dodaje, że może być również problem z wywo-
zem śmieci. Poruszony został również temat oznakowani ulic pro-
stopadłych do ulicy Nad Sołą, a  zwłaszcza tych najbliżej szkoły, 
gdyż niektórzy kierowcy nie przestrzegają tam zasad ruchu dro-
gowego i dochodzi do stłuczek.   (J. Kłusak)

WIeśCI Z SeSJI

MObIlNe WARSZTATY eDukACYJNe
W dniu 18 wrze-

śnia 2014 r na tere-
nie Zespołu Szkół 
im. ks. prał. Sta-
nisława Gawlika 
w  Radziechowach 
w  ramach projek-
tu „Polsko – Cze-
skiego: energia Ju-
tra” realizowane-
go przez Fundację 
Ludzie – Innowacje 
– Design z  Bielska-

Białej odbyły się warsztaty edukacyjne dla wszystkich uczniów 
klas IV- VI SP z użyciem atrakcyjnych i nowoczesnych technik mul-
timedialnych. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o  możli-
wościach wykorzystania ener-
gii odnawialnej w  życiu co-
dziennym oraz korzyściach, ja-
kie z tego tytułu odnoszą ludzie 
i przyroda. Wyjątkowe warszta-
ty stały się okazją do poszerze-
nia wiedzy przyrodniczej i eko-
logicznej poprzez przygotowa-
ne atrakcje: doświadczenia, po-
kazy działania wielu urządzeń 
zasilanych solarnie, zabawy 
i komputerową grę edukacyjną 
w „Eko-boxie”. Na zakończenie 
każdy uczestnik otrzymał zdro-

we smakołyki i  pa-
miątki. Warto dodać, 
że nasza szkoła była 
jedną wśród nielicz-
nych, które znalazły 
się w  gronie szkół 
mających możliwość 
wzięcia udziału w tej 
akcji edukacyjnej.

Fundacji dzięku-
jemy za ciekawe za-

jęcia!
Koordynator warsztatów B. Kupczak
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NIe CZYń INNYM SZkODY

OśWIeTleNIe ulICZNe – ul. NAD SOłĄ I INNe

MPWiK Sp. z o.o. Żywiec dziękuje osobom niewprowadzającym 
wód opadowychi drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Nieczy-
nienie innym szkody i  nieobarczanie swoimi kosztami to biblijna 
zasada: „nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe”.

W związku z wylewaniem ścieków kanalizacji oraz zalewaniem 
prywatnych posesjii budynków położonych na niższych terenach 
w  wyniku przedostawania się wód opadowych do kanalizacji sa-
nitarnej MPWiK Sp. z o.o. nie pozostanie na to obojętnym i prowa-
dziw chwili obecnej wzmożone kontrole poszczególnych przyłączy 
kanalizacyjnych pod względem wprowadzania wód opadowych 
i drenażowych.

Do niedawna MPWiK Sp. z o.o. w przypadku wykrycia nielegal-
nego włączenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej stosowa-
ło pouczenie i wyznaczaliśmy termin odłączenia tych wód. Od tego 
jednak momentu, MPWiK Sp. z  o.o. nie będzie stosowało już po-
uczeń, ale w przypadku wykrycia nielegalnych podłączeń wód opa-
dowych lub drenażowych do kanalizacji sanitarnej sprawa będzie 
zgłaszana na policję jako przestępstwo, za które grozi kara ograni-
czenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. Taki sposób postępo-
wania zastosowano już w innych miejscowościach. Przy lekceważe-
niu dobra innych ludzi oraz środowiska takie działania są koniecz-
ne.            MPWiK Sp. z o.o.

Mieszkańcy Wieprza, którym zależało na oświetleniu ulicy Nad 
Sołą w kierunku Grojca, doskonale wiedzą, jak długo musieli cze-
kać, by w końcu usłyszeć pozytywną informację w tej sprawie.

Dla przypomnienia informujemy, że ulica Nad Sołą biegnie 
wzdłuż rzeki Soły i w przeważającej długości jedno z jej obrzeży 
jest zalesione. Jest to wspaniały trakt spacerowy i  rowerowy nie 
tylko dla mieszkańców Wieprza. Część dzieci i młodzieży uczęsz-
cza tą drogą do szkoły. Mieszkańcy dolnego Wieprza, korzystający 
z komunikacji kolejowej, tędy zmierzają do przystanku kolejowe-
go. Widać, że akurat ta droga jest bardzo potrzebna, o czym świad-
czy ilość użytkowników. Jednak w  późniejszych godzinach wie-
czornych staje się miejscem bardzo niebezpiecznym. Pragnę nad-
mienić, że dopóki nie mieliśmy monitoringu oświetlenia przy ul. 
Nad Sołą w rejonie szkoły, to średnio raz na miesiąc dewastowano 
skrzynki w słupach oświetleniowych, co powodowało, że oświe-
tlenie nie działało. Komu sprzyjała ta ciemność, różnie mieszkań-
cy Wieprza komentowali, gdyż sprawców nie udało się złapać. Jed-

nak dzisiaj dochodzą nas słuchy, że ci, którzy niszczyli przy szko-
le, prawdopodobnie przenieśli się niżej, w kierunku Grojca, tam, 
gdzie jest ciemno.

Problem oświetlenia tej ulicy przedstawiano niejednokrotnie 
na sesjach i komisjach gminnych, w czasie których radni przyzna-
li, że w/w  ulica należy do jednego z  najbardziej newralgicznych 
miejsc w naszej Gminie. Jednak z uwagi na brak środków, tego ro-
dzaju inwestycji nie można było wykonać.

Cieszy nas fakt, że Zebranie Wiejskie, które odbyło się w Wie-
przu w dniu 11 września 2014 r. uchwaliło Fundusz Sołecki, w ra-
mach którego w roku 2015 zostanie wykonane oświetlenie na uli-
cy Nad Sołą w kierunku Grojca i ulicy Dębowej w Wieprzu. Jednak 
w całości ulice te nie zostaną oświetlone, gdyż kwota z FS jest zbyt 
niska w stosunku do potrzeb. W przyszłości, w miarę możliwości 
finansowych, będziemy czynić starania, aby oświetlić brakującą 
część ulicy Nad Sołą i innych ulic na terenie całej gminy.

J. Twardysko

PODZIĘkOWANIe
„Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
(J. P. II)

Dla
Stowarzyszenia WIEPRZANKI, w szczególności:

Sz. P. P. Jadwigi Kliś, Wiesławy Kliś, Mieczysławy Matlas, Ge-
nowefy Pietraszko, Anety Misiarz, Teresy Kosiec, Małgorzaty 

Wrona, Danuty Rybarskiej, Celiny Biernat
oraz

Józefa Włocha, Aleksandra Juraszka
ZA BEZINTERSOWNĄ POMOC I ŻYCZLIWOŚĆ, PODAROWA-

NIE SWEGO CZASU, DOBREJ ENERGII I UŚMIECHU.
Z państwa pomocą, we wrześniu i październiku tego roku, 

wydaliśmy potrzebującym z naszej gminy, w szczególności ro-
dzinom wielodzietnym, 12,5 tony warzyw i owoców pocho-
dzenia krajowego z uruchomionego przez MRiRW europej-

skiego mechanizmu wycofywania warzyw i owoców spowo-
dowanego rosyjskim embargiem.

ŻYCZYMY POWODZENIA I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI
Z wyrazami szacunku

Grzegorz Figura Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

PODZIĘkOWANIA
Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu
składają serdeczne podziękowania za pomoc materialną – 

ufundowanie słodyczy i napojów na Dzień Dziecka firmom:

“Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
P.H.U. WAL-DEX Misiarz Waldemar

oraz za pomoc finansową przy zakupie nagłośnienia do sali 
sportowej firmom:

ETNO Bank Spółdzielczy w Radziechowach – Wieprzu
„WODPOL” Zakład Robót Inżynieryjnych Janusz Włoch

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
– Cisiec Sp. Z O.O.

Życzymy naszym darczyńcom dalszego rozwoju oraz 
realizacji wszystkich zawodowych i osobistych 

planów.
Za okazaną pomoc jeszcze raz serdecznie

DZIĘKUJEMY!
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W kraju panuje patologiczny indywidualizm, którego obrazem 
jest granica pomiędzy własnym ja a całą resztą świata – mówi prof. 
Janusz Czapiński.

Polacy chętnie się kształcą, są przedsiębiorczy, szczęśliwsi, od-
zyskują pogodę ducha, ale relacje sąsiedzkie, nie mówiąc o rela-
cja z obcymi są wciąż takie same. Nie wiele polskich firm weszło 
na rynek europejski, bo na globalny ani jedna. Jest to konsekwen-
cja tego, że biznesmeni również nie potrafią grać zespołowo. Pol-
ski przedsiębiorca zakładając firmę od razu wie że z nikim nie bę-
dzie się kolegował. Ciągnie się to za nami od kilkuset lat i ma bar-
dzo głębokie korzenie kulturowe. W świadomości młodego poko-
lenia tkwi mentalność taka sama jak u starszego pokolenia. Kom-
pletnie nie ufają innym. Mimo tego iż powstaje coraz więcej no-
wych ruchów społecznych z  inicjatywy młodych, to działają one 
na wysepkowym ogromnym morzu polskiej nieufności. Na 25 tys. 
pytanych Polaków, to wśród nich może około 50, którzy działają 
wspólnotowo w  jakikolwiek sposób. To obrazuje skalę zjawiska. 
Głównym podmiotem który mógł by coś zmienić jest szkoła, gdyż 
podlega ona pewny rygorom państwowym. Można ja przeforma-
tować ale przez ostatnie 25 lat żaden minister edukacji nie zrobił 
tego. Polska szkoła to wciąż patologiczny indywidualizm. Ucznio-
wie rozliczani są indywidualnie, a nie ceni się zadań zespołowych. 

Dodatkowo powiela ten sam sposób wychowania jaki jest w Pol-
skich domach. Indywidualizm sam w  sobie nie jest czymś złym, 
gdyż ludzie powinni być pewni siebie, mieć własne zdanie na każ-
dy temat, zły natomiast jest indywidualizm patologiczny, któ-
ry tworzy granice. Kościół również dysponuje siłą która mogła by 
skłaniać do działań na rzecz wspólnoty, ale z  tej możliwości nie 
korzysta. Propagowana jest ewangelicka zasada miłości bliźniego 
ale chodzi o  miłość do najbliższych. Politycy natomiast na rzecz 
promocji wspólnotowości powinni wyrzucić do kosza założenie 
że każdy obywatel jest potencjalnym złodziejem. Najlepiej widać 
to w ministerstwie finansów. Wielu przedsiębiorców tym samym 
skarży się że ma u siebie mnóstwo kontroli skarbowych, które nie 
ustają w próbie udowodnienia im, że jednak jakiś grzech popeł-
nili. Państwo nie ufa obywatelom a obywatele państwu. To błęd-
ne koło bardzo trudno przerwać. Zwycięstwo naszych siatkarzy 
kolejny raz ujawniło nasza narodową cechę – łączymy się i zapo-
minamy o wszelkich podziałach w obliczu ważnych, emocjonują-
cych wydarzeń. Na co dzień jednak dzielimy się na obozy politycz-
ne czy religijne, a nasza wspólnotowość ma odświętny charakter.

Opracowany na podstawie:
 Dziennik Zachodni, 03.10.2014, s.14-15.

Publiczne Przedszkole w Wieprzu zaprasza wszystkie 
przedszkola oraz oddziały przedszkolne z Gminy Radziecho-
wy – Wieprz do udziału w konkursie plastycznym:

„Zabytki i pomniki przeszłości z naszej gminy”
CELE KONKURSU I TEMAT

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania kulturą na-
szego regionu, rozwijanie kreatywności oraz aktywności twórczej 
dzieci. Tematem konkursu jest plastyczne przedstawienie dowol-
nie wybranego zabytku znajdującego się na terenie gminy Radzie-
chowy-Wieprz. Pod pojęciem zabytku organizator konkursu rozu-
mie pojedynczy budynek (np. kościół) rzeźbę, obraz, lub zespół 
rzeczy, które są dziełem człowieka i stanowią świadectwo minio-
nej epoki.

Format pracy A3 lub A4 – technika dowolna, płaska.
Nieregulaminowy format prac nie będzie oceniany!!!

ADRESACI:
Adresatem konkursu są dzieci w wieku 3-6 lat objęte edukacją 

przedszkolną w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na te-
renie gminy Radziechowy – Wieprz.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
– 3, 4-latki
– 5, 6-latki
Każda placówka może nadesłać max 3 prace z powyższych ka-

tegorii wiekowych.
STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne 

jury. Przewidywane są 3 nagrody główne (w każdej grupie wieko-
wej) i wyróżnienia. Każda praca powinna mieć na odwrocie me-
tryczkę, zawierającą: „nazwę zabytku i miejsce występowania”, 
imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres placówki wraz z nume-
rem telefonu, imię i nazwisko opiekuna.
TERMINARZ

Termin dostarczenia prac upływa dnia 21.11.2014. Prace moż-
na wysłać pocztą na adres:

Publiczne Przedszkole w Wieprzu
ul. Figurów 596, 34-382 Wieprz,

lub złożyć osobiście w Publicznym Przedszkolu w Wieprzu na ul. 
Figurów 596.

Ogłoszenie wyników nastąpi 28.11.2014 na stronie interneto-
wej przedszkola www.ppwieprz.szkolnastrona.pl

Wyniki konkursu zostaną przekazane telefonicznie opiekunom 
laureatów, a nagrody zostaną dostarczone przez organizatora.
Prace pozostaną do dyspozycji organizatorów i zostaną wyekspo-
nowane w Publicznym Przedszkolu w Wieprzu. Nadesłanie prac 
na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na umieszcze-
nie prac na stronie internetowej naszego przedszkola. Szczegóło-
wych informacji udziela dyrektor przedszkola Danuta Adamczyk, 
tel. kontaktowy (33)867-54-72

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Drewniak

tel. kontaktowy: 693-996-776
Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

kONkuRS PlASTYCZNY

POlACY POWINNI NAuCZYć SIĘ GRAć W JeDNeJ DRuŻYNIe

WĘDRuJ Z NAMI…
Kolejny rok szkolny,
nowe marzenia i plany,
jeszcze tyle przed nami…

Dnia 20 września 2014r grupa 30 uczniów Zespołu Szkół im. 
ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach wraz z opieku-
nami: A. Michalską, M. Konior, M. Klimondą, E. Widzyk i B. Kupczak 
wzięła udział w XVI Jesiennym Zlocie Turystyczno – ekologicz-
nym „Czyste Góry 2014” – kampania ekologiczna w ramach 

obchodów Światowego Dnia Ziemi.
Tym razem wyruszyliśmy z Browaru i żółtym szlakiem podąża-

liśmy na Grojec(612m n.p.m.), następnie po krótkim odpoczynku 
zeszliśmy w stronę pięknego żywieckiego amfiteatru, gdzie cze-
kała na nas pyszna gorąca grochówka, konkursy i liczne niespo-
dzianki.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejny zlot tym razem na wiosnę!
B. Kupczak
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W dniach od 22 do 25 września przed-
szkola naszej gminy Radziechowy-Wieprz 
odwiedził wyjątkowy gość. Ulubieniec 
naszych dzieci Franklin, wraz z panią Alek-
sandrą Murańską- Sarapatą, bibliotekar-
ką Gminnej Biblioteki Publicznej Radzie-
chowy-Wieprz. Spotkanie rozpoczęło się 
w  poniedziałek, a  pierwszym przystan-
kiem naszego przyjaciela były przedszko-
la w Radziechowach. Dzieci po przywita-
niu się z nim głośnymi okrzykami, wysłu-
chały bajki o przygodach naszego boha-
tera przeczytanej przez panią Olę. Po wy-
słuchaniu książki mali słuchacze chętnie 
odpowiadali na pytania dotyczące treści. Następnie była możli-
wość wspólnej zabawy. Dzieciaczki, chcąc podziękować za odwie-
dziny, zaprezentowały przygotowaną część artystyczną. Franklin 
zainspirował naszych małych artystów, co zaowocowało pięknymi 
pracami plastycznymi. We wspaniałej atmosferze przebiegły spo-

tkania w  Bystrej, Brzuśniku, Juszczynie, 
Przybędzy, Radziechowach i  w  Wieprzu. 
Zabawom nie było końca, a z radosnych 
min naszych przedszkolaków wniosku-
jemy, że spotkanie z  Franklinem można 
uznać za udane. Serdecznie dziękujemy 
za współpracę i  ciepłe przyjęcie ze stro-
ny dyrekcji, pracowników i  podopiecz-
nych gminnych przedszkoli. Obiecujemy, 
że już niebawem zawitamy do Was z ko-
lejnymi atrakcjami, a  tymczasem zapra-
szamy do naszych bibliotek na terenie 
Gminy. Szczególnie zachęcamy rodziców, 
aby przychodzili do biblioteki ze swoimi 

pociechami i wprowadzali je w świat książek, wyobraźni i wiedzy. 
Chwila dziennie poświęcona Waszemu dziecku na wspólnym czy-
taniu wspomoże rozwój i może wpłynąć znacząco na jego życie.

KS

biblioteki

SPOTkANIe W bIblIOTeCe

FRANklIN W PRZeDSZkOlACh GMINY

25 września w ramach projektu,,Kopernik też była kobietą’’ od-
było się spotkanie, podczas którego mieliśmy okazję porozma-
wiać z Dorotą Krzywicką – przez lata pełniącą funkcję dyżurnego 
psychologa w programie Ewy Drzyzgi „Rozmowy w Toku”. Tym ra-
zem spotkanie odbyło się online przy użyciu komunikatora Skype. 
Zdecydowaliśmy się na ten rodzaj rozmowy, ponieważ pani Do-
rota nie mogła dotrzeć do nas z Krakowa, ale bardzo chętnie po-
rozmawiała przez Internet. Było to ciekawe doświadczenie, gdzie 
pomimo braku bezpośredniego kontaktu widzieliśmy się i słysze-
liśmy nawzajem przy użyciu sprzętu komputerowego. Pani Dorota 
swoją energią, humorem i racjonalnym podejściem do życia szyb-
ko zjednała sobie słuchaczki. Było to bardzo ciekawe i pouczają-
ce spotkanie. Panie zadawały pytania dotyczące wszelakich pro-
blemów, a pani psycholog starała się dogłębnie na nie odpowie-
dzieć. Najwięcej pytań padało na tematy dotyczące wychowania 
dzieci – ich problemów z koncentracją, kontaktów z rówieśnika-
mi, a także powszechnego problemu nadużywania komputerów 
i tego, jaki ma to wpływ na dzieci i młodzież. W Polsce korzystanie 
z  porad psychologa w  dalszym ciągu nie jest powszechne. Czę-
sto uważa się, że to wstyd i przyznanie się do choroby psychicz-
nej. Nie jest to jednak prawdą. We współczesnym, skomplikowa-
nym i  pędzącym do przodu świecie bardzo łatwo o  spadki na-
stroju, chandry. Psycholog ma na celu wesprzeć nas w powrocie 

do stabilności i spokoju poprzez wskazanie konkretnych rozwią-
zań. To doradca, który obiektywnie przygląda się sytuacji pacjen-
ta i pomaga mu zauważyć, w czym tkwi prawdziwy problem i jak 
można sobie z nim poradzić. Zwrócenie się o pomoc do psycholo-
ga, kiedy czujemy, że dopada nas depresja, może niejednokrotnie 
uchronić nas przed po-
ważnymi konsekwen-
cjami. W  naszej biblio-
tece posiadamy książ-
ki autorstwa Pani Do-
roty Krzywickiej, w któ-
rych ze swadą odpo-
wiada na wiele pytań 
dotyczących codzien-
nych problemów, któ-
re przytrafiają się każ-
demu z nas. Znajdziemy tu np. porady jak zachęcić domowników 
do angażowania się w prace domowe, jak żyć w zgodzie z rodziną 
małżonka, kiedy warto, a kiedy nie warto się kłócić, co jest kluczo-
wym elementem w wychowaniu dziecka. Serdecznie zachęcamy 
do odwiedzania naszych placówek, wypożyczania książek i brania 
udziału w spotkaniach w bibliotece.

AM

W ostatnim wydaniu naszego biuletynu został opubli-
kowany tekst „Smokobójca” Grzegorza Pasławskiego, który 
zajął pierwsze miejsce konkursie na opowiadania Fantasy 
podczas tygodnia Fantasy w Bibliotece w Radziechowach. 
W listopadowym wydaniu ukarze się kolejne nagrodzone 
opowiadanie. Już teraz zachęcamy do lektury!

NOC W bIblIOTeCe
Podczas nocy w bibliotece z 3 na 4 października odbył się 

LARP (live action role-playing), czyli połączenie gry towarzy-
skiej i teatru improwizacji. Gracze otrzymali różne role, mając 
za zadanie wierne odegranie charakteru swojej postaci i wy-
pełnienie jej celów. Osiągali je rozwiązując zagadki, handlując 
i intrygując. W efekcie udało im się stworzyć oryginalną, nie-
przewidywalną fabułę.

PM



14

Nasza GmiNa

NOWY PROJekT bIblIOTekI!

ZNAJĄ SIĘ NA FINANSACh

Wspólnie z  Żywiecką Fundacją Rozwoju pozyskaliśmy 17600 
złotych na realizację cyklu działań pod nazwą „Bibliomania. Książ-
ka! Kultura! Kreacja”.

W  ramach projektu odbędzie się sześć działań skierowanych 
do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat.

Zapraszamy do zgłaszania się do następujących grup warsz-
tatowych:

1. W  Bystrej warsztaty kreatywnego pisania dla wszystkich 
chcących spróbować swoich sił w tworzeniu literatury. W ra-
mach działania odbędzie się noc w bibliotece i wspólne pi-
sanie powieści, konkurs z nagrodami na najciekawsze opo-
wiadania.

2. W  Brzuśniku warsztaty ceramiczne i  plastyczne, podczas 
których powstanie rzeźba. Odbędzie się tu również spotka-
nie na temat literatury.

3. W  Juszczynie zapraszamy na warsztaty dziennikarstwa ra-
diowego. Przeprowadzanie wywiadów, nagrywanie i obrób-
ka dźwięku i wiele atrakcji towarzyszących.

4. W  Przybędzy umożliwiamy udział w warsztatach fotogra-
ficznych. Kadrowanie, fotografowanie, obróbka komputero-
wa zdjęć, konkurs z  nagrodami na najciekawsze fotografie 
na temat „Z książką w obiektywie”.

5. W Radziechowach zapraszamy na warsztaty pisania opowia-
dań fantasy. Uczestnicy spotkają się z  pierwszą damą pol-
skiej fantastyki Ewa Białołęcką, która opowie, jak dobrze 
i ciekawie tworzyć literaturę. W ramach wieczoru z literaturą 
stworzymy tzw. Fanfiction, przeprowadzony zostanie kon-
kurs z nagrodami na najciekawsze prace.

6. W Wieprzu umożliwiamy udział w  warsztatach filmowych. 
Pisanie scenariusza, praca z  kamerą, montaż filmowy. Po-

wstaną krótkie filmiki, dla najciekawszych przewidujemy 
nagrody.

Oprócz wyżej wymienionych działań w ramach projektu stwo-
rzymy „Biblioławki”. Będą to ławki, do których stworzenia użyje-
my starych książek. Dlatego zwracamy się z prośbą o przekazywa-
nie do naszych placówek książek, których już Państwo nie potrze-
bują, bo są np. zdezaktualizowane lub zniszczone. Damy im dru-
gie życie i dzięki Wam w każdej miejscowości Gminy Radziecho-
wy-Wieprz pojawi się Biblioławka.

Projekt zamkniemy imprezą „Dzień Biblioteki” 6 grudnia łącząc 
ją z „Mikołajem”. Zaprezentujemy prace uczestników i wręczymy 
liczne nagrody.

Warsztaty będą się odbywały do 15 listopada.
Zapraszamy do szybkiego zgłaszania się pod nr 33 8676 146
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w projekcie.
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Promocja litera-
tury i czytelnictwa – Partnerstwo publiczno-społeczne”.

kONkuRS lITeRACkI Z NAGRODAMI!
Biblioteka ogłasza konkurs na opowiadanie literackie na te-

mat: „Trudna rozmowa”. Zapraszamy do udziału i składania prac 
dzieci, młodzież i dorosłych. Zwycięskie prace zostaną nagro-
dzone oraz nagrane w  formie słuchowiska radiowego. Tekst 
do konkursu – maksymalnie 3 strony A4, czcionka minimum 
12 p należy składać w placówkach bibliotecznych lub przesłać 
na adres gbp@radziechowy-wieprz.pl najpóźniej do 30 paź-
dziernika! Regulamin konkursu dostępny w bibliotekach na te-
renie Gminy oraz na stronie www.gbp.radziechowy-wieprz.pl

Zapraszamy do udziału!

22 mieszkańców naszej Gminy z  Radziechów, Juszczyny, By-
strej i Przybędzy wie już, jak zarządzać domowymi finansami i jak 
założyć elektroniczne konto w banku. To efekt kursu, który ukoń-
czyli w Gminnej Bibliotece Publicznej Radziechowy-Wieprz.

Kurs był skie-
rowany do osób 
po 50. roku ży-
cia. Składał się 
z pięciu spotkań, 
podczas których 
uczestnicy od-
krywali tajniki 
wiedzy ekono-
micznej pod kie-
runkiem biblio-
tekarzy, przy-
gotowanych do 

przeprowadzenia kursu podczas szkoleń. Dowiedzieli się, między 
innymi, jak racjonalnie planować wydatki, w jaki sposób bezpiecz-
nie robić zakupy przez Internet, jak posługiwać się e-kontem i na 
co zwrócić uwagę biorąc kredyt lub decydując się na założenie lo-
katy.

Pani kazimiera świeży – uczestniczka kursu: Ja zawsze uwa-
żałam, że niezależnie od wieku człowiek powinien się rozwijać, mieć 
różne zainteresowania i w miarę możliwości nadążać za tym, co się 
dzieje wokół niego. Nie można zostawać z  tyłu, bo wtedy człowiek 
przestaje się orientować, co się w świecie dzieje na bieżąco i dodatko-
wo traci się kontakt z najbliższymi, którzy za tym światem pędzą do 
przodu. Jak wnuczek widzi, że z babcią może porozmawiać o Inter-
necie i że jeszcze babcia umie doradzić, to od razu inaczej patrzy na 

taką starszą osobę. Warsztaty to była kopalnia wiedzy o usługach fi-
nansowych i nie tylko. Najbardziej spodobały mi się różnego rodza-
ju porównywarki. Do tej pory Internet wydawał mi się chaotycznym 
gąszczem, po którym trudno mi się poruszało i  nie wiadomo było, 
w co wierzyć, a komu nie ufać. Teraz jest mi dużo łatwiej, wiem, na co 
zwracać uwagę, żeby nie dać się oszukać. Kupiłam sobie bardzo do-
brego laptopa w super cenie i do tego znalazłam ofertę taniego In-
ternetu.

Biblioteka zrealizowała szkolenie dzięki udziałowi w  trzeciej 
edycji projektu „O  finansach w  bibliotece”, prowadzonej przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt był re-
alizowany z  Narodowym Bankiem Polskim w  ramach programu 
edukacji ekonomicznej. Zakwalifikowała się do niej jako jedna ze 
113 placówek z małych miejscowości z całej Polski.

Pani Agnieszka biegun – bibliotekarka: Projekt „o finan-
sach…w bibliotece” był zarówno dla mnie, jako prowadzącej, jak 
i dla uczestników ogromnym wyzwaniem, ale też skarbnicą wiedzy 
i okazją do dobrej zabawy. Początkowo uczestnicy mieli opory co do 
kwestii swoich umiejętności w obsłudze komputera i  Internetu. Nie-
którzy jeszcze przed 
rozpoczęciem dzia-
łań przychodzili do 
biblioteki, aby prze-
łamać pierwsze lody 
w  kontakcie z  kom-
puterem, ale póź-
niej było już tylko le-
piej. Panie i  pano-
wie w  miłej atmosfe-
rze przerabiali kolej-



Nasza GmiNa

15

ne etapy modułów poszerzając przy 
tym swoją wiedzę z zakresu finansów. 
Największym zainteresowaniem cie-
szyły się internetowe kalkulatory do 
obliczania zdolności kredytowej, zy-
sku z lokat oraz portale umożliwiające 
porównywanie cen produktów. Osoby 
bardziej zaawansowane w  obsłudze 
komputera zdecydowały się na uzy-
skanie dostępu do swoich kont ban-
kowych przez Internet i  już wykonu-
ją przelewy bez żadnych opłat. Miła 

atmosfera, zaintereso-
wanie tematem oraz za-
angażowanie uczestni-
ków sprawiło, że każde 
z  następnych zajęć prze-
biegały sprawniej. Spo-
ro trudności sprawia-
ło słownictwo fachowe 
używane w  obszarze fi-
nansów i  bankowości, 
ale także z tym uczestni-
cy dali sobie radę.

Według badań przeprowadzo-
nych przez Narodowy Bank Pol-
ski („Postawy i zachowania finansowe osób powyżej 55. roku życia 
z uwzględnieniem płatności bezgotówkowych”, NBP, 2012), tylko co 
czwarty mieszkaniec Polski powyżej 55. roku życia korzysta z ban-
kowości elektronicznej, a jedynie 17% osób z tej grupy wiekowej 
płaci przez Internet rachunki.

Dodatkowe informacje:
Beata Leńczuk-Bachmińska,

mail. gbp@radziechowy-wieprz.pl
tel. 338676146

PAŹDZIeRNIk DlA PAń
Zapraszamy serdecznie wszystkie panie wieku od 15 do 100 lat

 na ostatnie z październikowych spotkań dla urody.

30 października SPOTKANIE Z PROFESJONALNĄ WIZAŻYSTKĄ

ANALIZA KOLORYSTY

CZNA DOBÓR MAKIJAŻU

WSTĘP WOLNY!Biblioteka Radziechowygodzina 16.00informacje pod nr tel 33 8676 146

ZAPRASZAMY NA XXIII POSIADY GAWĘDZIARSkIe
ORAZ XXV kONkuRS GRY NA uNIkATOWYCh INSTRuMeNTACh luDOWYCh

I IV kONkuRS kAPel DOROSłYCh

8 listopada (sobota) - Stara karczma w Jeleśni godz. 13.00 - 
konkurs we wszystkich kategoriach wiekowych

9 listopada (niedziela) - Gospoda u Wandzi i Jędrusia w Górnej 
Milówce godz. 13.00 - konkurs we wszystkich kategoriach wie-
kowych

11 listopada (wtorek) - budynek Wielofunkcyjny w brzuśniku

(siedziba Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Grojcowianie), 

o godz. 15.00 – kONCeRT lAuReATÓW

W ramach koncertu laureatów odbędzie się także promocja 
wydawnictwa „Kapela Byrtków z Pewli Wielkiej”.

Wydawnictwo dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 - 
Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca 

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Grojcowianie w Wieprzu

Współorganizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni
Stara Karczma w Jeleśni
Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
Gospoda u Wandzi i Jędrusia w Górnej Milówce
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-
Wieprz

Współfinansujący:
Samorząd Województwa Śląskiego
Starostwo Powiatowe w Żywcu
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Z uwagi na fakt, że kwestia przejść dla pieszych została poruszona 
na zebraniach wiejskich, które odbyły się 11 września 2014 r. w miej-
scowości Wieprz i 12 września 2014 r. w miejscowości Bystra, o poczy-
nionych działaniach informujemy co następuje:

Problem przejść dla pieszych w  okolicy skrzyżowania drogi po-
wiatowej Nr 1453 S ul. Żywiecka z ul. Nad Sołą w Wieprzu i przy skrzy-
żowaniu drogi powiatowej Nr 1453 S z drogą gminną w okolicy kapli-
cy w Bystrej, był już monitowany do powiatu we wcześniejszych la-
tach. Niestety, pozytywnej odpowiedzi w  tym temacie nie uzyskali-
śmy. Na jednej z komisji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Żywcu poinformował, że z doświadczenia wie, iż często jest 
tak, że na drogach, gdzie nigdy nie było wypadków z udziałem pie-
szych, z chwilą powstania tam przejść dla pieszych, do zdarzeń takich 
dochodziło. Ta informacja jakby zasiała niepewność, co do utworze-
nia przejśe dla pieszych, zwłaszcza w okolicy skrzyżowania ul. Żywiec-
kiej z ul. Nad Sołą w Wieprzu. Faktem jest, że obecnie każdy, kto chce 
w w/w miejscu przejść przez drogę, dokładnie zwraca uwagę na to, co 
się na niej dzieje, gdyż ograniczenie widoczności zwłaszcza od stro-
ny mostu, jest znaczne. Istnieje obawa, czy z chwilą powstania takie-
go przejścia, ludzie będą równie ostrożni. Wiemy, że od jakiegoś czasu 
wzrosło natężenie ruchu kołowego na drodze powiatowej 1425S prze-
biegającej przez miejscowości Wieprz i Bystra. Przejście przez tą dro-
gę może okazać się niemałym problemem, o czym również zaświad-
czyli mieszkańcy Wieprza i Bystrej na zebraniach wiejskich. W związku 
z tym, pismem z dnia 12.09.2-014 r., zwróciliśmy się do Starostwa Po-

wiatowego w Żywcu – Wydział Komunikacji o uwzględnienie w wyko-
nywanym przez to starostwo Projekcie Zmiany Stałej Organizacji Ru-
chu dla drogi powiatowej 1425 S przejścia dla pieszych w okolicy wy-
mienionych skrzyżowań. Nadmieniamy, że żadne oznakowanie drogi 
nie może zostać wykonane bez uzyskania stosownego, zatwierdzone-
go jw. projektu. Ponadto w piśmie tym poprosiliśmy o uwzględnienie 
w projekcie ZSOR, dodatkowego, właściwego oznakowania przy ist-
niejącym przejściu dla pieszych, usytuowanym w rejonie skrzyżowa-
nia ul. Żywieckiej z ul. Szkolną w Wieprzu. Z uzyskanej telefonicznie 
informacji wiemy, że niniejszy projekt nie został jeszcze zatwierdzo-
ny. Zatem dalsze starania o przejścia dla pieszych w Wieprzu i Bystrej, 
zostaną podjęte po uzyskaniu informacji, że zostały wprowadzone do 
zatwierdzonego projektu.

Jeżeli chodzi o osobę, która miałaby przeprowadzać dzieci przez 
przejście dla pieszych usytuowane w rejonie skrzyżowania ul. Żywiec-
kiej z  ul. Szkolną w Wieprzu, to mogłaby to być osoba zatrudniona 
w  ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, refundowa-
nych z  Powiatowego Urzędu Pracy. Jednak Powiatowy Urząd Pracy 
w  Żywcu poinformował Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz, że na 
rok 2014 nie ma już środków na tego rodzaju pracowników. Pan Wójt 
zapewnia, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek możliwości sfi-
nansowania kosztów przeszkolenia i wynagrodzenia właściwej osoby 
do przeprowadzania osób przez przejście, zostaną podjęte działania 
prowadzące do jej zatrudnienia.

J. Twardysko

PRZeJśCIA DlA PIeSZYCh

Publiczne Przedszkole w Wieprzu brało udział w kolejnej edycji progra-
mu Akademia Aquafresh. W tegorocznej edycji zadaniem dzieci było po-
bicie Rekordu Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby o tym 
samym czasie. Komisarzem Rekordu Guinnessa w Przedszkolu w Wieprzu 
była Barbara Dudek. Wielkie szczotkowanie rozpoczęło się 30 września br. 
o godzinie 12:00. Ząbki szczotkowały dzieci z Przedszkoli na ul. Spacerowej, 
ul. Figurów oraz Oddziału Przedszkolnego w Brzuśniku. W całej Polsce 313 
328 dzieci przez 2 minutki myło ząbki, dzięki temu pobito rekord Guinnes-
sa ustanowiony w Indiach, gdzie 177 000 osób w jednym czasie myło zęby. 
Przedszkolaki, które wzięły udział w ustanawianiu Rekordu, otrzymały spe-
cjalne certyfikaty.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do systema-
tycznego mycia ząbków.

Barbara Drewniak

RekORD GuINNeSSA W PRZeDSZkOlu W WIePRZu

ul. bROWARNA W WIePRZu
Jak się okazuje, mało kto wie, że drogi ulica Browarna oraz uli-

ca Wiejska w Wieprzu do niedawna były własnością Skarbu Państwa. 
Mieszkańcy, którzy ubiegali się o  różnego rodzaju pozwolenia bu-
dowlane, wiedzą jak wręcz niemożliwe było uzyskanie zgody np. na 
przeprowadzenie linii napowietrznej nad którąś z  tych dróg. No bo 
kto miał taką zgodę wydać – Skarb Państwa?. Zaczynały się więc prze-
pychanki od powiatu do gminy i na odwrót. Zauważyliśmy, że takie 
„niczyje” drogi, sprawiają coraz więcej problemów naszym mieszkań-
com. Ponadto w  czasie kiedy można było na ich modernizację uzy-
skać środki zewnętrzne, to było to niemożliwe, gdyż nie były ani po-
wiatowe, ani gminne. W związku z powyższym, Urząd Gminy Radzie-
chowy – Wieprz, podjął działania prowadzące do regulacji prawnej 
w/w  dróg. Był to proces wieloletni, gdyż przejęcie nieruchomości 
Skarbu Państwa na rzecz gminy nie jest proste. Dopiero w tym roku 
Wojewoda Śląski wydał decyzję w sprawie nabycia przez Gminę Ra-
dziechowy – Wieprz nieruchomości, stanowiących drogi ul. Browar-
na i ul. Wiejska w Wieprzu. W tym miejscu należy nadmienić, że z uwa-
gi na fakt, iż drogi te były „niczyje”, a położone na terenie Gminy Ra-
dziechowy – Wieprz, to od lat w miarę możliwości gmina ta dokony-
wała ich utrzymania. 

Kto na stronie internetowej śledzi budżet Gminy  Radziechowy – 
Wieprz, wie że od kilku lat środków na utrzymanie dróg mamy niewie-
le. Jednak Radni z Wieprza zadecydowali, że pomimo niewielkiej kwo-
ty na remont dróg w Wieprzu w roku 2014 tj. 56 824 zł., należy podjąć 
działania prowadzące do rozpoczęcia właściwej poprawy stanu tech-
nicznego ul. Browarnej. Priorytetem jest funkcjonalne odwodnienie 
drogi i poprawa stanu nawierzchni. Niestety, niniejsza kwota wystar-
czyła tylko na remont 150 mb najbardziej newralgicznego odcinka tej 
ulicy, gdzie z powodu braku funkcjonowania odwodnienia, w czasie 
opadów deszczu, tworzyły się głębokie rozlewiska wody. Jest to jed-
nak dobry wstęp do dalszych działań na następne lata. Pozostało nam 
jeszcze 950 mb. Być może nastąpi możliwość pozyskania środków ze-
wnętrznych i modernizacja przedmiotowej drogi zostanie wykonana 
od razu. Niestety w roku bieżącym Gmina Radziechowy – Wieprz nie 
posiada już środków na remont dróg, więc dalszy remont ul. Browar-
nej jest niemożliwy. Poczyniliśmy wiele starań, aby w  końcu uregulo-
wać prawnie ulice Browarną i Wiejską w Wieprzu. Od tego roku rozpo-
czął się etap doprowadzania ulicy Browarnej do dobrego stanu tech-
nicznego. W związku z tym liczymy na zrozumienie i cierpliwość do 
czasu zaistnienia możliwości finansowych na przeprowadzenie dal-
szego remontu ulicy  Browarnej.                    J. Twardysko
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JAK TO ZAŁATWIĆ?
RODZICu, uRODZIłO CI SIĘ DZIeCkO?

SPRAWDŹ, CO CI PRZYSłuGuJe!!!!
uSTAleNIe PRAWA DO ZASIłku RODZINNeGO ORAZ DODAT-
kÓW DO ZASIłku RODZINNeGO

Zasiłek rodzinny przysługuje:
– rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu 

dziecka;
– opiekunowi faktycznemu dziecka;
– osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepo-

zostającej na utrzymaniu rodziców w związku z  ich śmiercią lub 
w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową 
prawa do alimentów z ich strony.

kwoty dochodu uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz 
dodatków:

– Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w prze-
liczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 
kwoty 539 zł do 31- października 2014 r. natomiast od 01-listopa-
da 2014 r. 574 zł

– W  przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legity-
mujące się orzeczeniem o  niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 
do 31- października 2014 r. natomiast od 01-listopada 2014 r.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziec-
ko:

– 18. roku życia,
– nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku 

życia,
– 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole 

wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego:
– 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
– 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia, 

do ukończenia 18. roku życia,
– 115 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18. roku ży-

cia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z  tytułu urodzenia się 
dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z  tytułu urodzenia dziecka 
przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:
1) matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w  wieku do ukończenia 

przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany 
rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jedne-
go dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jed-
nego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dodatek z  tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli matka 
dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. 
tygodnia ciąży.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką me-
dyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu może 
wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozo-
stawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób 
będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a tak-
że osób, które przysposobiły dziecko. Wzór zaświadczenia został 

określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 
2010 r. w  sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w  ciąży, 
uprawniającej do dodatku z  tytułu urodzenia dziecka oraz wzo-
ru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką 
(Dz. U. Nr 183, poz. 1234).

Jak uzyskać dodatek z tytułu urodzenia dziecka?
Dodatek do zasiłku rodzinnego z  tytułu urodzenia dziecka 

(w wysokości 1000 zł) przysługuje tylko rodzinom uprawnionym 
do pobierania zasiłku rodzinnego, czyli tym, których dochód net-
to w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 539 zł do 31- 
października2014 r. natomiast od 01 listopada 574 zł. miesięcznie 
(lub 623 zł i 664 zł. w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym). 
Rodziny, które nie pobierają zasiłku, nie mają możliwości otrzy-
mania dodatku. Świadczenie przysługuje – jak w przypadku „be-
cikowego” – rodzicom lub opiekunowi prawnemu, lub opiekuno-
wi faktycznemu dziecka.

Termin złożenia wniosku o dodatek upływa w dniu, w którym 
dziecko kończy 1. rok życia.

uSTAleNIe PRAWA DO JeDNORAZOWeJ ZAPOMOGI Z TYTu-
łu uRODZeNIA SIĘ DZIeCkA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziec-
ka przysługuje w wysokości 1000 zł.

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziec-
ka przysługuje osobom, których dochód w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy o  świadczeniach 
rodzinnych. W okresie zasiłkowym 2013/2014 obowiązującym od 
dnia 1.11.2013 r. do dnia 31.10.2014 r. obowiązuje dochód osią-
gnięty w 2012 roku, zaś od 1 listopada 2014 dochody za 2013 rok.

Zapomoga, przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawa-
ła pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia cią-
ży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących 
prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, 
które przysposobiły dziecko). Pozostawanie pod opieką medycz-
ną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem 
wystawionym przez położną zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z  dnia 14 września 2010 r. w  sprawie formy opieki me-
dycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z  tytułu 
urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego 
pozostawanie pod tą opieką. (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234).

Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 mie-
sięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek doty-
czy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziec-
ka przysposobionego – w  terminie 12 miesięcy od dnia objęcia 
dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończe-
nia przez dziecko 18. roku życia.

Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez 
rozpatrzenia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi ro-
dziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziec-
ka, chyba że przepisy o  koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecz-
nym stanowią inaczej.

W przypadku złożenia dwóch wniosków o przyznanie jedno-
razowej zapomogi przez obydwoje rodziców zapomoga ta przy-
znawana jest temu z rodziców, który jako pierwszy złożył wniosek. 
W przypadku zaistnienia wątpliwości organ przyznający zapomo-
gę przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
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MARSZe NORDIC WAlkING
Podczas wakacji 2014 roku w sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz, od-

były się marsze Nordic Walking.  Osoby, które każdorazowo gromadziły się 
w celu podjęcia marszu, najpierw wykonywały krótką rozgrzewkę pod czujnym 
i profesjonalnym okiem instruktora, a następnie wyruszyły w niezwykle pięk-
na i malowniczą trasę. Podczas trwania marszu, instruktor czyli Pani Bogusława 
Dziergas udzielała cennych wskazówek i poprawiała technikę marszu. 

Największa grupa uczestnicząca w Marszach Nordic Walking była na spo-
tkaniu w Przybędzy. Serdecznie dziękujemy uczestniczkom i uczestnikom tego 
marszu oraz gratulujemy samodyscypliny i organizacji. Warto także dodać, że 
zdecydowaną większość wspomnianej grupy stanowiły Panie należące do Koła 
Gospodyń Wiejskich w Przybędzy. Życzymy Wam dużo zdrowia i dalszej wspa-
niałej aktywności!

Serdecznie gratulujemy Państwu Danucie i  Stefanowi Zuziak, którzy byli 
najaktywniejszymi uczestnikami organizowanych marszy i  otrzymali specjal-
ne nagrody od Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-
Wieprz. 

Nordic Walking wspaniała forma aktywnego wypoczynku duchowego jak 
i fizycznego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne wa-
kacyjne spotkania!            GCKPT

MARSZe NORDIC WAlkINGMARSZe NORDIC WAlkING
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Na taką właśnie pogodę uczestnicy II Jesiennego Rajdu cze-
kali. W  dniu 9 października grupa złożona z  wychowanków 
szkół z Radziechów, Przybędzy i Wieprza wyruszyła na Halę Ra-
dziechowską. Rajd zakończył się ogniskiem, podczas którego 
zrealizowany został „Konkurs Wiedzy Turystycznej” oraz rozda-
no nagrody dla nauczycieli za zasługi w dziedzinie Turystyki.

II Jesienny Rajd Turystyczny, który miał odbyć się 01.10 2014 
roku na Halę Radziechowską, został w  tym dniu odwołany ze 
względu na złe warunki atmosferyczne i odbył się dopiero tydzień 
później. Warto było jednak czekać, bo pogoda tego dnia była wy-
jątkowo piękna. Grupa prawie 120 osób,głównie składająca się 
z uczniów okolicznych szkół i ich opiekunów, wyruszyła spod Mi-
lenijnego Krzyża na Matysce na szlak prowadzący na Halę Radzie-
chowską. Na szczycie zorganizowany został konkurs na „Piosenkę 
Turystyczną”, w którym zwycięstwo odniosła grupa z Gimnazjum 

Międzynarodowego 
Partnerstwa w  Wie-
przu oraz zespół 
Szkolno-Przedszkol-
ny w  Przybędzy. Dru-
gie miejsca w obu ka-
tegoriach otrzymały 
grupy z zespołu Szkół 
im ks. prał. Stanisła-
wa Gawlika w Radzie-
chowach. W  drodze 
powrotnej uczestnicy 
posilili się przy ogni-

sku oraz wzięli udział w specjalnie przygotowanym teście. W kon-
kursie wiedzy turystycznej wzięło udział 70-ciu uczestników raj-
du. Uczniowie z najwyższymi wynikami z te-
stu otrzymali dyplomy oraz nagrody książ-
kowe. Najlepsze wyniki uzyskali następują-
cy uczniowie:

W kategorii gimnazjum:
I miejsce zajęli ex aequo:
-Zuzanna Ostręga
-Julia Kozubek
– Marcin Żelazny
II miejsce ex aequo:
– Zuzanna Mieszczak

– Kamila Mastalerz
-Jakub Łukaszek
W kategorii Szkoła Podstawowa:
I miejsce: Olga Żelazna
II miejsce: Julia Wach i Wioletta Lizak
III miejsce: Maria Dudek i Jakub Rypień

W  trakcie rajdu nagrodzeni zostali także nauczyciele, którzy 
w  sposób szczególny działają na rzecz rozwoju turystyki w  na-
szym regionie. Nagrodzeni zostali:
Pani Agnieszka Wnęk – nauczycielka ze szkoły w Brzuśniku
Pani Barbara Kupczak – nauczycielka ze szkoły w Przybędzy
Pani Małgorzata Klimonda – nauczycielka ze szkoły w Radziecho-
wach
Pani Anna Czulak 
– nauczycielka ze 
szkoły w  Radzie-
chowach
Pan Tomasz Ju-
raszek – nauczy-
ciel w  Gimnazjum 
w Wieprzu

Wszystkim na-
grodzonym ser-
decznie gratuluje-
my oraz życzymy im dalszego rozwoju turystycznej pasji i wielu 
wspaniałych wędrówek górskimi szlakami!

Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Węgierska Górka za po-
moc w organizacji rajdu, w szczególności dziękujemy Panu Toma-

szowi Kani za rozpalenie ogniska i wypełnie-
nie czasu swoimi opowieściami. Dziękujemy 
także Pani przewodnik – Bogusławie Dzier-
gas za wspaniałą przygodę i  dzielenie się 
swoją wiedzą na turystycznym szlaku. Dzię-
kujemy także wszystkim uczniom i  nauczy-
cielom, którzy wzięli udział w tegorocznym II 
Jesiennym Rajdzie Turystycznym na Halę Ra-
dziechowską. Mamy nadzieję, że w  podob-
nym składzie spotkamy się za rok!

(M. Husar)

JeSIeNNY WYPAD NA hAlĘ RADZIeChOWSkĄ
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W Kuchni z Panią Elą

Jesień to dobry czas na potrawy
z jagnięciny.

Pieczone jagnię
Składniki: 1,5kg mięsa jagnięcego, 2 cebule, 150ml oliwy, 7 ml 
wytrawnego wina(7 kropli), 3 łyżki goździków, 3 łyżki ziaren ja-
łowca, 1 łyżka zmielonego cynamonu, sól, pieprz.

Wykonanie: Jagnięcinę dokładnie umyć, oczyścić z  błonek 
i resztek tłuszczu, dobrze osuszyć, zrobić dość głębokie nacięcia, 
następnie naszpikować mięso ziarnami jałowca i goździkami. Tak 
przygotowane mięso osolić, oprószyć pieprzem i  cynamonem. 
Kamionkowe naczynie nasmarować oliwą, ułożyć w nim mięso 
i odstawić na noc do lodówki. Cebule oczyścić, obrać i drobno 
posiekać, dodać do garnka na 3 godziny przed pieczeniem. Mię-
so piec na maśle około 1,5 godziny podlewając je od czasu do 
czasu winem.

Potrawa ta zawdzięcza niepowtarzalny zapach i wyjątkową kru-
chość mięsa, ziarnom jałowca.

Dobra rada: Jałowiec posiada aromatyczny, leśny, balsamiczny, 
słodko – żywiczy smak, stosuje się go do mięsa, potraw z grilla, 
dodaje się również do węgła podczas grillowania, alkoholom do-
daje dobry aromat: dżinowi, jałowcówce i likierom.

Comber jagnięcy w ziołach
Składniki: 2kg combra jagnięcego, 4 łyżki musztardy, 3 ząbki 
czosnku, 3 łyżki natki pietruszki, skórka z cytryny, po 1 łyżce: szał-
wii, tymianku, rozmarynu, 5 łyżek bułki tartej, 6 łyżek oleju, 2 ce-
bule, kilka ziaren jałowca pół litra śmietany, sól, pieprz.

Wykonanie: Comber umyć, osuszyć, oprószyć solą i pieprzem. 
Czosnek obrać, posiekać lub przecisnąć przez praskę. Skórkę 
z cytryny zetrzeć na tarce o małych oczkach. Wymieszać z zioła-
mi, natką pietruszki, tarta bułką, musztardą i 3 łyżkami oleju. Tak 
przygotowana panierką obłożyć mięso i włożyć do lodówki na 
noc. Piekarnik rozgrzać do temperatury 200° i piec mięso oko-
ło 40 min. Następnie ostudzić i oddzielić mięso od kości. Cebule 
pokroić i wrzucić na patelnię z rozgniecionym jałowcem, posolić, 
wlać śmietanę, wszystko razem dusić jeszcze 5 min.

Jagnięce szaszłyki z pieczarkami
Składniki: 1 kg mięsa jagnięcego z łopatki, 60 dag pieczarek, 1 
cytryna.

Na marynatę: 1 kieliszek czerwonego wina wytrawnego,4 łyżki 
oleju, 4 łyżki soku z cytryny, 7 ziaren kolendry, sól, pieprz.

Wykonanie: Mięso umyć, pokroić na kawałki średniej wielkości. 
Przygotować marynatę, wszystko razem wymieszać, mięso za-
lać marynatą, włożyć do lodówki 5-6 godzin. Następnie nabija-
my mięso na drewniane patyczki na zmianę z obranymi pieczar-
kami, które należy skropić sokiem z cytryny, posolić, popieprzyć 
do smaku. Smażyć na grillu do miękkości.

Mostki jagnięce smażone
Składniki: 1,5 kg żeberek z mostków jagnięcych, 2 marchewki, 
1 pietruszka, 2 cebule, 1 średni seler, 1 por, 10 dag sklarowane-
go masła, 2 jajka, mąka, bułka tarta do panierowania, sól, pieprz.

Wykonanie: Mięso opłukać, pokroić wzdłuż żeber na kawałki. 
Warzywa pokroić na grubsze plasterki. Mięso włożyć do garnka, 
dodać pokrojone warzywa, zalać niedużą ilością gorącej wody 
i gotować około 20 min. Posolić dopiero w połowie gotowania. 
Mięso wyjąc z wywaru, osuszyć, posypać pieprzem i panierować 
w jajku, mące wymieszanej z bułka tartą. Rozgrzać na patelni ma-
sło, smażyć mostki do zarumienienia, po 2-3 min z każdej strony.

kotlety schabowe po góralsku
Składniki: 70 dag schabu bez kości, 1kg kapusty kiszonej,3 łyż-
ki smalcu, 2 cebule, 1 łyżka mielonej papryki słodkiej, łyżka mąki, 
szklanka śmietany, ½ szklanki. wody, 4 ząbki czosnku, sól, kmi-
nek.

Wykonanie: Mięso kroimy na kotlety, lekko rozbijamy, solimy, 
nacieramy roztartym czosnkiem, pokruszamy mąką i  smażymy 
na dobrze rozgrzanym tłuszczu. Następnie dajemy mięso do ron-
delka i dodajemy usmażoną na złoto i pokrojoną w kostkę cebu-
lę, kminek, paprykę, wodę i dusimy do miękkości, około 15 min. 
Następnie dodajemy posiekana kapustę i dusimy do miękkości., 
zaprawiamy śmietaną wymieszaną z  mąką, zagotowujemy lub 
zapiekamy w piekarniku. Można jeść z chlebem lub ziemniaka-
mi.

Delicje w galaretce
Składniki: ciasto: 20 dag cukru, 20 dag maku, 9 białek, 15 dag 
kokosu, 1 łyżeczka proszku do pieczenia.

Masa: Kostka margaryny, 0,75l mleka, 2 budynie wiśniowe lub 
malinowe, 2 galaretki wiśniowe, galaretka pomarańczowa, 2 
opakowania delicji, 3 łyżki cukru, 4 żółtka.

Wykonanie ciasta: białka ubijamy na sztywna pianę, tak żeby 
można było kroić nożem. Nadal ubijając dodajemy porcjami cu-
kier, następnie wsypujemy suchy mak i  kokos, proszek do pie-
czenia. Wszystko dokładnie mieszamy bardzo delikatnie. Goto-
we ciasto wlewamy na brytfannę, pieczemy w temp. 170°C. ok. 
40 min.

Wykonanie kremu: Galaretki rozpuszczamy w  szklance wody, 
margarynę ucieramy do białości, dodajemy 4 żółtka, dalej ucie-
ramy. Budynie gotujemy z 0,75l mleka. Zimny budyń dodajemy 
powoli do utartej margaryny i ucieramy na puszysty krem. Pod 
koniec ucierania wlewamy powoli tężejące galaretki wiśniowe 
i  dalej dokładnie ucieramy. Na wystudzone ciasto wykładamy 
krem, na krem delicje czekoladą do góry i zalewamy tężejącą ga-
laretką pomarańczową.

Elżbieta Kliś
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Nieprzypadkowo redakcja naszego portalu gościła w Radziecho-
wach. Pewne jest, że wykonany zostanie tu kolejny etap inwestycji 
w bazę sportową. Między innymi o rozbudowie tutejszego stadionu 
piłkarskiego mówi w rozmowie z serwisem SportoweBeskidy.pl wójt 
gminy Radziechowy-Wieprz, Grzegorz Figura.

Sportowebeskidy.pl: W  gminnych społecznościach sport za-
wsze wywołuje duże emocje. 
Gmina Radziechowy-Wieprz pod 
tym względem raczej nie różni 
się.

Grzegorz Figura: Zacznę od 
tego, że jesteśmy dumni z  faktu, iż 
mamy IV ligę w  naszej gminie. Wie-
rzymy też głęboko, że piłkarze się 
utrzymają. Ale ważniejsze w  spo-

łecznym kontekście jest to ile młodzieży systematycznie uprawia sport, 
piłkę nożną w szczególności. Młodzi ludzie przychodzą często zagrać bez 
względu na pogodę. Mało komu udaje się to osiągnąć. Cieszy mnie więc 
bardzo, że klub dobrze i skutecznie organizuje pracę z dziećmi i młodzie-
żą. Warunki dla młodzieży stwarza też gmina, która pomaga na miarę 
skromnych niestety możliwości. Natomiast działania klubu GKS Radzie-
chowy-Wieprz warte są podkreślenia. Opierając się tylko na środkach 
gminy nie byłoby możliwe utrzymanie łącznie aż sześciu drużyn. W wiej-
skiej gminie, która bogata nie jest, to naprawdę duży sukces. Tu ogrom-
na rola trenera Mariusza Kozieła, który kilka lat temu rozpoczął tu pracę 
i postawił odważnie na młodzież. Bez tego człowieka ciężko byłoby dojść 
do tego miejsca, w którym klub jest obecnie.

Sportowebeskidy.pl: Przed startem bieżącego sezonu wyko-
nana została część prac na boisku. Jakie zadania objęła ta inwe-
stycja?

G. F.: Staramy się jako gmina o  środki zewnętrzne. Z  jednej strony 
przeznaczamy je na infrastrukturę rekreacyjną, miejsca do wypoczynku, 
ćwiczeń ogólnorozwojowych. To, co udało się zrobić przy naszym stadio-
nie w Radziechowach wiąże się nie tylko z samym boiskiem. W budyn-
ku użytkowanym także przez klub działa od dwóch lat świetlica środo-
wiskowa. Zamontowana została tu również pompa ciepła, która ogrze-
wa budynek i wodę. Dotychczas 
koszty utrzymania były bardzo 
duże. Otwarta została nie tak 
dawno wiata grillowa, jest tu 
siłownia zewnętrzna, częścio-
wo już chodniki przy stadionie, 
nowe ogrodzenie, piłkochwyty, 
powstała też oczywiście nowa 
trybuna na 200 osób wykonana 
przez firmę Instalex. Niezbędne materiały zakupione zostały ze środków 
gminnych, natomiast wszystkie prace nieodpłatnie wykonali pracownicy 
firmy Instalex oraz działacze klubu.

Odnosząc się do klubu to muszę dodać, że takiej organizacji działań 
i efektów nie było nigdy wcześniej. Olkowi Juraszkowi trzeba tutaj wie-
le przypisać. Przykład tego człowieka, ale i  innych działaczy czy trene-
rów GKS-u pokazują, że bez zaangażowania i pasji nie da się pewnych 
rzeczy zrobić. Klub nie pobiera żadnych opłat od dzieci i młodzieży, które 
w klubie trenują. Mało tego, otrzymują oni kompletny sprzęt treningowy, 
w odróżnieniu od wielu innych klubów czy szkółek piłkarskich. Jako gmi-
na należymy do najbiedniejszych w województwie śląskim w przelicze-
niu na mieszkańca. Pasja jest niezbędna w każdej dziedzinie.

Sportowebeskidy.pl: Obiekt będzie niebawem jeszcze bar-
dziej okazały…

G. F.: Zgadza się. Przeszedł kolejny nasz wniosek w  kwestii boiska. 
Pokrycie zadania gwarantują środki z  Lokalnej Grupy Działania w  ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie czekamy na 
podpisanie umowy z  Urzędem Marszałkowskim. Kwota całości przed-
sięwzięcia to 226 tysięcy złotych, 
w tym wspomniana pomoc wyno-
si 144 tys. zł. Resztę stanowi wkład 
własny. Zaczniemy od zadaszenia 
nowo powstałej trybuny, wykona-
my również odwodnienie boiska 
oraz poszerzenie płyty boiska o  6 
metrów. Chodniki wykonane zo-
staną na terenie całego obiektu, 
powstanie również nowy piłkochwyt. Inwestycja ma zostać zakończona 
do 31 marca 2015 roku. Na jej rozpoczęcie liczymy już w tym roku.

Sportowebeskidy.pl: Na koniec zapytam – jakie warunki speł-
nia obecnie gmina jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie jej so-
łectwa?

G. F.: Rozmawialiśmy o  boisku piłkarskim i  tu ciekawostka. Mamy 
trzy kluby piłkarskie, a… cztery pełnowymiarowe boiska. Do tego do-
chodzą dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią. Nie należy tu zapominać 
o całej infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej w Wieprzu. Mieszkańcy na-
szej gminy mają do dyspozycji dwie nowe hale sportowe – w  Wieprzu 
i Brzuśniku, a istnieją już hale w Radziechowach i Juszczynie. Przyjęliśmy 
taką zasadę, że dzieci i kluby z terenu gminy korzystają bezpłatnie z tych 
obiektów. Nie ma szumnych wyzwań sportowych, zależy nam bardzo, by 
młodzież przyciągać do sportu. Nie oczekujemy nie wiadomo jakich wy-
ników, ale pracy z najmłodszymi, dbałość o ich zdrowie, prawidłowy roz-
wój. Tu na potwierdzenie dodam, że mamy na terenie gminy klasy spor-
towe w gimnazjach oraz dwie nowo otwarte klasy sportowe od września 
tego roku. W  szkołach podstawowych w  Wieprzu i  Radziechowach od-
bywa się po 10 godzin zajęć wychowania fizycznego tygodniowo. Ogól-
ny rozwój pod kątem sportowy jest dla naszych młodych mieszkańców 
zapewniony.

Rozmawiał: Marcin Nikiel
(źródło: http://www.sportowebeskidy.pl/pilka-nozna/stawiaja-

na-sport-bez-zaangazowania-i-pasji-nie-da-sie-wiele-zrobic/)

sport

STAWIAJĄ NA SPORT. „beZ ZAANGAŻOWANIA I PASJI NIe DA SIĘ WIele ZRObIć”

SZkOłA PODSTAWOWA IM. JANA klIChA W WIePRZu
NAGRODZONA PRZeZ MINISTeRSTWO eDukACJI NARODOWeJ!

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok 
szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, do-
strzegając konieczność wzmacniania kondycji 
fizycznej i psychicznej oraz promowania aktyw-
ności fizycznej i  zdrowego trybu życia wśród 
dzieci i młodzieży.

Z  myślą o  uczniach naszej szkoły zorgani-
zowaliśmy mnóstwo atrakcyjnych imprez, lek-
cji, zajęć sportowych, z których powstały filmiki 
oraz zdjęcia. Wszystko można obejrzeć na stro-
nie internetowej szkoły spwieprz.superszkolna.pl w „Ćwiczyć każdy 
może.”

W dniu 20 maja 2014 r. otrzymaliśmy informację, że Nasza Szko-
ła spełniła wszelkie kryteria ubiegania się o zaszczytny tytuł SZKOŁY 
W RUCHU. Jako nieliczni w powiecie żywieckim (tylko 3 szkoły) zosta-

liśmy nagrodzeni tym tytułem przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej.

Jesteśmy dumni i  bardzo się z  tego powodu cie-
szymy. Nadal zachęcamy wszystkich naszych uczniów 
wraz z rodzinami do aktywności fizycznej i ruchu w każ-
dej postaci.

nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Agnieszka Janosz

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w akcję „Ćwiczyć każdy może”, w szczególności: dyrek-

torowi za możliwość organizacji – Panu mgr. Grzegorzowi Ciurli, ko-
ordynatorowi akcji – Pani Agnieszce Janosz, założycielowi strony in-
ternetowej – Pani Izabeli Dudek oraz wszystkim wychowawcom klas 
I – III za trud ich pracy oraz nieocenioną pomoc, rodzicom za współ-
pracę.
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SZkOlNe ZAWODY SPORTOWe SeZON 2014/2015

IV Liga
25.10 MKS Iskra Pszczyna - GKS Radziechowy-Wieprz 15:00
02.11 GKS Radziechowy-Wieprz - TS Górnik Pszów 15:00
08.11 GKS Gwarek Ornontowice - GKS Radziechowy-Wieprz 15:00

B klasa Żywiec

26.10 GKS Radziechowy-Wieprz II -
LKS Jezioro Żywieckie
Zarzecze

11:00

02.11 LKS Błękitni Żywiec -
GKS Radziechowy-Wieprz 
II

14:00

III Liga Wojewódzka U19

26.10
KS Kuźnia Ustroń

U19
-

GKS Radziechowy-Wieprz 
U19

12:00

08.11
RKS Cukrownik Chybie 

U19
-

GKS Radziechowy-Wieprz 
U19

12:00

III Liga Wojewódzka U15
26.10 KS Kuźnia Ustroń - GKS Radziechowy-Wieprz 10:00
08.11 RKS Cukrownik Chybie - GKS Radziechowy-Wieprz 10:00

Powiatowa klasyfikacja Szkół Podstawowych oraz Gimna-
zjalnych w zawodach sportowych w roku szkolnym 2013/2014 
(Przedstawiamy rezultaty osiągnięte przez placówki z terenu 
Gminy Radziechowy-Wieprz)

klasyfikacja końcowa Szkoły Podstawowe
1. SP Milówka 206 pkt
2. SP nr 5 Żywiec 163 pkt
3. SP nr 1 Łodygowice 118 pkt
4. SP Radziechowy 108 pkt

13. SP Wieprz 28 pkt
34. SP brzuśnik 1 pkt
34. SP bystra 1 pkt

Klasyfikacja końcowa Szkoły Gimnazjalne
1. Gimnazjum Twardorzeczka 282 pkt
2. Gimnazjum Milówka 107 pkt
3. Gimnazjum Radziechowy 103,5 pkt
11. Gimnazjum Wieprz 44 pkt

Zapraszamy wszystkich kibiców na mecze drużyn Gminnego Klubu Sportowego Radziechowy – Wieprz. Pamiętajmy, że GKS Radzie-
chowy – Wieprz to nie tylko zawodnicy oraz działacze, ale również kibice, bez których ten klub nie mógłby istnieć. Nic tak nie dodaje 
wiary i nie buduje dobrej atmosfery jak wsparcie i gorący doping podczas meczy.

II Liga

1. SPR Milówka 4 8 49:10
2. Gimnazjum Łękawica 4 8 36:7
3. SPR Świnna 4 6 39:10
4. SPR Koszarawa 4 6 32:21
5. SPR Ślemień 4 2 20:25
6. SPR Twardorzeczka II 3 2 12:25
7. PTG Sokół w Gminie Czernichów II 4 2 8:49
8. SPR Młody Wieprz 3 -3 0:21
9. SPR Wieprz 4 -4 0:28

I Liga

1. SPR Łodygowice 4 8 51:12
2. Łękawica 4 8 48:19
3. Bystra Gimnazjum 4 8 49:24
4. SPR Twardorzeczka 4 7 53:22
5. SPR Żywiec 4 5 32:33
6. TS Metal Węgierska Górka 4 4 39:27
7. Bystra Ciapki 4 4 40:29
8. Stowarzyszenie 16 Bielsko - Biała 4 4 33:32
9. Team Jeleśnia 4 4 27:32
10. PTG Sokół w Gminie Czernichów 4 0 22:57
11. Ujsoły 6 0 34:70
12. PKS Olimpijczyk Gilowice 6 0 22:93

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

Pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz
Wszystkich mieszkańców chcących współredagować nasz biuletyn prosimyo przesyłanie artykułów do 7–ego każdego 

miesiąca na adres:
biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl, gckptrw@gmail.com

Informujemy, że istnieje możliwość zamieszczania reklam i ogłoszeń od osób prywatnych i firm. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów 
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Po wakacyjnej przerwie powróciła Podbeskidzka Liga Amatorska 
Piłki Ręcznej Dziewcząt. Ale powróciła w zupełnie innym wymiarze! 
Młode szczypiornistki rywalizują teraz w dwóch ligach!

Tegoroczny piąty sezon jest niewątpliwie historycznym. Aż 21 
drużyn gra w dwóch ligach. W I  lidze występuje 12, a w  II lidze – 9. 
Pierwszy turniej ligowy rozegrany został w Łękawicy, drugi w Milów-
ce. W I lidze liderem zostały piłkarki SPR Łodygowice, ale największą 
niespodziankę sprawiła ekipa SPR Łodygowice, która pokonała wi-

cemistrza Podbeskidzia SPR Żywiec aż 10:2. Z kolei w II lidze stawce 
przewodzi SPR Milówka, której to ekipie po piętach depczą Gimna-
zjum Łękawica i SPR Świnna. Warto wspomnieć, iż w drugiej lidze wy-
stępują dwie drużyny reprezentujące Gminę Radziechowy – Wieprz 
w rozgrywkach Podbeskidzkiej Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. 
Piłkarki SPR Wieprz oraz SPR Młody Wieprz występują w drugiej lidze 
i po dwóch turniejach zajmują dwa ostatnie miejsca. Zachęcamy do 
kibicowania naszym dziewczynom w kolejnych turniejach.

PODbeSkIDZkIe lIGI RĘCZNeJ - TuRNIeJ łĘkAWICA

Poniżej prezentujemy mecze, jakie pozostały do zakończenia pierwszej rundy rozgrywek.
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 TWOJE OGŁOSZENIA ZA  
  DARMO W INTERNECIE   

 
Sprzedam • Zamienię • Kupię • Oddam • Usługi • Praca 

 

 
 

Sprzedawaj i ogłaszaj się lokalnie - bez opłat! 

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

POMOC KOMPUTEROWA 

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

 

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

na  terenie  Gminy Radziechowy -Wieprz 

Pogotowie komputerowe  

 

www.ogloszeniazywiec.pl  

Gospodarstwo Ogrodnicze
Wolny – Tomasik

\Radziechowy za szkołą\

Oferuje szeroki wybór chryzantem
Drobno, średnio i wielkokwiatowe
W sprzedaży detalicznej i hurtowej

Tel.: (33) 867 63 07
514 418 450




