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Z całego serca życzymy Wam radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz  
szczęśliwego Nowego Roku, z nadzieją spoglądając na nadchodzący 2015 rok, 

który otworzy możliwości wspólnego działania dla dobra Naszej Gminy!

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
Maciej Mika

Przewodniczący Rady Gminy
Radni oraz Sołtysi 

Gminy Radziechowy-Wieprz

Coz to się haj w groniu stało
Łoć nie błysło lec nie grzmiało
Łoć się świyci ciepła ni ma
To nom gwiozda głosi syna

Miała gwiozda łogon długi
Janiołowie Boga sługi
Taki łogon ji zrobili
I tym Pana wykwolili

A gwiozda nad groniym świyci
I zwiastuje ludziom świynto
Bo Pan rodził się jak dzieci
Lec ubogo wśród bydlyntow

Połozyli go na sianku
Na sianecku miynkusiyńkim
Tam Mu straśnie zima było
Jaz mioł nozki siwusinki

Cy Wy wiycie ludzie cymu
Pan nas ciyrpioł niewygody
Moze to z Wos który powiy
Ze nie było ciepłej wody

Ciepłej wody i pielusej
Coby mu łogrzoły brzusek
I nozecki malusinki
Kieby Józef mioł pierzynki

Hej, nie tymu nie zgodliście
Pan Chrystusek cierpioł wielce
Jeno tymu ze na świecie
Kozdy mioł zamknione serce

Kie zgrzysyli to wygnali
Pana na łozstaje drogi
Serce zamkli na trzy spusty
Tymu cierpioł Jezus drogi

Mozes Panu wynagrodzić
Co wyciyrpioł w tej sopecce
Łotwoz serce, wymiyć progi
Łoto idzie Jezus drogi

A kie syćko juz wymiecies
I łocyścis swoją duse
Hej to wtedy na mój dusu
Narodzi się w nim Jezusek.

Maria Grzegorek z Juszczyny

Boże 
NarodzyniNajlepsze życzenia!

Zbliża się czas szczególny, ten najpiękniejszy czas 
każdego roku – Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji, życzymy 
wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy pokoju, pojednania oraz 
radosnych spotkań w gronie rodziny przy wigilijnym i świątecznym stole.  
Składamy także najserdeczniejsze życzenia wszystkim działaczom oraz 
instytucjom z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz, a w szczególności:

Beskidzki Klub Karate „Arawashi”
GKS Radziechowy-Wieprz
Gminna Biblioteka Publiczna w Radziechowy-
Wieprz
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki 
Radziechowy-Wieprz
Gminny Klub Sportowy „Radziechowy-
Wieprz”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy-
Wieprz
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzuśniku
Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej
Koło Gospodyń Wiejskich w Juszczynie
Koło Gospodyń Wiejskich w Przybędzy
Koło Gospodyń Wiejskich w Radziechowach
Koło Gospodyń Wiejskich w Wieprzu
LKS „Juszczyna”
LKS Magura z Bystrej
Orkiestra Dęta z Radziechów
OSP Brzuśnik
OSP Bystra
OSP Juszczyna
OSP Przybędza

OSP Radziechowy
OSP Wieprz
Polski Związek Wędkarski Koła Żywiec – 
Sekcja Radziechowy – Wieprz
Rodzinny Klub Biegacza „Baca”
Stowarzyszenie „Wieprzanki”
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 
Beskidy
Stowarzyszenie Dzieci Serc
Stowarzyszenie gospodyń Wiejskich  
„Habdasówka”
Stowarzyszenie Górników oraz Emerytów  
i Rencistów Górniczych „Gwarek”
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne 
„Grojcowianie” z Wieprza
Stowarzyszenie Popularyzatorów Folkloru 
Ziem Górskich „Jodełki”
Twórcy Ludowi z terenu Gminy
UKS „Metalik”
Zespół Pieśni i Tańca „Jodełki” im. Marii 
Romowicz z Radziechów. 
Zespół Regionalny „Grojcowianie” z Wieprza
Związek Hodowców Gołębi z Wieprza
Związek Podhalan – Oddział Górali Żywieckich
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Z NAMI JUŻ 15-LAT…
JUBILEUSZOWY KONCERT ZPiT „JODEŁKI”

Wiele śpiewu i  radości było w  Miejskim Centrum Kultury 
w  Żywcu 7 listopada 2014r. To właśnie tam obył się koncert ju-
bileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca JODEŁKI im. Marii Romowicz 
z Radziechów, który w tym roku świętuje swoje 15-lecie, w tym 
samym dniu zespół uhonorowany został Złotą Odznaką „Zasłużo-
ny dla Województwa Śląskiego”.

To już piętnaście lat są z  nami tańcem i  śpiewem sławiąc naszą 
kulturę, prezentując tańce, melodie i  przyśpiewki górali żywieckich, 
a także repertuar tańców łowickich, opoczyńskich czy rzeszowskich. 
Kto o „Jodełkach” w naszej gminie jeszcze nie słyszał, z pewnością musi 
być tu tylko przejazdem… Na uroczystym koncercie jubileuszowym 
sala MCKu w Żywcu wypełniła się po brzegi sponsorami, „przyjaciółmi 
zespołu” i przedstawicielami organizacji zaprzyjaźnionych z Zespołem 
Pieśni i Tańca. Nie zabrakło także władz rodzimej gminy Radziechowy-
Wieprz, a nawet burmistrza Miasta Żywca- pana Antoniego Szlagora. 
Podczas wydarzenia na 
ręce kierownictwa zespo-
łu przekazany został przez 
Wójta Grzegorza Figurę 
wraz z innymi przedstawi-
cielami gminy nowy kon-
trabas. 

Podczas wspaniałe-
go, niemal 4-godzinnego 
koncertu pn. „ Z  miłości 
do folkloru ” zebrani mo-
gli zobaczyć w  reper-
tuarze zespołu  tańce 
żywieckie, tańce z  epoki 
Księstwa Warszawskiego, grę na trąbicie, a także piękny śpiew solowy 
(Agnieszki Kliś, Julii Kani, Kornelii Kani, Katarzyny Jeziorskiej). W trak-
cie przygotowań do prezentacji tańców kolejnego regionu zebrani 
mogli posłuchać kapeli oraz obejrzeć przygotowane przez członków 
Zespołu „Jodełki” prezentacje złożone ze zdjęć pamiątkowych z wy-
jazdów zespołu na koncerty w Polsce i zagranicą. 

-„Wszyscy z  zapartym tchem podziwiali poczynania na scenie 
młodych i  starszych 
artystów. Było na-
prawdę pięknie, do-
stojnie i  radośnie, 
a  wszystko to z  miłości 
do folkloru”. – mówił 
o  jubileuszu Robert 
Karpeta - Zastępca Dy-
rektora Wydziału Tere-
nów Wiejskich w Urzę-
dzie Marszałkowskim 
Województwa Śląskie-

go.
Podziwiana choreografia w większości opracowana zo-

stała prze Danutę Błaszczyk, Jana Łosakiewicza i Marka Je-
ziorskiego. Opracowanie muzyczne natomiast było dziełem  Tomasza 
Suchanka, Marka Jeziorskiego, Witolda Jarosińskiego i Jana Brodki.

Zespół Pieśni i Tańca JODEŁKI im. Marii Romowicz z Radziechów 
został założony przez Gabrielę i Tomasza Kaniów oraz Katarzynę i Mar-
ka Jeziorskich w 1999 roku. Obecnie liczy 85 członków podzielonych 
wiekowo na dwie grupy taneczne oraz kapelę.  Kierownictwo kapeli  
objął pan Marek Jeziorski. Zespół działa przy Stowarzyszeniu Popu-

laryzatorów Ziem Gór-
skich „JODEŁKI”   z  Ra-
dziechów. 

W  imieniu zespo-
łu za każde dobre 
słowo i pomoc, dzięki 
którym „Jodełki” mo-
gły działać i  rozwijać 
się, jeszcze raz skła-
damy SERDECZNE 
PODZIĘKOWANIA! 

(M. Husar)
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KU ZACHOWANIU TRADYCJI
8 i  9 listopada odbyły się, jak co roku, 

przesłuchania konkursowe dla gawędziarzy 
i  ludowych instrumentalistów. Odbyły się 
w „Starej Karczmie” w Jeleśni oraz w Milówce 
w  Gospodzie „U Wandzi i  Jędrusia”. Spotkali 
się tu Górale z Beskidu Żywieckiego, Śląskie-
go i  Babiogórcy. Spotkali się, by w  niezwy-
kle miłej atmosferze gawędzić, muzykować, 
śpiewać, a  również potańcować. Regionalny 
Ośrodek Kultury w  Bielsku-Białej oraz Sto-
warzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojco-
wianie” w  Wieprzu zaprosili wszystkich na 
kolejne XXIII Posiady Gawędziarskie oraz Ju-
bileuszowy XXV Konkurs Gry na Unikatowych 
Instrumentach Ludowych i  kolejny IV Kon-
kurs Kapel Dorosłych.  Na nasze tegoroczne 
spotkanie zgłosiła się rekordowa ilość uczest-
ników. Najbardziej cieszy fakt, iż  za starszymi 
podąża coraz więcej młodych ludzi, a nawet 
dzieci, które wpierw się przysłuchują, potem 
uczą, by w  konsekwencji wystąpić i  wziąć 
udział w konkursie. Cieszy również fakt, iż po-
jawiają sie gawędziarze i  muzycy z  nowych 
stron naszego regionu, dotąd nie reprezen-
towanych. Na konkurs zgłosiło się i  wzięło 
udział 48 gawędziarzy - w tym: 12 dzieci do 
lat 11,17 młodych ludzi do lat 17 oraz 19 do-
rosłych Wśród muzyków wystąpiło 42 soli-
stów w  tym: 16 dzieci w  kategorii wiekowej 
do lat 12, 12 dzieci w kategorii wiekowej do 
17 lat, 14 dorosłych instrumentalistów, a tak-
że: 5 kapeli dziecięcych, 3 kapele młodzieżo-
we oraz 13 kapel dorosłych.

Dwa dni spędzone w miłej i bardzo przy-
jaznej atmosferze nie zestresowało uczest-
ników konkursów, a  jury wydało najlepszy, 

jaki można było, wynik, na-
gradzając najlepszych. Pula 
nagród wynosiła w tym roku 
12.000 zł i z pewnością była 
zbyt niska, bo pewnie więk-
szości uczestników należała 
się nagroda za kultywowa-
nie rodzimej tradycji w  ga-
wędziarstwie i  ludowym 
muzykowaniu.

Całość przeglądu pod-
sumowaliśmy w  BRZUŚNIKU podczas Kon-
certu Laureatów w  dniu 11.11.2014 r., gdzie 
sala Budynku Wielofunkcyjnego wypełniła 
się po brzegi. Prócz strawy duchowej i  pre-
zentacji najlepszych uczestników konkursów 
mogliśmy też spróbować ciast i potraw przy-
gotowanych na tą okazję przez Stowarzy-
szenie Koło Gospodyń Wiejskich „Brzuśnik” 
w  Brzuśniku, za co składamy serdeczne po-
dziękowania.

Wśród laureatów konkursów znaleźli się 
też przedstawiciele naszej gminy Radziecho-
wy-Wieprz.

Wśród młodszych gawędziarzy wyróżnio-
no: Pawła Zemczaka z Juszczyny – I MIEJSCE, 
Kacpra Murańskiego z  Bystrej – III MIEJSCE, 
Michała Wrzeszcza z Juszczyny i Natalię Den-
dys z Juszczyny  – WYRÓŻNIENIE.

Wśród dorosłych nagrodzono: Marię 
Grzegorek z  Juszczyny – I  MIEJSCE, Barbarę 
Wandzel z  Jusczyny – III MIEJSCE. Andrzej 
Murański z Juszczyny i Wiesław Pawlus z Wie-
prza otrzymali WYRÓŻNIENIA.

Z  Instrumentalistów wyróżniono: Jaku-

ba Krzusa z Bystrej grającego na dudach – II 
MIEJSCE, Dawida Murańskiego z Bystrej – III 
MIEJSCE. W  kategorii kapel dorosłych WY-
RÓŻNIENIE otrzymała Kapela „Grojcowianie” 
(II skład) z Wieprza. 

Organizatorami kolejnej edycji imprezy 
był Regionalny Ośrodek Kultury w  Bielsku-
Białej oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kultu-
ralne „Grojcowianie” w Wieprzu. Współorgani-
zatorzy to Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni, 
„Stara Karczma” w  Jeleśni, Gminny Ośrodek 
Kultury w Milówce,  Gospoda „U Wandzi i Ję-
drusia” w  Milówce Górnej, Gminne Centrum 
Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-
Wieprz oraz Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskicj „Brzuśnik” w  Brzuśniku. Na wnioski 
SSK „Grojcowianie” imprezę wsparł Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego 
w  Katowicach oraz Starostwo Powiatowe 
w Żywcu.

Marek Jurasz
Prezes SSK „Grojcowianie” w Wieprzu

Maria GrzegorekPaweł Zemczak Michał Wrzeszcz Wiesław Pawlus

Andrzej Murański

Jakub Krzus

Natalia DendysDawid Murański Kacper MurańskiBarbara Wandzel z Jusczyny
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Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik  
w gminie Radziechowy-Wieprz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013
Tytuł projektu

Beneficjent: Gmina Radziechowy Wieprz
Jeszcze w tym roku zakończy się przebudowa dwukilometro-

wego odcinka drogi gminnej w Brzuśniku. Celem bezpośrednim 
tego projektu jest poprawa infrastruktury drogowej Gminy Ra-
dziechowy Wieprz oraz udrożnienie lokalnej sieci drogowej. W ra-
mach inwestycji na blisko dwukilometrowym odcinku powstaje 
odwodnienie drogi, na całej długości jezdni, oraz na pętli autobu-
sowej oraz zjazdach i skrzyżowaniach z drogami bocznymi poło-
żona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, a po obu stronach 
wykonane zostaną pobocza. Łącznie przebudowane w ten sposób 
zostanie 1,956 km drogi oraz 3,564 km poboczy.

W rezultacie droga, stanowiąca główny i jedyny o takiej szeroko-
ści ciąg komunikacyjny odzyska swą właściwą nośność (80kN/oś), 
, a  co ważne poprawi się komfort i  bezpieczeństwo przejazdu. To 
z kolei przełoży się na zmniejszenie liczby wypadków w tym rejonie. 
Projekt przyczyni się więc do rozwiązania problemu ograniczonej 
dostępności komunikacyjnej zarówno dla mieszkańców, turystów 
i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz zwiększy 
poziom bezpieczeństwa drogowego na terenie gminy. Poprawa ja-
kości i standardu komunikacji w gminie ma ogromne znaczenie dla 
poprawy konkurencyjności turystycznej tego obszaru, jak też po-
prawy warunków działania lokalnych firm. Inwestycja przyczyni się 
również do poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Zwiększy się 
bowiem dostępność do miejsc pracy, szkół i instytucji. Poprawi się 
również poziom bezpieczeństwa w gminie, skróceniu ulegnie bo-
wiem czas przejazdu nie tylko samochodów osobowych i dostaw-
czych, ale również pojazdów uprzywilejowanych.

Trwałość projektu przewidziano na 5 lat. Po zakończeniu in-
westycji i odbiorze robót budowlanych za nadzór nad właściwym 
stanem drogi odpowiedzialny będzie urząd gminy Radziechowy-
Wieprz. Wszelkie wymagane remonty w  okresie gwarancyjnym, 
przeprowadzi wykonawca, którym jest firma Dromil, a po zakoń-
czeniu okresu gwarancyjnego będą one prowadzone przez urząd 
gminy.

Koszt całkowity inwestycji to 891 868,77 tys. zł. Wysokość dofi-
nansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego wynosi 758 088, 45 zł, co stanowi 85% wartości za-
dania.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – re-
alna odpowiedź na realne potrzeby.
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NOC LISTOPADOWA
  Wieprz k. Żywca: przepisywanie „Roty” 

i szycie flag na pamiątkę harcerzy z Zielonki
Noc listopadowa
 Wieprz k. Żywca: przepisywanie „Roty” i szycie flag na pa-
miątkę harcerzy z Zielonki

eKai.pl rk, Wieprz koło Żywca, 2014-11-12 
Wspólne szycie polskich flag, przepisywanie tekstu „Roty” oraz spotka-

nie z kapłanem odznaczonym medalem imienia bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki złożyły się na spotkanie pt. „Noc listopadowa” w Wieprzu koło Żywca. 
W nocy z 10 na 11 listopada w „konspiracyjnym spotkaniu”, upamiętniają-
cym tragiczny los harcerzy z podwarszawskiej Zielonki w 1939 roku, udział 
wzięli rodzice i dziadkowie z dziećmi i wnukami.

Jak wyjaśniają inicjatorzy przedsięwzięcia ze stowarzyszenia „Dzieci Serc”, 
chodziło o to, by poznać mało znaną kartę historii Polski, gdy w Zielonce pod 
Warszawą w dniu Święta Niepodległości, 11 listopada 1939 roku, niemieccy oku-
panci zamordowali sześciu polskich harcerzy i trzech innych mieszkańców Zie-
lonki za rozwieszenie plakatów z tekstem „Roty” w okolicy stacji kolejowej.

„Tak samo jak w Palmirach, Piaśnicy i setkach miejsc załadowali 
w ciężarówki bezbronnych, ustawili w lesie nad dołem i rozstrzelali. Za co 
zginęli harcerze w Zielonce? Za pamięć o Polsce” – wyjaśnia Klimonda. 
Uczestnicy spotkania w Wieprzu na pamiątkę tego wydarzenia szyli polskie 
flagi oraz opaski na rękę w narodowych barwach. Przepisywali też tekst 
„Roty” na plakatach, które następnie rozwiesili w okolicznych sołectwach. 

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że twego rzemiosła, że twego 
rzemiosła uczą się kapłaniWysłuchano także świadectwa dziekana dekana-
tu radziechowskiego ks. Stanisława Bogacza, kapłana odznaczonego medalem 
im bł. Jerzego Popiełuszki. Medal został ustanowionym przez biskupa polowego 
Wojska Polskiego Józefa Guzdka z  myślą o  uhonorowaniu alumnów-żołnierzy, 
którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową w  tzw. jednostkach kleryckich LWP. 
Przyznawany jest osobom duchownym i świeckim, które „na wzór księdza Jerze-
go służą prawdzie, miłości i przebaczeniu”.

Medal przedstawia błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, gdy odbywał 
zasadniczą służbę wojskową jako alumn-żołnierz w 54 Szkolnym Batalionie Ra-
townictwa Terenowego w  Bartoszycach. Na awersie okrągłej odznaki medalu 
o średnicy 40 mm znajduje się podobizna ks. Jerzego Popiełuszki w mundurze 
wojskowym. Na rewersie obok logo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 
znajduje się: krzyż, stuła z sentencją „Bóg-Honor-Ojczyzna”, wizerunek Matki Bo-
skiej Częstochowskiej oraz hasło: „Zło dobrem zwyciężaj”.

NOWI RADNI GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
Radni Gminy Radziechowy – Wieprz: 

PIELA Piotr – Przewodniczący Rady Gminy
MICHALSKI Bogusław – V – ce przewodniczący  
 Rady Gminy 
GOŁEK Stanisław  – Przewodniczący Komisji 
 Rewizyjnej
TRZOS Mirosław – Przewodniczący Komisji 
 Porządku Publicznego i Ochrony Mienia 
RODAK Irena – Przewodnicząca Komisji Oświaty,  
 Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych 

ORLIŃSKI Stanisław – Przewodniczący Komisji 
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
KUBIEŃ Czesław 
DUDYS Damian 
KOSIEC Jan 
SKOWRONEK Antoni 
JURASZEK Aleksander 
JANIK Mariusz 
JARCO Mirosław
BIEGUN Piotr Jan 
MATLAK Czesław 
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„Własna aktywność szansą  
na ciekawsze życie”

UROCZYSTA LEKCJA  
HISTORII DLA  

NAJMŁODSZYCH

„Własna aktywność szansą na ciekawsze życie” - to projekt 
realizowany w Gimnazjum Publicznym Nr 3 w Juszczynie, dofinan-
sowany przez Wojewodę Śląskiego. Całkowity koszt przedsięwzię-
cia wynosi 15 173  zł, z czego  3388zł to środki własne - w  znacznej 
mierze wolontariat nauczycieli.  Zadanie zostanie zrealizowane do 
końca 2014 roku. 

Celem projektu jest: 
Kształtowanie u uczniów umiejętności  w zakresie prawi-

dłowego funkcjonowania  w środowisku cyfrowym.
Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, pomoc 

w rozwoju pasji i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych.

Zadanie  będzie realizowane w dwóch obszarach:

Obszar 1. „Umiem bezpiecznie funkcjonować w świecie cyfro-
wym” 

W  tym obszarze podjęte zostaną działania służące poprawie  
umiejętności w  zakresie prawidłowego korzystania z  „nowych 
mediów”. Uczniowie wezmą udział w  zajęciach profilaktycz-
no- społecznych „Filmowe drogowskazy” (fim+prelekcja) z   In-
terdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej Kino Szkoła 
zorganizowanej przez Silesia Film w  Kinie Janosik, nauczyciele 

w   warsztatach „Jak pomóc uczniom być bezpiecznym w  sieci?”. 
W każdej klasie zostaną przeprowadzone  zajęcia  wychowawcze 
na temat bezpiecznego korzystania z „nowych mediów” z wyko-
rzystaniem filmu z płyty „Bezpieczeństwo w sieci”. Również rodzice 
zostaną poinformowani o zagrożeniach i otrzymają wskazówki jak 
chronić swoje dzieci.

Obszar 2.„Wiem jak ciekawie i aktywnie spędzać czas wolny”
Ten obszar obejmuje cykl zajęć skierowanych do uczniów,  

realizowanych  głównie  poza szkołą i służy wyposażeniu gimna-
zjalistów w umiejętność pożytecznego zagospodarowania czasu 
wolnego skierowanego na rozwój zainteresowań i pasji oraz roz-
wój aktywności fizycznej. Przygotowaliśmy dla młodzieży bogatą 
ofertę zajęć. Uczniowie klas pierwszych i  drugiej  wezmą udział 
w  zajęciach ekologicznych w  Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
w  Rajczy-Nickulinie połączonych z  wyjściem w  góry, uczniowie 
klas trzecich pojadą na warsztaty  medialnych  do  kina „Janosik” .  
Dla wszystkich zostanie zorganizowany wyjazd na warsztaty przy-
rodnicze ( z fizyki, chemii i geologii) do Beskidzkiego Centrum Na-
uki i Techniki „Naukotechnika” w Świnnej k/ Żywca oraz na zajęcia 
z historii i kultury regionu do  Muzeum w Żywcu. Wszyscy zainte-
resowani mają możliwość uczestniczenia w zajęciach muzyczno-
tanecznych, oraz w zajęciach z survivalu.

Oddanie, umiłowanie i  szacunek wobec własnej Ojczy-
zny to wartości wpajane najmłodszym w Przybędzy. Podczas 
uroczystego apelu z okazji Święta Niepodległości w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym wychowankowie mogli nie tylko za-
prezentować postawę patriotyczną, pochwalić się wiedzą hi-
storyczną, ale także pokazać efekty swojej pracy w  nowym 
„MUZYCZNO – TANECZNYM ZESPOLE POP – FOLKOWYM”. 

12 listopada w  Zespole Szkół w  Przybędzy wciąż powiewały 
biało - czerwone flagi. W szkole odbył się apel, dzięki któremu naj-
młodsi wychowankowie szkoły mogli lepiej poznać trudną histo-
rię kraju, w którym żyją. Dzieci oraz ich opiekunowie zgromadzili 
się o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej, gdzie obok patriotycz-
nych pieśni i recytowanej poezji podziwiać można było także pre-
zentację multimedialną i występy nowego Muzyczno-Tanecznego 
Zespołu Pop-Folkowego. Uczniowie należący do zespołu wykonali 
ludową piosenkę pt. „Sarna” oraz popisowy taniec z  regionu ży-
wieckiego – Hajduk.  Po raz pierwszy także można było nagrać 
w całości apel, uwieczniając występy dzieci zakupioną dzięki naj-
nowszemu projektowi szkoły nową kamerą. 

Warto zaznaczyć także, że w dniu wcześniejszym reprezenta-
cja Szkoły wzięła udział w II Koncercie Pieśni Patriotycznej mają-
cym miejsce w Domu Ludowym w Wieprzu. Nagroda za występ 
- encyklopedia biologii - została uroczyście przekazana tego dnia 
szkolnej bibliotece. 

(M.H.)
Projekt „MUZYCZNO – TANECZNY ZESPÓŁ POP – FOLKO-

WY” dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 
VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w  Polsce oraz Żywiecką 
Fundację Rozwoju. Na terenie Żywiecczyzny Program współfi-
nansuje firma Żywiec Zdrój”
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Andrzejkowy wieczór pełen wróżb i niespodzianek  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy

28 listopada o godzinie 17.00 w Sali Ludowej w Przybędzy od-
było się podsumowanie działalności Muzycznego Zespołu Pop – 
Folkowego połączone z wieczorkiem andrzejkowym.

Zespół wykonał  piosenki ludowe w opracowaniu pop – folko-
wym. Były to „Hajduk” i „ Siustu, siu-
stu”. Dzieci wystąpiły w pełnej gali, 
czyli w  nowych strojach uszytych 
w ramach realizacji projektu Działaj 
lokalnie”. Występ był bardzo udany. 
Uczniowie popisali się swoimi umie-
jętnościami wokalno – tanecznymi, 
zdobytymi  podczas prób zespołu 
prowadzonych przez nauczyciel-
ki ze Szkoły Podstawowej z  Przy-
będzy. Publiczność dopisała, było 
dużo zaproszonych  gości, rodziców 
dzieci występujących oraz miesz-
kańców Przybędzy. Dla wszystkich 
uczestników przewidziano atrakcyj-
ne niespodzianki i wróżby andrzej-
kowe przygotowane przez panie 
nauczycielki.

Realizacja projektu była moż-
liwa  dzięki owocnej współpracy 
rodziców z  nauczycielami.  Nie 
sposób wymieniać wszystkich za-
angażowanych.  Do najbardziej ak-
tywnych należała pani Ewa Bernad, 
która uszyła  spódniczki i chusteczki 
na głowę.  Dzięki współpracy z pa-
nią Jadwigą Jurasz uszyto bluzki, 
koszule, część gorsetów oraz bru-

zliki dla chłopców. Pani Jadzia wspierała nasze działania swoimi 
fachowymi radami. Zakupiono jednakowe skarpetki i baletki oraz 
korale dla dziewczyn. Naszym sponsorem został ks. proboszcz Ja-
nusz Dudek, który przeznaczył 300 zł na wydatki związane z szy-

ciem strojów. Firma Żywiec Zdrój 
ufundowała wodę mineralną.

Rada Rodziców działająca 
w  szkole zorganizowała poczę-
stunek dla wszystkich uczestni-
ków wieczorku. Były to  słodycze, 
kawa, herbata i ciasto. Zapewniono  
wspaniałą atmosferę. Dla wszyst-
kich dzieci były przygotowane ksią-
żeczki - kolorowanki. Nasi rodzice 
pod kierunkiem Przewodniczącej 
Rady Rodziców pani Renaty Jam-
bor potrafią „zdziałać rzeczy nie-
możliwe”. Nie ma dla nich żadnych 
barier.  Dziękujemy  kochanym ro-
dzicom naszych uczniów za trud 
ich pracy, poświęcenie i  właściwe 
wychowanie swoich pociech!

Podsumowanie projektu, dzia-
łalności Muzycznego Zespołu Pop 
– Folkowego zakończyło się wiel-
kim sukcesem. Zespół będzie ist-
niał dalej, będą odbywały się próby 
i występy naszych uczniów. Warto 
podejmować trudne wyzwania 
i realizować je konsekwentnie do 
końca!

B.K
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Dobiegł końca projekt realizowany przez grupę  
nieformalną ODEON przy współpracy z Gminnym Centrum 

Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz,  
nadszedł czas na podsumowania.

Sierpień dla realizatorów projektu: „Jak roz ziomniocki goda-
ły w  piwnicy” był miesiącem spędzonym na promocji projektu 
i  rekrutacji jego uczestników. Istotnym wydarzeniem pierwsze-
go miesiąca realizacji projektu było przygotowanie metodyczne 
uczestników do przeprowadzenia badań. Odbyło się wówczas 
pierwsze spotkanie z  socjologiem, dotyczące metod i  technik 
badawczych oraz sposobów przeprowadzenia analizy wyników 
badań. Osoba prowadząca podczas warsztatów starała się wyja-
śnić osobom, które zgłosiły się do przeprowadzenia wywiadów, 
jak poprawnie zbudować treść ankiet i w jaki sposób gromadzić 
informacje, które uda się uzyskać od najstarszych mieszkańców 
wsi. We wrześniu miała miejsce dalsza część warsztatów w ujęciu 
socjologicznym, po której to uczestnicy przemierzyli wieś wzdłuż 
i wszerz w celu zdobycia jak największej ilości jak najciekawszych 
opowieści dotyczących tutejszych obrzędów, porzekadeł i  naj-
różniejszych sposobów przedstawiania istot, będących tworami 
ludzkiej fantazji. 

Uczestnicy projektu przypuszczali, że zbieranie informacji 
podczas wywiadów z  najstarszymi mieszkańcami będzie cie-
kawym doświadczeniem, jednak nie spodziewali się, że usłyszą 
tyle niezwykłych, niekiedy wręcz mrocznych i magicznych histo-
rii dotyczących życia mieszkańców Juszczyny. Część z  tych opo-
wieści była im znana, część informacji powielała się, jednak nigdy 
nie były to dokładne kopie historii. Za każdym razem opowia-
dane przez kogoś innego, z  innym wyrazem twarzy, wypiekami 
i wzrokiem błądzącym gdzieś w przeszłości. Widać było wyraźnie, 
że te anegdoty żyją swoim własnym życiem. Oczywiście bardzo 
często towarzyszyło temu wszystkiemu dużo śmiechu, ponieważ 
większa część z  tych opowiadań nie mieściła się w  racjonalnych 
schematach wyjaśniania. Im bardziej niezwykłe historie przypra-
wiające o tzw. „gęsią skórkę”, z  tym większym zainteresowaniem 
wsłuchiwały się w nie osoby przeprowadzające wywiady.

We wrześniu i początkiem października odbyły się zajęcia dla 
dzieci i  młodzieży, podczas których można było poznać część 
obrzędowości naszej wsi dzięki ciekawym metodom. Odgrywa-
nie scenek dotyczących dawnych rytuałów, nauka poprzez za-
bawę to zawsze świetny pomysł, żeby zachęcić młodych ludzi do 
wniknięcia w historię. Informacje, które dla dzieci na pierwszy rzut 
oka wydają się nieciekawe, okazują się niezwykle zajmujące, gdy 
przekaże się je przy pomocy atrakcyjnych zajęć. Poza tym w tym 
przypadku tematyka była bardzo wdzięczna, gdyż dotyczyła miej-
sca, w którym żyjemy, gdzie dorastaliśmy, dorastamy, przestrzeni 
w której tak wiele się kiedyś działo. Były to często nieprzyjemne 
zdarzenia, takie jak wielka powódź. Jednak ciekawe jest to, jak 
mieszkańcy sobie radzili, jak sobie nawzajem pomagali, w co wie-
rzyli, jakimi rytuałami próbowali ogarnąć rzeczywistość, w której 
przyszło im żyć, i przede wszystkim jak tłumaczyli sobie tę rzeczy-
wistość. Zgadywanki, kalambury, różne gry sprawiły, że te wszyst-
kie informacje lepiej się utrwaliły, a przy okazji można było cieka-
wie spędzić czas na wspólnej nauce i zabawie.

Październikowa „Noc opowieści ludowych” była okazją do 
wspólnego spotkania się kilku pokoleń. Spędzenia czasu na roz-
mowach, wspólnym wypiciu kawy i  zjedzeniu pysznego ciasta. 
Wszystko to przy dźwiękach nastrojowej muzyki i wspaniałej at-
mosferze. Dziadkowie i babcie mogli wreszcie podzielić się swoją 

cenną wiedzą z najmłodszymi. Nie tylko dzieci, ale i młodzież do-
strzegła, że starsi ludzie mają bardzo często dużo do powiedzenia, 
tylko tak naprawdę, nie mają wielu okazji, żeby to uczynić. Pomo-
gło to zrozumieć najmłodszym uczestnikom spotkania, że powin-
ni częściej pytać. Najzwyczajniej w świecie pytać i korzystać z tych 
odpowiedzi, póki jest im to dane. Poza tym chyba każdy z uczest-
ników dowiedział się czegoś ciekawego o  swojej miejscowości, 
o czym do tej pory nigdy nie słyszał. Wspólna wymiana informacji 
pomiędzy mieszkańcami przebiegła bez najmniejszych trudności. 
Mało tego, sprawiła wiele radości uczestnikom „Nocy opowieści 
ludowych”.

Pod koniec października odbyły się warsztaty z rysunku dla 
dzieci i  młodzieży. Okazało się, że niektórzy uczestnicy odkryli 
w sobie talent plastyczny. Nawet ci, którzy nie spodziewali się, że 
potrafią cokolwiek narysować byli zdziwieni, że pod okiem rysow-
nika, podążając za jego wskazówkami, kreska w  kreskę potrafią 
stworzyć  całkiem przyzwoite szkice. Mimo, iż zajęcia trwały nie-
przerwanie 4 godziny uczestnicy nie zdążyli się znudzić. Wymyślali 
coraz to inne tematy prac. Kiedy już poznali podstawy rysunku, 
przeszli do swoich własnych wyobrażeń na temat zjaw z juszczyń-
skich opowieści. Powstało wiele ciekawych prac. Udało się także 
zebrać prace dzieci ze Szkoły Podstawowej, które pod okiem pani 
od plastyki stworzyły niezwykłe szkice przedstawiające zmory, po-
łudnice, strzygi, świecórki i inne tego typu istoty krążące w ludo-
wych opowieściach. 

Dzięki temu wszystkie zebrane rysunki zostały wystawione 
podczas listopadowego finału projektu. Na wystawie można 
było także podziwiać szkice, które zostały wykonane specjalnie 
do publikacji: „Jak roz ziomniocki godały w piwnicy”. Zilustro-
wania podjął się Jakub Bartkowiak – członek nieformalnej grupy 
ODEON. Dzięki temu wszelkie informacje, porzekadła, opisy zjaw, 
zwyczajów i  praktyk opatrzone były wymownymi rysunkami, 
co z  pewnością uatrakcyjniło odbiór całej publikacji. Każdy, kto 
przyszedł na finał projektu, mógł zaopatrzyć się we wspomnianą 
publikację oraz obejrzeć patriotyczne przedstawienie teatral-
ne. Frekwencja jak najbardziej dopisała, przyszło bardzo wielu 
mieszkańców Juszczyny, księża, Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz. 
Oczywiście nie zabrakło także przedstawicieli grypy najstarszych 
mieszkańców wsi, którzy udzielili cennych wywiadów, dzięki, 
którym mogła powstać publikacja. Mogliśmy nagrodzić naszych 
„informatorów” drobnymi upominkami w  postaci pełnych słod-
kości kubków z nadrukami nawiązującymi do projektu, szkicami  
pochodzącymi z publikacji: „Jak roz ziomniocki godały w piwnicy”. 
Dzięki całej inicjatywie pozostał nie tylko ślad w pamięci, ale tak-
że ten w  postaci niewielkiej białej książeczki zajmującej miejsce 
gdzieś na półce w prawie każdym domu. 

Projekt został sfinansowany  ze środków Programu „Dzia-
łaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności reali-
zowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Żywiecką Fundację Rozwoju. Na terenie Żywiecczyzny Pro-
gram współfinansuje firma Żywiec Zdrój.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w  realizację 
projektu.

Aneta Bartkowiak
Odeon
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W dniu 5 listopada 2014 r. w odbyła się uroczystość odznacze-
nia medalem za wieloletnie pożycie małżeńskie par małżeńskich 
zameldowanych na terenie  Gminy Radziechowy - Wieprz. 

Uroczystość ta została poprzedzona Mszą Świętą w  kościele 
Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Wieprzu, konce-
lebrowaną przez ks. Jerzego Maturę - Proboszcza Parafii Wieprz, 
ks. Kazimierza Bubę - Proboszcza Parafii Juszczyna, ks. Ryszarda 
Kubasiaka- Proboszcza Parafii Radziechowy i ks. Janusza Dudka - 
Proboszcza Parafii Przybędza.

  Po Mszy Świętej Złoci Jubilaci udali się do Budynku Kultural-
no – Oświatowego w Brzuśniku, gdzie nastąpiło uroczyste wręcze-
nie medali, które na mocy Ustawy z dnia 16 października 1992 r., 
zostały przyznane przez najważniejszą osobę w naszym państwie            

– Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal ten jest formą 
uznania Jubilatów, za to, że uczynili kogoś ważnym w swoim życiu 
i nie zawiedli go. Stali się solą tej ziemi, broniąc wartości rodziny 
przed rozpadem, chaosem, indywidualizmem. Czyniąc swoje mał-
żeństwo pięknym i trwałym, przez co dobrze przysłużyli się Polsce 
i światu.  

Wręczenia medali dokonali Pan Grzegorz Figura Wójt Gminy 
Radziechowy – Wieprz, Pan Marian Motyka Przewodniczący Rady 
Gminy Radziechowy - Wieprz  oraz Radni Gminy Radziechowy – 
Wieprz i Sołtysi poszczególnych sołectw.

 Ceremonię wręczenia poprowadziła Pani Jolanta Twardysko 
- zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Radziechowy – 
Wieprz.

Po oficjalnej części trady-
cyjnie odśpiewano „Sto lat”, 
a  następnie skonsumowano 
przepyszny obiad przygoto-
wany przez KGW w  Brzuśniku. 
Tak nieprzeciętnej uroczystości 
towarzyszyły muzyka i  śpiew 
wykonywane  przez członków 
zespołu „Grojcowianie” i  Pana 
Mariana Wrzeszcza.

Ponadto Pani Anna Bukow-
czan z Przybędzy uświetniła te 
uroczyste chwile koszem swo-
ich ręcznych dzieł, które ofiaro-
wała na ręce Wójta Gminy.

Było radośnie i  dużo się 
działo, tańczyliśmy i  śpie-
waliśmy. Z  twarzy Jubilatów 
na przemian tryskała radość 
i wzruszenie. To są chwile nieza-

pomniane.

ZŁOTY JUBILEUSZ ROKU 2014

Jubilaci 2014 - Bystra

Jubilaci 2014 - Radziechowy

Jubilaci 2014 - z Przybędzy

Jubilaci 2014 - Brzuśnik

Jubilaci 2014 - Wieprz Jubilacji 2014 - Juszczyna
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 Kochani Jubilaci – piękny wzorze cudownego pożycia mał-

żeńskiego, dziękujemy Wam za przykład, który w dobie pluralizmu 
i globalizmu jest tak potrzebny. Życzymy, abyście razem ze swymi 
współmałżonkami jeszcze długo mogli się cieszyć wspólnym ży-
ciem, oderwanym od bólu i codziennych trosk.
ZŁOCI JUBILACI ROKU 2014
JUBILACI Z BRZUŚNIKA
1. Kaletka Zofia i Jan
2. Niewiadomi Zofia i Leon
3. Worek Anna i Stanisław

JUBILACI Z BYSTREJ
4. Piela Czesława i Jan
JUBILACI Z JUSZCZYNY
5. Dendys Wanda i Mieczysław
6. Hojdys Genowefa i Julian
7. Polak Krystyna i Jan
8. Szczyrk Maria i Stanisław
JUBILACI Z WIEPRZA
1. Dudek Barbara i Władysław
2. Jeleśniańscy Krystyna i Kazimierz
3. Pawlus Zofia i Marcin

4. Wrona Krystyna i Mieczysław
JUBILACI Z RADZIECHÓW
1. Brzeziccy Maria i Franciszek
2. Knapek Emilia i Józef
3. Kupczak Anna i Franciszek
JUBILACI Z PRZYBĘDZY
1. Bukowczan Anna i Jan

Jolanta Twardysko

TEATR PATRIOTYCZNY W JUSZCZYNIE
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w  Jusz-

czynie rozpoczęły się już 9 listopada. Tego dnia odbyła się 
w  Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny uro-
czysta Msza Święta za Ojczyznę, po której zakończeniu 
w  zadumie wysłuchać można było koncertu połączonego  
z przedstawieniem patriotycznym obrazującym trudne losy na-
szej Ojczyzny. 

Po raz pierwszy w  Juszczynie obchody Święta Niepodle-
głości wzbudziły takie zainteresowanie. O  godz. 16.00 sala 
Domu Ludowego wypełniła się po brzegi. Wśród zgromadzo-
nych nie zabrakło Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, księ-
ży z  Juszczyńskiej Parafii, czy też przedstawicieli Rady Gminy  
i  dyrekcji GOPS. Historyczny przegląd dziejów naszej Ojczyzny 

przygotowany przez wychowanków Świetlicy w Juszczynie przy-
pominał i  pouczał, a  dzięki muzycznej oprawie przygotowanej 
przez zespół „CREDO” pod kier. Marzeny Mrowiec w  niejednym 
oku zalśniła łza zadumy. 

Podczas koncertu miał miejsce także finał projektu realizowa-
nego przez grupę nieformalną ODEON. Z  tyłu sali na rozstawio-
nych sztalugach obejrzeć można było szkice zawarte w publikacji  
„Jak roz ziomniocki godały w  piwnicy” autorstwa Jakuba Bart-
kowiaka. Goście przybyli na koncert mogli także zaopatrzyć się 
w ową publikację, zawierająca opisy wierzeń ludowych. 

Organizatorem koncertu była Świetlica GCKPT w  Juszczynie 
oraz Grupa Nieformalna ODEON. Wydarzenie prowadziła Pani Sa-
bina Murańska.             (M.H.)
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Konkurs „Mapa świętego Mikołaja”  
rozstrzygnięty!

W piątek – 5 grudnia pozna-
liśmy wyniki konkursu plastycz-
nego „Mapa świętego Mikołaja”, 
w  którym brały udział dzieci 
ze szkół i  przedszkoli z  terenu 
Gminy Radziechowy – Wieprz. 
Konkurs cieszył się dużą po-
pularnością wśród małych 
uczestników, gdyż zostało zgło-
szonych ponad 70 prac konkur-
sowych. Prace reprezentowały 
wyrównany poziom, dlatego 
spośród nadesłanych prac na-
grodzono aż 29 uczestników 
w trzech różnych kategoriach.

Wśród uczestników i uczest-
niczek konkursu w  kategorii 
najmłodszej wyróżnieni zostali 
następujący przedszkolacy:

I - Lena Konior
I - Filip Michulec 
II - Jakub Kosiec 
III - Michał Czadankiewicz
III - Michalina Rybarska 
III - Wojciech Sosna
III - Karol Suchodolski 
Wyróżnienie - praca 

zbiorowa najmłodszej gru-
py przedszkolnej z Bystrej

Najliczniejszą grupą 
w  zgłoszeniach konkurso-
wych okazali się uczniowie 
z klas od I do III. W tej kategorii 
wiekowej zostało wręczonych 
kilka równorzędnych miejsc:

I - Julia Tomaszek
I - Julia Rączka 
I - Karolina Cendrzak 
II - Anna Maślanka
II - Marcin Sosna 
II - Oliwia Kozieł 
II - Aleksandra Skoczeń 
III - Julia Rybarska 
III - Milena Żur 
Wyróżnienie - Oliwia Mi-
tręga 
Wyróżnienie - Julia Woj-
tyła 
Wyróżnienie - Mateusz 
Żur 
Wyróżnienie - Julia Kup-
czak 
Wyróżnienie - Wiktoria 
Sufa 
Wyróżnienie - Mikołaj 
Hojdys 
Wyróżnienie - Natalia Pią-
tek 
Wyróżnienie - Kinga Ra-
dwaniak
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PATRIOTYCZNE ŚWIĘTOWANIE
W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ

W konkursie wzięło także 
udział kilkoro uczniów 
z  klas od IV do VI. Wśród 
nich wyłoniliśmy nastę-
pujących zwycięzców:

I - Karolina Rączka 
II - Weronika Sanetra 
III - Filip Noga 
III - Dawid Pieronek

Atrakcją zarówno dla 
uczniów jak i  nauczycieli 
okazał się sposób wrę-
czenia uczniom nagród. Dzieci w szkołach i przedszkolach odwie-
dził sam Święty Mikołaj wraz ze swoją grupą, w której były dwa 
pomocne anioły i  jeden psotnik – diabeł. Postać diabła cieszyła 
się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, jednak to Mikołaj 

skupiał na sobie największą uwagę,  gdyż to właśnie on wręczał 
dzieciom nagrody. Mamy nadzieję, że w  przyszłym roku Święty 
Mikołaj znów odwiedzi nasza gminę w tak doborowym towarzy-
stwie. Wszystkim nagrodzonym dzieciom serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku!

Uroczyście i  patriotycznie świętowano w  Gminie Święto 
Niepodległości. 11 listopada w  kierunku Kościoła w  Radziecho-
wach przemaszerował kolorowy korowód pocztów sztandaro-
wych i przedstawicieli gminy. Po południu salę Domu Ludowego  
w Wieprzu wypełnił śpiew i muzyka występujących na Koncercie 
Pieśni Patriotycznej wychowanków szkół z terenu całej gminy. 

To już po raz drugi w naszej gminie zorganizowany został Marsz 
Niepodległości. Zgromadzonych przedstawicieli gminy Orkiestra 
Dęta z  Radziechów prowadziła główną ulicą Radziechów w  stronę 
Kościoła Świętego Marcina, gdzie o godzinie 11.30 odbyła się, jak co 
roku, piękna Msza Odpustowa ku czci patrona Parafii. Wśród zebra-

nych na marszu były poczty sztan-
darowe oraz przedstawiciele: 
Związku Podhalan, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Stowarzyszenia 
Górników „Gwarek” oraz Zespo-
łu Szkół im. ks. prał. Stanisława 
Gawlika w  Radziechowach. Nie 
zabrakło także Wójta Gminy 
Pana Grzegorza Figury, Pani dy-
rektor Przedszkola w  Wieprzu 
Danuty Adamczyk i  Pani Mał-
gorzaty Kasperek – dyrektor 
Przedszkola w Radziechowach, 
Pani Marii Górnej Sołtys z Przybędzy oraz przedstawi-
cielek KGW w Radziechowach. 
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Po uroczystej Mszy Świętej Odpustowej ku czci św. Marcina duża 
cześć gości udała się na Koncert Pieśni Patriotycznej do Domu Ludo-
wego w Wieprzu. Przegląd rozpoczął się o godzinie 13.00 i prowadziła 
go znana – nie tylko z pracy w Zespole Regionalnym „Grojcowianie”, 
ale także z prowadzenia innych znaczących imprez na terenie Żywiec-
czyzny – Pani Jadwiga Jurasz. 

W przeglądzie udział wzięli uczniowie z: Zespołu Szkół Im. Ks. Prał. 
Stanisława Gawlika w  Radziechowach; Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Przybędzy; Szkoły Podstawowej im Ks. Jana Twardowskiego 
w Brzuśniku; Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu, Świetlicy 
GCKPT w Juszczynie, a także z Zespołu „Credo” z Juszczyny. 

W trakcie koncertu zostały także wręczone nagrody i odczytane 
prace laureatów kon-
kursu literackiego 
„Bohater w  mojej 
gminie”. Swoją twór-
czość na deskach 
sceny domu ludowe-
go w Wieprzu przed-
stawili: Kacper Polak, 
Laura Piznal oraz 
Klaudia Polak. 

D z i ę k u j e m y 
wszystkim wyko-
nawcom, a także na-

uczycielom i dyrektorom placówek eduka-
cyjnych z  terenu gminy, za przygotowanie 
do występu. Dziękujemy także wszystkim 
przybyłym gościom: Panu Wójtowi Grze-
gorzowi Figurze, Panu Marianowi Motyce 
Przewodniczącemu Rady Gminy, Panu rad-
nemu Jackowi Świniańskiemu, Pani Miro-
sławie Słaboń dyrektor GOPS i  Pani Marii 
Skolarz oraz Pani Marii Hulak Sołtys Wie-
prza. 

Impreza zorganizowana została tego 
dnia pod patronatem honorowym Wójta 

Gminy Radziechowy- Wieprz.

Witoj Panie Witoj!
Boze mój Boze, cos to się stało
Ześ zstąpił z nieba ji przyjon ciało?
W sopie we złobie Ciebie polozyła
Pomiyndzy bydlynty Najświyntsa Maryja.
Ref: Witoj Panie witoj! Dzisioj narodzony,
 Na polanie w sopie, w złobie położony.
Złób siano i słoma i łokrycia nima
Jyno krowa z wołem grzeją Ciebie społem.
Chłociaz som anioły co wkoło śpiywajom
Dlo Ciebie Jezusku ciepła nic nie dajom.
Ref: Witoj Panie witoj! Dzisioj narodzony,
 Na polanie w sopie, w złobie połozony.
Ty co to łokrywos wszystko na tym świycie
Som dziś bez dostatku lezys nagi przecie.
Chees bys Adamowe grzechy nom naprawił
I Niebo prziwrócił i cłowieka zbawił.
Ref: Witoj Panie witoj! Dzisioj narodzony,
 Na polanie w sopie, w złobie położony.

Andrzej Murański
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Jaka Wigilia, taki cały rok…
Huk samochodowego szaleństwa, konsumpcjonizmu, reklamowe 

bilbordy i radiowe „hoł – hoł – hoł…” Gdzie w tym wszystkim znaleźć 
czas na zadumę i prawdziwe przygotowanie się do Bożego Narodze-
nia… Czy naprawdę współczesne święta nie obędą się bez świątecz-
nych napojów gazowanych tak kojarzących się z  tym niezwykłym 
czasem? Czy naprawdę niezbędne są pomarańcze, mandarynki i inne 
świąteczne frykasy zza oceanu? Czy choinka musi być sztuczna? Te py-
tania najpewniej pozostaną bez odpowiedzi, bo świat, w którym przy-
szło nam żyć, nie ma czasu na powrót do przeszłości. Jednak mimo 
to postarajmy się na chwilę zapomnieć o  dzisiejszym zabieganym 
świecie i usłyszmy pastorałkę, zobaczmy w ciemności roratnią świecę 
i przenieśmy się do czasów, kiedy ludzie myśleli o świętach nieco ina-
czej niż obecnie...

Wigilijny dzień na terenie całej Polski zawsze był dniem wyjątko-
wym – dzień ten rządził się swoimi prawami – ma więc własne bogate 
tradycje, zwyczaje i obrzędy, niektóre bardzo dawnego pochodzenia. 
W  przeszłości, jeszcze przed przyjęciem chrześcijaństwa, święta Wi-

gilii i Bożego Narodzenia uzależnione były od pory roku i przypada-
jącego na ten czas zimowego przesilenia. Nasi przodkowie bacznie 
obserwowali przyrodę i zauważali najdrobniejsze szczegóły – przede 
wszystkim zaś te, które wiązały się z wydłużeniem bądź skróceniem 
dnia. W przypadku Wigilii ich radość i chęć świętowania była tym bar-
dziej zrozumiała, bowiem w tym czasie wydłuża się dzień i daje tak 
życiodajne światło dzienne. Obchodzonych w  ciągu roku świąt so-
larnych jest wiele, jednak czas zimowy, szczególnie zapisał się w na-
szej tradycji. Późniejszy czas chrześcijaństwa dodatkowo ubogacił 
te tradycję i w ten sposób od wieków czcimy Boże Narodzenie jako 
dzień przyjścia na świat Dzieciątka Jezus. Wiele zwyczajów i  obrzę-
dów, mimo iż słowiańskich, zostało przyjętych przez Kościół. Są to już 
tylko ślady pozostałe po obrzędach agralnych, zadusznych i  nowo-
rocznych. W  pewnym stopniu relikty tych zwyczajów przetrwały do 
dziś – zwłaszcza tradycji ludowych, i elementów folkloru klasycznego. 
Niezależnie od wszystkich wspomnianych wątków Wigilia jest przede 
wszystkim uroczystością chrześcijańską, a zachowane w niej archaicz-

Zimowe warsztaty folklorystyczne  
„Boże Narodzenie w Beskidach”

Święta tuż, tuż… Dlatego dzieci ze szkół podstawowych z Gmi-
ny Radziechowy – Wieprz zabrały się do wykonywania ozdób cho-
inkowych. W Domu Ludowym w Przybędzy 10 grudnia odbyły się 
warsztaty współorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu 
i Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki pod hasłem: Zimowe 
warsztaty folklorystyczne „Boże Narodzenie w Beskidach”. W tym dniu 
gościliśmy wspaniałych twórców ludowych z różnych zakątków Ży-
wiecczyzny – Panią Marię Grzegorek oraz Panów Jana Gąsiorka i Bro-
nisława Mieszczaka. Dzieci i ich opiekunowie ze szkół w Juszczynie, 
Bystrej, Przybędzy, z Radziechów i Brzuśnika zgłosiły się na warsztaty 

w ilości 30 osób.  W małych grupach uczyły się od naszych mistrzów 
tradycyjnego wykonywania ozdób choinkowych, a efekty ich inten-
sywnej pracy były naprawdę piękne. Powstały m.in. pająki, aniołki z 
bibuły, koguciki z orzechów i dwa turonie. Mamy nadzieję, że dzięki 
propagowaniu takich zajęć i kultywowaniu tradycji, nasz region bę-
dzie obfitował w młodych ludzi, chcących kultywować i pielęgnować 
naszą niepowtarzalną sztukę regionalną.

BACA PROGNOZUJE
Bardzo mnie cieszy, że moje przepowiednie pogodowe spraw-

dziły się jesienią prawie co do joty! Przyroda nie kłamie, co najwyżej 
robi psikusy…

A co czeka nas w grudniu? W pierwszej dekadzie miesiąca nie 
będzie zdecydowanego ataku zimy. Z  pochmurnego nieba tyl-
ko z  rzadka słońce spojrzy na ziemię. Na północy kraju możemy 
spodziewać się deszczu ze śniegiem, a  na południu śniegu. Opa-
dy będą miały charakter lokalny i powinny być intensywne. Druga 
dekada, aż do Świąt Bożego Narodzenia, cieplejsza. Sporo słońca, 
mniej opadów. Więcej pokropi (pośnieży) na nizinach niż w  gó-
rach. Mocno, a nawet bardzo mocno i nieprzyjemnie dmuchnie (22 
grudnia) pożegnamy jesień, a przywitamy zimę.

Zima przyjdzie do Polski z  południa i  w  tym roku będzie sło-
neczna, sucha i mroźna, przy wiatrach dmuchających głównie z za-
chodu i północnego zachodu. Uwaga, w górach można spodziewać 
się halnego! Po świętach całą Polskę posypie śniegiem. Przymrozi, 

nawet kilkanaście stopni minus. Taki typ 
pogody potrwa do końca roku.

Ciekawostka! Gdy cebula ma mało 
warstw łusek, należy spodziewać się ła-
godnej zimy, a  mróz będzie krótkotrwa-
ły. Gdy mocno w  łuski się otuli, długa 
zima z  mrozem murowana. Mormyszki 
(może być problem z  bezpiecznym lo-
dem) powinny być skuteczne na ryby:  
14 i 16 oraz 22 i 24 grudnia.

	 	 „Zawsze	w zimie	szukaj	leszczy	na	głębinie”.
	 	 „Czwarty	grudzień	jaki	–	cały	grudzień	taki”.
Kochani! Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Byście 

byli zdrowi, szczęśliwi i weseli jak wszyscy janieli. Hej…
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Powinszowania
Na scynści na zdrowi na tyn Nowy Rocek,
by Wos mioł w łopiece maluśki Ponbocek.
Byście tela piniyndzy mieli, kielo jes łodcinkow telenoweli.
Coby Wasom scodroś trzykroć pon Bog wracoł,
casym ciyjsy portfel, som sie zaś nawracoł.
By wypłaty rosły w gore, załotały kozdom dziure.
Tak to Boze dej.
By Jezusek błogosławił, bez karpia Wos nie łostawił.
Z pełnym stołym przy rodzinie podziynkujecie Dziecinie.
By Wos chłoroby mijały, w chałpak nie zatrzymywały.
Bo robota tu sie licy, nie trza sukaj zagranicy.
Tak to Boze dej.
Dyrektorzy dobrzy byli za gupote, nie zwolnili.
A kie nerwy humor psujom, Relanijum niek stosujom.
W korkak byście mało stoli, autostradom dojezdzali, ka ino kcecie.
W Banku zeby rok calutki, zbiyrały sie lewe dutki,
bo ik zawse było mało , na wakacje nie starcało.
Tak to Boze dej.
Dzieci zeby sie ucyły, na wagary nie chłodziły,
I roboty sie chytały a nie na laptopak grały.
Bo im z tego rosnom zadki z winy nadgorliwej matki.
Kie im psychologa trzeba, to napiscie list do nieba.
za porade nie płacicie to kapke załoscyndzicie.
Tak to Boze dej.
By kapusta i ziomnioki nie zjedzone przez ślimoki,
Były piykne i dorodne i ekologicnie modne.
Niek wos śwagier, babki, ciotki, nie wciągajom w zodne plotki.
Dos po gymbie somsiadowi, a tłumacys sie Sądowi.
Wy trzymojcie sie Ponbocka, niek Wos wiedzie Jego roncka.
Przy Nim miyjso jes pokusa a po śmierzci w niebie dusa.
Tak to Boze dej.  

Dyrektor i Pracownicy 
Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki

(aut. Brygida Murańska)

ne elementy związane zostały z tradycją i liturgia kościelną.
W naszym regionie żywieckim bogactwo tych tradycji przetrwało 

w znaczącej ilości, jednak głównie w formie inscenizacyjnej – w nie-
wielu domach kultywuje się stare zwyczaje Wigilijne. Częściowo jest 
to związane z postępem naukowym, a także postępem technicznym. 
Świat wszystko nam dziś ułatwia. Dawniej cały adwent był ważnym 
okresem przygotowań do Narodzin Jezusa – czasem porannych mszy 
zwanych roratami i  postanowień doskonalących nas jako chrześci-
jan. Niektóre dni wydawały się szczególnie ważne dla ludności. Jed-
nym z nich był 13 grudnia – dzień św. Łucji, kiedy wierzono, że jest 
to czas działania złych mocy, grasowania czarownic, na które trzeba 
było szczególnie uważać. Nasi pradziadkowie, przezornie wykonywali 
czynności, które miały zapobiec rzuceniu uroku przez taką czarownicę 
na domowników lub trzodę. Obronę miało dawać np. wykonanie zna-
ku krzyża czosnkiem nad drzwiami domu lub unikanie kobiet o złej 
opinii.

Wigilijny dzień zwykle z roku na rok wyglądał podobnie, gdyż kul-
tywowało się pewne schematy zachowań. Rankiem w Wigilię głowa 
rodziny wychodził z  domu do lasu, aby przynieść do domu wierz-
chołek zielonego drzewka. Wchodząc do domu składał tradycyjne 
życzenia, błogosławiąc domowników słowami: „Na scynści na zdrowi 
na tom świyntom Wilijo!” W ten niezwykły dzień już od samego świtu 
wszyscy domownicy zachowywali się inaczej niż zwykle – każdy miał 
określone prace do wykonania i uważał, aby tego dnia nie spotkało 
go nic przykrego. Wierzono bowiem, że to, co zdarzy się w Wigilię, 
będzie miało miejsce w nadchodzącym nowym roku. Dzieci więc po-
tulnie i grzecznie starały się nie kłócić, nie broić tak, aby nie dostać 
„lania” od rodziców. Dorośli uważali, aby nic nie pożyczać, a zwłaszcza 
pieniędzy, gdyż przez cały przyszły rok tej rzeczy będzie brakować. 
Uważano, aby w dzień Wigilijny do domu pierwsza nie weszła kobieta 
– to przynosiło nieszczęście na cały nowy rok. Zaś zdrowie dostatek 
i szczęście gwarantowało obmycie się tego dnia w wodzie, do której 
wrzucano monetę.

Wigilia w kulturze ludowej to także czas szczególny dla zwierząt 
gospodarskich. W  tym dniu były wyróżniane smakołykami ze świą-
tecznego stołu – w  niektórych przypadkach nie tylko dzielono się 
z  nimi Wigilijną wieczerzą, ale także przygotowywano im specjalne 
potrawy, takie jak chociażby kołacze z ziołami zebranymi w dzień św. 
Jana. Tak upieczone ciasto kładziono pod wigilijny obrus, a  po wie-
czerzy zanoszono je bydłu do obory, aby dobrze się pasło w nadcho-
dzącym roku. Dzień Wigilijny był więc dniem przygotowań do świąt 
– dniem szczególnej atmosfery i pracy. Młode dziewczęta krzątały się 
po izbie i  sprzątały, gospodynie gotowały, dzieci i  panny, a  czasem 
także i ojciec zdobili połaźniczkę własnoręcznie wykonanymi ozdoba-
mi. Wykonywano je z bibuły, orzechów, kolorowych opłatków, słomy 
czy też upieczonych ciastek. Nie mogło zabraknąć także płodów ziemi 
takich jak jabłka, orzechy, cebula i czosnek. Nierzadko przy przystraja-
niu drzewka śpiewano pierwsze kolędy i pastorałki, z niecierpliwością 
czekając na upragnioną wieczerzę. Na stole nie było jednak takich ra-
rytasów jak obecnie. Po postnym dniu mogli posilić się i tak postnym 
jedzeniem – nierzadko w wielu domach nie było ryby. Królowały wiec 
potrawy mączne i  kasze. Jednak choć ludzie żyli biednie, chętniej 
sobie pomagali, stąd regionalna nazwa dnia Wigilijnego – „szczodry 
dzień”. Krewni, znajomi czy sąsiedzi obdarowywali się tym, co mieli – 
często był to tylko sznurek suszonych grzybów, jabłka, orzechy, a na-
wet zakwas na żur.

Najwięcej zwyczajów, które zachowały się do dzisiejszego dnia 
widać na stole Wigilijnym. W dalszym ciągu pojawia się na nim biały 
obrus, pod który kładzie się sianko i zboże. Gdzieniegdzie pod stół kła-
dzie się koszyczek z ziemniakami i innymi plonami, ale chyba już nikt 
obok koszyczka nie stawia siekiery… To ona miała strzec zgody w ro-
dzinie i zapobiegać wszelkim kłótniom, a także zapewnić bezpieczeń-
stwo w  zagrodzie i  obejściu. Wokół stołu układano ławy, a  ich nogi 
obwiązywano łańcuchem – miał on symbolizować jedność rodziny 
i zapobiegać odejściu któregokolwiek z domowników. Jak widać przy 
stole lub w bezpośredniej bliskości z nim znajdowały się rzeczy, które 
gwarantowały dobrobyt i bez których człowiek nie mógłby przeżyć. 
Dziś znakiem takiego myślenia jest wkładanie pod wigilijny obrus pie-
niędzy – bez których też trudno byłoby przeżyć. Gospodyni jak i inni 
członkowie rodziny nie odchodzili od stołu. Na czas wieczerzy wszy-
scy musieli być razem, razem modlili się, jedli z jednej miski i dzielili 
chlebem czy też opłatkiem. Pozostawiane współcześnie jedno puste 

nakrycie dla zbłąkanego wędrowca niegdyś zastępowała zwykła łyż-
ka… W razie gdyby przybył ktoś głodny i zbłąkany, potraktowano by 
go jak członka rodziny, zapraszając do wspólnej miski. Podczas kolacji 
każdy musiał spróbować wszystkich potraw, jakie były na stole Wigi-
lijnym. W  skład nich wchodziły najczęściej: bochenek chleba, miód, 
gotowana kasza jęczmienna podawana z zupą z suszonych śliwek, do 
tego jeszcze ziemniaki z owsianym żurem, zupa z brukwi, kapusta z fa-
solą lub grochem, uszka z grzybami, a na koniec śledzie lub złowiona 
w rzeczce ryba smażona na maśle. Po kolacji i modlitwie dziękczynnej 
najczęściej wróżono, czy to z jabłek, czy z orzechów, a czasem nawet 
obserwując dym ze świecy Wigilijnej. Dziewczęta słuchały, z  której 
strony zaszczeka pies, bo stamtąd przyjść miał narzeczony. Nie zapo-
minano też o śpiewaniu kolęd i pastorałek przy stole Wigilijnym oraz 
obowiązkowej pasterce.

Czasy się zmieniają, mamy coraz mniej możliwości, by przebywać 
z  rodziną, znajomymi, krewnymi. Wzorem naszych przodków wyko-
rzystujmy ten świąteczny czas na scalaniu i jednoczeniu rodziny. Przej-
mijmy te zwyczaje i  wierzenia, które mają rację bytu w  dzisiejszych 
czasach. Nasza babcia nie zaryzykowałaby pożyczania cukru, raczej 
wolałaby, żeby na Wigilijnym stole kompot był mniej słodki, niż cokol-
wiek w tym dniu pożyczać. O ileż częściej obecnie naszym sąsiadem 
jest sklep, do którego szybko biegniemy w Wigilijny dzień, uniemoż-
liwiając tym samym przygotowywanie Wieczerzy personelowi tego 
sklepu? Może lepiej mieć mniej przyprawione potrawy, a dać szansę 
innym spędzenia tego niezwykłego dnia z bliskimi… Wykorzystajmy 
mądrość ludową i odwołajmy się do własnych sumień, dostrzegając 
to, co w święta najważniejsze – radość i miłość z Narodzenia Bożego! 
Tego życzę sobie i Wam drodzy czytelnicy! Wesołych i zdrowych Świąt!

Anna Kupczak



16

Nasza GmiNa

Jeśli Sylwester to tylko na Matysce. 
Ostatnia Grudniowa Noc 2014 r.

pod Jubileuszowym Krzyżem na Matysce w Radziechowach 
Noworoczne życzenia w górskiej scenerii.

Sylwester, to czas zabaw, spotkań towarzyskich, lub siedzenia przed telewi-
zorem. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich. Na Żywiecczyźnie pojawił się 
od 2000 roku – Roku Jubileuszowego, jeszcze jeden sposób pożegnania Starego 
– a powitania Nowego Roku. 

Ten typ spotkania pod Jubileuszowym Krzyżem na Matysce zainicjował śp. 
ks. prałat Stanisław Gawlik, proboszcz parafii p.w. Św. Marcina w Radziechowach, 
a zarazem budowniczy Krzyża i inicjator budowy Golgoty Beskidów.

Tę piękną tradycję kultywuje obecny proboszcz, ks. kanonik Ryszard Kuba-
siak. W  tym roku będzie to już XV taka Msza św. a  odprawiana będzie po raz 
szósty, po poświeceniu Golgoty Beskidów przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Ta-
deusza Rakoczego Ordynariusza Diecezji Bielsko – Żywieckiej. 

Ks. proboszcz serdecznie zaprasza, bez względu na pogodę, na godz. 22:45 
pod Jubileuszowy Krzyż. przypomina również o odpowiednim ciepłym ubiorze 
oraz o zachowaniu należnego bezpieczeństwa.  

WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO  
„BOHATER W MOJEJ GMINIE”

KATEGORIA GIMNAZJUM:

MIEJSCE I
Laura Piznal 

MIEJSCE II
Klaudia Polak 

Aleksandra Juraszek

MIEJSCE III
Anna Juraszek (Juszczyna)
Natalia Dendys (Juszczyna)

KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA:

MIEJSCE I
Kacper Płonka

MIEJSCE II
Julia Pieczarka
Paulina Semik

MIEJSCE III
Natalia Rodak

Bartłomiej Jurasz
Julia Gawlińska

BEZIMIENNI BOHATEROWIE NASZEJ GMINY

Rodzimy się jako mali bohaterowie, oznajmiając nasze 
przyjście donośnym krzykiem triumfu i szoku wywołanego na-
głą zmianą otoczenia. W ten sposób podkreślamy gotowość do 

walki o nasz byt. To samo zwycięskie westchnienie słychać z ust 
naszych matek, które w trudzie spełniły swój wielki obowiązek 
— dały nam życie i zobowiązały się czuwać nad nim. Jeszcze 

,,Świat to trudne miejsce, jemu nie zależy. Choć nie żywi nienawiści do Ciebie i do mnie, nie darzy nas też miłością. Dzieją się na 
nim rzeczy straszne, których nie można wytłumaczyć. Pamiętaj jednak, żeby robić swoje. Takie masz zadanie na tym trudnym świecie, 
musisz podtrzymywać swoją miłość i robić swoje, choćby nie wiem co.”

(Stephen King ,,Lśnienie”)

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, nagrody zostały rozdane w dniu 11 listopada 2014 podczas koncertu pieśni 
patriotycznej w Domu Ludowym w Wieprzu

Podczas koncertu Laureaci najwyższych miejsc odczytali uroczyście swoje prace. 
Dziękujemy za tak liczne zgłoszenia oraz za Państwa zaangażowanie i uczestnictwo w konkursach organizowanych przez 

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz.
GCKPT
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„MÓJ BOHATER”
Kiedy wydałem pierwszy okrzyk, był przy mnie. 

Nosił, tulił i uspakajał. 
Gdy moje kroki stawały się coraz pewniejsze,  

zachęcał mnie, abym robił ich więcej. 
Idąc razem do przedszkola, przyglądaliśmy się  

razem skaczącym wiewiórkom. 
Pokazał mi ślady samolotów szybujących na niebie. 

Najbardziej uwielbiam, gdy razem spacerujemy  
po leśnych ścieżkach 

i zbieramy prawdziwki i rydze. 
Nauczył mnie ciszy i spokoju, by podglądać zająca  

lub płochliwą sarnę. 
Lubię, gdy siedzimy przy korniku, a on opowiada  

o swoich przygodach, jaskiniach  
i morskich głębinach. 

Mam już dziesięć lat, a on nadal zabiera mnie  
w dalekie podróże kolorowe jak tęcza. 

Często jest tak, że pracuje dwanaście godzin w dzień,  
a nawet w nocy. 

Ratuje ludzi, czasem chorych lub poszkodowanych  
w wypadkach. 

Czuwa nad bezpieczeństwem, bym spokojnie mógł spać 
w nocy. 

Gdy idę rano do szkoły, on wraca z pracy z uśmiechem  
i życzy miłego dnia. 

Zachęca mnie do myślenia, poznawania, próbowania,  
działania i marzeń. 

Dzięki niemu na rowerze zdobyłem szczyt Skrzyczne  
i jestem bardzo dumny z tego. 

On też nurkuje i zwiedza zatopione wraki lub czyści  
jezioro ze śmieci. 

Gdy słychać syrenę strażacką, to tak szybko leci,  
ile sił ma w nogach, 

by ugasić pożar i pomóc ludziom w potrzebie. 
Mówi mi często — ,,mierz w Księżyc, a jeśli chybisz  

to wylądujesz wśród gwiazd”. 
Dla niego właśnie nauczyłem się grać na gitarze, bo wiem,  

że było to jego marzeniem. 
Dziś zagram dla niego coś wyjątkowego. 

Zakończę zwyczajnie: Z TOBĄ TATO JEST W ŻYCIU  
WESOŁO I FAJNIE. 

NIC NIE ZASTĄPI MJ CIEBIE, JESTEŚ MOIM BOHATEREM 
JAK GWIAZDY NA NIEBIE. 

Twój syn
 

Kacper Płonka,  
kl. IV b 

Zespół Szkól — Szkoła Podstawowa 
im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach

Powyższa praca otrzymała I miejsce w konkursie  
literackim  „Bohater w Mojej Gminie” w kategorii –  

szkoła podstawowa. 

wyczerpane po trudach porodu, a już pełne czujności i gotowe 
do wyzwań, jakie stawiają przed nimi nadchodzące lata.

Są wśród naszej społeczności także rodzice, którzy odwa-
żyli się na podjęcie decyzji o adopcji i dali szansę na normalne 
życie niejednej dziecięcej istocie, obdarzając ją gorącą miłością 
i  troszcząc się o  jej prawidłowy rozwój. Jakie kierowały nimi 
pobudki? — o  to należałoby zapytać wtajemniczonych. Jed-
no jest pewne — ich decyzje nie były łatwe, ale konsekwencje 
godne uznania i zasługujące na ogromny szacunek.

Inna forma heroizmu to przykład kobiet samotnie wycho-
wujących swe dzieci. Opuszczone przez mężów wpatrują się 
w  smutne oczy swych pociech i  muszą udawać silne, rado-
sne, podczas gdy serce pęka im z  bólu. Wiedzą, iż nie wolno 
się poddać rozpaczy, bo ktoś musi stworzyć choćby namiastkę 
normalności w sytuacji beznadziejnej i podać na stół przysło-
wiowy bochenek chleba. Nasze ścieżki przecinają nam czasem 
ludzie borykający się z nałogiem alkoholizmu. Biedni, chorzy, 
ale próbujący nie upaść zupełnie na dno. Toczą walkę z samym 
sobą i  wielokrotnie się im udaje pokonać drzemiące w  nich 
demony. Wychodząc na prostą, emanują siłą i  charakterem. 
Wygrywają w  nierównej walce, stając się abstynentami i  tym 
samym przykładem godnym naśladowania. W  podobnym 
kontekście można rozpatrywać przypadek młodych ludzi dą-
żących do życia według własnych, czasem niepokrywających 
się z  utartymi schematami idei. To właśnie oni, uciekając od 
przeciętności, przyczyniają się do postępu kulturalnego i go-
spodarczego kraju. Czerpiąc z  wiedzy ojców — modernizują 
ją i przekształcają. Mają odwagę mówić inaczej. Są tchnieniem 
świeżości, nadającej nowy wymiar szarej rzeczywistości. Owa 
młodzież ma odwagę przeciwstawić się modzie na zgubne 
używki rujnujące ich umysły i ciała. ,,Charakter — zjawisko rza-
dziej spotykane niż bohaterstwo” — zripostowałby  Paul Clau-
del. Ja dodam — prawdziwy ,,kwiat narodu”.

Słynny Jean Jacques Roucseu mawiał: ,,Ciągłe, a sumienne 
spełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny 
bohaterskie”. Gdyby dzisiaj żył, skierowałby owe słowa do ludzi 
ciężko pracujących bez adekwatnego wynagrodzenia. Spoj-
rzałby na ekspedientkę słaniającą się ze zmęczenia, nauczy-
cielkę cierpliwie po raz setny tłumaczącą wykładany materiał 
i  napominającą do przyzwoitego zachowania. Pomyślałaby 
o  piekarzu z  szacunkiem formującym nasz chleb powszedni 
i urzędniczce miło uśmiechającej się do petenta. Wspomniał-
by służbę zdrowia sumiennie niosącą pomoc potrzebującym 
i  wszystkich tych, którzy w  zabieganiu potrafią dostrzec dru-
giego człowieka.

Zachwyciłby się ogromną liczbą cichych bohaterów ota-
czających nas i  pielęgnujących w  sobie miłość do bliźniego. 
Wystarczy tylko szeroko otworzyć oczy, by ich dostrzec. O tak! 
,,Panowie czapki z głów”! Oni są wśród nas! Oni są też miesz-
kańcami naszej gminy.

Laura Piznal
Powyższa praca otrzymała I miejsce w konkursie literackim  

„Bohater w Mojej Gminie” w kategorii - gimnazjum. 
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biblioteki

BIBLIOMANIA. KSIĄŻKA!
KULTURA! KREACJA!

Zakończył się 
realizowany przez 
naszą Bibliotekę 
projekt dofinanso-
wany ze środków 
Ministra i  Kultury 
Dziedzictwa Naro-

dowego.  Dzięki współpracy partnerskiej z  Żywiecką Fundacją 
Rozwoju dzieci i młodzież z terenu Gmi-
ny Radziechowy-Wieprz wzięły udział 
w  warsztatach filmowych, fotograficz-
nych, ceramicznych, literackich oraz 
dziennikarskich. Miały miejsce spotkania 
z profesjonalistami, inspirujące warsztaty 
i udział w tworzeniu m.in. filmu, słucho-
wiska radiowego, cyklu fotografii i  dzieł 
literackich. Projekt był kolejną okazją do 
dostrzeżenia potencjału młodych miesz-
kańców. Twórczy, otwarci na działania, 
pełni dobrej woli i  świetnych pomy-
słów nie tylko poszerzali swoją wiedzę 

i  wzmacniali umie-
jętności, ale też 
dobrze się bawili. 
Projekt zaowocował 
utworzeniem wspar-
cia wolontariuszy 
dla Biblioteki, którzy 
zrealizowali czytel-
niczego flash moba 
– akcję promującą 
książkę i czytanie. 

Rozstrzygnięty został konkurs na Mistrza QR Skrawków. Naj-
większą liczbę cytatów zakodo-
wanych w postaci kodów qr zlo-
kalizował i  odszyfrował Dominik 
Zuziak. Zidentyfikował 61 cyta-
tów z książek czym zasłużył sobie 
na tytuł niekwestionowanego 
Mistrza QR Skrawków.

Projekt dobiegł końca, jed-
nak wiele z  jego rezultatów bę-
dzie widocznych w  przestrzeni 
publicznej  jak np. „biblioławki” 
dzięki którym mieszkańcy gminy 
będą mieli okazję wymieniać się 
książkami w  przestrzeni publicz-
nej.

Grudzień to czas refleksji, 
podsumowań, ale też snucia no-
wych planów. 

Dla Biblioteki rok 2014 był 
rokiem intensywnej pracy nad 
katalogiem komputerowym 
zbiorów, rokiem realizacji zaini-
cjowanych  oddolnie projektów, 

spotkań i  warsztatów. Zrealizowaliśmy siedem cykli warsztato-
wych w ramach dwóch projektów. Były to warsztaty filmowe, fo-
tograficzne, literackie, dziennikarskie, ceramiczne (projekt „Biblio-
mania. Książka! Kultura! Kreacja!”) oraz zajęcia z zakresu edukacji 
ekonomicznej (projekt „o  finansach…w  bibliotece”). Odbyło się 
27 spotkań tematycznych podczas których mieszkanki nasz gmi-
ny spotkały się z m.in. takimi specjalistami jak dietetyczka, wiza-
żystka, psycholog dziecięcy, trenerka fitness, rehabilitantka itd 

(projekt w ramach „Działaj Lokalnie VIII”). 
W maju Radziechowy odwiedziła znana 
polska pisarka Monika Szwaja i aż dwu-
krotnie gościliśmy twórcę książek dla 
dzieci i  młodzieży Kazimierza Szymecz-
kę. Warsztaty literackie dla młodzieży 
poprowadziły pisarki Ewa Białołęcka 
oraz Katarzyna Ryrych. Dzięki wsparciu 
Biblioteki mieszkańcy gminy mieli oka-
zję skorzystać z  bezpłatnych kursów 
języka niemieckiego i  włoskiego. Po 
raz trzeci odbył się wakacyjny tydzień 
fantastyki – okazja do spotkań z  litera-
turą, grami planszowymi i  fabularnymi, 

a uczestnicy filmowej nocy w bibliotece obejrzeli między innymi  
nieme dzieło z 1922 roku „Nosferatu symfonia grozy”  Friedricha 
Wilhelma Murnau’a.

Rok 2014 był dla nas rokiem owocnym w nowe doświadczenia, 
spotkania, budowanie dobrych relacji. Serdecznie dziękujemy za 
zaangażowanie  w działalność biblioteki i zapraszamy do dalszej 
współpracy. Przypominamy o możliwości zgłaszania uwag i pro-
pozycji nowych działań, zakupu zbiorów itd. 

W związku z wyborami samorządowymi rok 2014 okazał  się 
być rokiem zmian. Dziękujemy w tym miejscu za owocną współ-
pracę panu Grzegorzowi Figurze, który podczas pełnienia funkcji 
wójta wielokrotnie wspierał nasze działania dostrzegając poten-

,Bibliomania
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cjał i ważność roli Biblioteki w rozwoju Gminy. Dziękujemy 
radnym poprzedniej kadencji za okazywane kulturze zain-
teresowanie i docenianie naszych wysiłków. Szczególne po-
dziękowania składamy na ręce pani Lucyny Kądziołki, która 
to bezpośrednio przyczyniła się do nawiązania współpracy 
ze Spółką Wodną w Wieprzu i uzyskania przez tamtejszą pla-
cówkę biblioteczną dodatkowego pomieszczenia.

Rok 2015 rozpoczynamy z nowym Wójtem  i Radą Gminy 
w zmienionym składzie, ale z zawsze aktualnymi prioryteta-
mi. Rozwój oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców 
gminy w  każdym wieku, wspieranie inicjatyw oddolnych, 
zapewnianie dobrej przestrzeni do działania, zachowanie 
lokalnego dziedzictwa. Jesteśmy przekonani, że współpraca 
będzie układać się pomyślnie i z korzyścią  dla całej Gminy 
Radziechowy-Wieprz.  

Zapraszamy do naszych placówek.
Tel. 33 8676 146, mail: gbp@radziechowy-wieprz.pl

sport
Maraton Beskidy w Radziechowach... przy  

angielskiej pogodzie
8 listopada  2014 r. przywitał star-

tujących w  Radziechowach pogodą 
iście angielską. A  jeszcze wczoraj 
wieczorem w Beskidach była piękna 
pogoda. Biuro zawodów czynne już 
było przed 6:00. Wraz z  upływem 
czasu do Radziechów zjeżdżało się 
więcej biegaczy, chcących zmierzyć 
się z trasą Beskidy Maratonu oraz za-
wodników startu Rajdu Nordic Wal-
king na dwóch dystansach: 42,195 
kilometrów oraz 12 kilometrowej 
trasy amatorskiej. Wszyscy wypyty-
wali Komandora, co z tą pogoda, on 
twierdził, że powoli wszystko się przejaśni i jeszcze będzie pięknie.

Zawodnicy VI Rajdu Nordic Walking oraz biegu maratońskie-
go mieli do pokonania trasę dystansu maratonu łączącą odcinki 
drogi asfaltowej, kamienistych, błotnistych podejść, zbiegów oraz 
elementów crossu w pięknych krajobrazach Beskidu  Żywieckiego 
i Śląskiego. Na poziom rywalizacji duży wpływ miała pogoda. Pa-
dający deszcz oraz mgła powodowały spore utrudnienia w postaci 
błota, śliskich nawierzchni i ograniczonej widoczności, co jeszcze 
bardziej uatrakcyjniło rywalizację na tym królewskim dystansie. 
Trasa pofałdowana licznymi podbiegami, zbiegami i dość trudnym 
podejściem na szczyt Skrzycznego 1257 m n.p.m.. Całość trasy była 
bardzo dobrze oznakowana, wyznaczały ją taśmy, a w miejscach 
skrzyżowań dróg kierunek wskazywali sympatyczni wolontariusze 
i poziome odblaskowe strzałki. Bardzo ciepły doping mieszkańców 
i  rodzinna atmosfera panowała na całej trasie i  mecie zawodów. 
Sporo trudności uczestnikom przysporzyło również podejście na 
Górę Matyskę (610 m n.p.m.) na końcowym odcinku trasy, na 38 
kilometrze. Ostatnie podejście było dość specyficzne i to właśnie 

ten odcinek trasy zapamiętają ma-
ratończycy najbardziej.  Golgota Be-
skidów dawała mocno w kość po 38 
kilometrach w  nogach. Dodatkowo 
wrażenie potęgowały figury drogi 
krzyżowej, która znajduje się na tra-
sie. Dla zmęczonych  maratończyków  
to dość niepowtarzalne przeżycie , 
pokonanie 2 km odcinka, na którym 
znajduje się 14 stacji Drogi Krzyżo-
wej.  Dla większości uczestników  
Europacup Maraton Beskidy pogo-
da nie stanowiła jednak przeszkody. 
Spora część startujących zawitała do 

Radziechów po raz kolejny z rzędu. Wśród uczestników nie brako-
wało też debiutantów. I to zarówno z kraju jak i z zagranicy. Na przy-
kład z dalekiej Kanady przyjechała Ewa Henry, która jeszcze przed 
rokiem wspierała kolegę Zbyszko Cegła, a  w  tym roku zmierzyła 
się z maratońskim dystansem rajdu nw. Debiut w maratonie miał 
także  Żigis Edgar z  Niemenczyna na Litwie. W  przeciwieństwie 
do Litwina 400. maraton kończył w  Radziechowach Przemysław 
Torłop z Gdańska. Jako pierwszy  o godzinie 8:00 na trasę  ruszył 
rajd  Nordic Walking ze wspólnym startem zawodników obu tras: 
maratońskiej oraz amatorskiej. Sygnał wystrzału padł z pistoletów 
Zbójników radziechowskich . O godzinie 10:00 w ślad za zawod-
nikami z  kijkami ruszył bieg maratoński.To już siódmy maraton, 
mało kto wie, że pierwszy w Polsce maraton górski odbył się przed 
20 laty ,  23 lipca 1994 r. na  starcie w Radziechowach stanęło 69 
maratończyków, a maraton rozgrywany był  pod patronatem Be-
skidzkiego Komitetu Olimpijskiego 75 -lecie PKOL. Jak to się dzieje, 
że do Radziechów przyjeżdża  tak wielu znanych ultrasów. Najbar-
dziej cieszy mnie fakt, gdy biegacze wracają do nas ponownie. To 
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dla mnie wyraz tego, że warto przyjechać do  Dudka, organizato-
ra cyklu Europacup Beskidy Maraton , ultramaratończyka, który 
jako pierwszy spośród Polaków ukończył legendarny Spartathlon 
w Grecji na dystansie 246 km.  Irena i Mirek Lasota,Tadeusz Ruta, Ja-
cek Łabudzki, Zbyszek Malinowski (11 razy ukończył Spartathlon), 
Tomasz Kuliński, Stanisław Giemza, Jacek Latała, że wymienię tylko 
Spartathlończyków. Na starcie Maratonu 
Beskidów stanęła po raz drugi Ewelina 
Matuła. Po ubiegłorocznym zwycięstwie 
wiedziała, czego spodziewać się po tra-
sie. Niespodziankę sprawiła jednak po-
goda, która utrudniła zwłaszcza końcowy 
odcinek trasy. Od samego początku bie-
gu starała się trzymać blisko zawodnicz-
ki z  Czech, która była jednak tego dnia 
zdecydowanie mocniejsza, więc po kilku 
kilometrach odpuściła, by biec po prostu 
swoim rytmem, skupiając się głównie na 
poprawieniu czasu z  zeszłego roku. Naj-
trudniejszy odcinek to końcówka pod-
biegu na Skrzyczne oraz zbieg z Golgoty 
Beskidów, a  włąściwie zjazd z  Góreczek 
Abramskich, który przez deszcz był nie-
złą ślizgawką, na której mało komu udało 
się nie zjechać na tyłku .Wśród mężczyzn 
jako pierwszy na metę dotarł faworyt bie-
gu Robert Faron w czasie 3:13:45, ale jesz-
cze na szczyt Matyski  40 km jako pierw-
szy wbiegł Lucjan Chorąży i podobnie jak 
przed 2 laty musiał zadowolić się drugą 
lokatą. Open to Lucjan Chorąży tylko z16 
sekundową stratą do zwycięscy – 3:14:01 
oraz Martin Płaćko z Czech z  rezultatem 
3:17:46.  Puchary dla najlepszych mara-
tończyków ufundowała Poseł na Sejm RP 
Małgorzata Pępek, podobnie jak i w kate-
gori mężczyzn w Rajdzie Nordic Walking: 
tu kolejnośc była następująca Cyrus Bog-
dan  5:23, jako drugi Krzysztof Duda 5:24, na trzeciej pozycji upla-
sował się Rafał Kuchta 5:27. 

Wśród kobiet na metę jako pierwsza dotarła Czeszka Michaela 
Mertova z świetnym rezultatem 3:40:25. Uzyskany wynik dał Pani 
Michaeli również wysokie 17. miejsce w  klasyfikacji generalnej. 
Na drugiej pozycji na metę dotarła Ewelina Matuła, zwyciężczy-
ni zeszłorocznej edycji biegu z  czasem 3:53:55. Natomiast trzeci 
czas należał do Kai Malinowskiej z Poznania – 04:08:03.    W klasy-
fikacji VI Rajdu NW kolejność była następująca: Paulina Ruta 6:15 
przed Lilianną Ryś 6:23 i Haliną Olejniczak 6:29.  Na mecie każde-
mu maratończykowi wręczał medal i składał gratulacje Komandor 
Edward Dudek . Były puchary, nagrody rzeczowe, vouchery hotelu 
Zimnik i  Sport Klinika, tradycyjnie metrowe kiełbasy Zakładów 

Mięsnych w Żywcu. Na mecie pyszny żurek przygotowany przez 
kuchnię  hotelu Zimnik, nie zabrakło kapeli góralskiej Grojcowia-
nie. Były nagrody specjalne dla Ewa Henry Harnaś i Zbyszka Ce-
gła- Kryka, oraz dla najliczniejszej ekipy, puchar Komandora poje-
chał na Kaszuby do Klub Biegacza „Goch” Bytów. Nagrody wręczali 
współgospodarze: wójt Gminy Radziechowy - Wieprz Grzegorz 

Figura, wójt Lipowej Stanisław Caputa, 
sekretarz RKB „Bacy” Irena Dudek, dyr. 
Maratonu Beskidy Sebastian Dudek 
i Komandor. 

Maraton Beskidy był również ostat-
nim z  czterech biegów z  serii Europa-
cup Beskidy Maraton, Międzynarodo-
wego Pucharu Maratonów Górskich 
w  Beskidach. By zostać sklasyfikowa-
nym w  ramach cyklu, należało ukoń-
czyć 3 z  4 maratonów wymienionych 
w  rankingu, oprócz wyników z  zawo-
dów Beskidy Maraton, pod uwagę 
brano czasy Maratonu Śląskiego, Goral 
Marathonu oraz maratonu – WOP -isty 
Opawa. Kobiety Europacup: 1. Alice 
Martikanova Frydek Mistek Czechy, 
2. Ewa Jaremicz Węgierska Górka, 3. 
Agnieszka Faron Kraków.   Mężczyźni 
M-3: 1. Daniel Valtr, 2. Miroslav Sza-
rowski obaj z  Orlova- Czechy.  M-4  1. 
Peter Gajdos Kysuce Nove Mesto- Sło-
wacja, 2. Jacek Łabudzki- Sandomierz, 
3.Aleksander Borkowski- Świnoujście. 
M-5 Zbigniew Malinowski- Kołobrzeg, 
2. Edward Dudek „Baca” Radziechowy .

Na zakończenie składam serdeczne 
podziękowania sponsorom: Hotel Zim-
nik, Zakłady Mięsne  Żywiec, Żywiec 
Zdrój S.A., Etno Bank,HI-TEC, Nadle-
śnictwo Węgierska Górka, Sport Klinika, 
TORK, EDBUD, Viking,Metalik,Danet Me-

bel, MACHIKO,BCPC, EKO-WODBUD, GS Węgierska Górka,Foto-Fa-
st,COMPASS, GOPR Grupa Beskidzka,OFF ROAD,MEAT-PROS, GCKPT, 
Zespół Szkół w Radziechowach, Wolontariuszom, UG Lipowa i UG 
Radziechowy-Wieprz, Strażakom OSP Gminy Lipowa i  Radziecho-
wy -Wieprz, policji oraz służbom technicznym, Anecie Balcerek z ,, 
Lipowa i okolice”, za poświęcenie i piękny fotoreportaż,  a przede 
wszystkim całej mojej rodzinie za zaangażowanie i udaną imprezę 
i podsumowanie całego cyklu Europacup Beskidy Maraton. A ja już 
dziś zapraszam na VIII Maraton Beskidy 7.11.2015 r. do Radziechów.  
 Wyniki Biegu, Rajdu oraz Cyklu poniżej: 

 www.maratonbeskidy.pl  
 źródło zdjęć: lipowaiokolice.bolgspot.com oraz 
 sportowyzywiec.pl

SZKOLNY SPORT TRWA W NAJLEPSZE
Szkolne rozgrywki dziewcząt i  chłopców, w  ramach Igrzysk 

Powiatowego Związku Sportowego w  Żywcu, wkraczają na pół-
metek. Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziecho-
wach, jak co roku, uczestniczy bardzo aktywnie w sportowym ży-
ciu powiatu. Nie może być inaczej skoro ponownie radziechowscy 
sportowcy z gimnazjum zakończyli poprzedni sezon (2013/2014) 
na trzecim miejscu w  generalnej klasyfikacji szkół powiatu ży-
wieckiego. Na wszystkie rozegrane do tej pory zawody w  kate-
gorii gimnazjów, Radziechowianie mogą pochwalić się tytułami 
Mistrzów Gminy Radziechowy – Wieprz w następujących dyscypli-
nach: biegi przełajowe (dziewczęta i chłopcy), szachy (dziewczę-
ta), koszykówka (dziewczęta i chłopcy).

Większym jednak powodem do satysfakcji jest to, że sukcesy 
nie kończą się na szczeblu gminy. Szachistki zdobyły tytuł Wice-
mistrzyń Powiatu i będą nas reprezentować, razem  z gimnazjum 
z Łękawicy, na mistrzostwach rejonu.

Również na podium Mistrzostw Powiatu uplasowały się obie 
reprezentacje koszykarskie. Zarówno ekipa dziewcząt jak i chłop-

ców zajęła trzecie miejsce, ulegając tylko niepokonanej od wielu 
lat drużynie z Twardorzeczki.

Już niedługo rozgrywane będą turnieje siatkówki, gdzie Ra-
dziechowy są, jak zawsze,    w gronie faworytów. Jeżeli dobra passa 
się utrzyma to już niedługo znowu będzie okazja     do satysfakcji 
i dumy.

Bardzo podobnie wyglądają dotychczasowe wyniki Szkoły 
Podstawowej  z Radziechowskiego Zespołu Szkół.  Tytuły Mistrzów 
Gminy w  biegach przełajowych, szachach i  koszykówce zostały 
zdobyte przez obie kategorie: dziewcząt i chłopców.

Największy, jak do tej pory, sukces w roku szkolnym 2014/2015 
to tytuł Mistrzyń Powiatu w  Szachach! Tytuł ten upoważnia do 
reprezentowania powiatu na Mistrzostwach Rejonu, które już 
wkrótce.

Wszystkim młodym sportowcom z  Radziechów gratulujemy 
i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach!

Marek Jeziorski 
nauczyciel wychowania Zespołu Szkól w Radziechowach
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TURNIEJ GIER I ZABAW

Gminny	Klub	Sportowy	Radziechowy	–	Wieprz	życzy	wszystkim	
mieszkańcom	Gminy	zdrowych,	spokojnych,	spędzonych		

w	rodzinnej	atmosferze	Świąt	Bożego	Narodzenia.

28 listopada na sali w Wieprzu odbył się Tur-
niej Gier i zabaw. Wzięły w nim udział reprezenta-
cje następujących szkół: Szkoła Podstawowa im. 
Franciszka Polaka w Juszczynie, Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Klicha w Wieprzu  oraz Zespół Szkół 
im. ks. prał Stanisława Gawlika  w Radziechowach.

Turniej gier i  zabaw zwany memoriałem 
Franciszka Witkowskiego dedykowany jest dla 

uczniów z klas podstawowych II oraz III. Zawodnicy rywalizują w ta-
kich konkurencjach jak: sadzenie ziemniaków, sztafeta z piłką lekar-
ską, sztafeta zwinnościowa, sztafeta wahadłowa z piłeczką, podskoki 
ze skakanką, toczenie piłki koszykowej w  tunelu, wyścig kangurów, 
rzut do ruchomego celu. Każda szkoła wystawia dwie reprezentacje, 
po jednej z poszczególnych klas II oraz III. W skład każdej reprezenta-
cji wchodzi 4 chłopców oraz 4 dziewczynki. Za zwycięstwo w każdej 
z konkurencji zespół otrzymuje 9 pkt. Drugie miejsce premiowane - 6 
pkt. Trzecia lokata nagradzana jest za 4 pkt. Za każdy błąd podczas 
wykonywania ćwiczenia przysługuje kara (– 0,5 pkt.) W  zawodach 
zwycięża szkoła, która w rywalizacji klas II oraz III zdobyła łącznie naj-
więcej punktów.     

Jako pierwsze do zabawy przystąpiły klasy III, które rywalizowały 
w 5 konkurencjach sztafetowych. Spośród czterech drużyn najspraw-

niejsi okazali się uczniowie 
Zespołu Szkół im. ks. prał 
Stanisława Gawlika w  Ra-
dziechowach, którzy zdobyli łącznie 41,5 pkt. Drugą lokatę uzyskali 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu groma-
dząc na swoim koncie 33 pkt. Trzecie miejsce przypadło Szkole Pod-
stawowej im. Franciszka Polaka w Juszczynie z liczbą 20 pkt. Po 
zakończeniu rywalizacji starszych uczniów nadszedł czas na klasy II, 
które z niecierpliwością czekały na swoją kolej. Młodsi reprezentanci 
swoich szkół również zmagali się w  5 konkurencjach. Bezkonkuren-
cyjni w tej kategorii wiekowej okazali się również zawodnicy Zespołu 
Szkół im. ks. prał Stanisława Gawlika w  Radziechowach, którzy 
zdobyli 45 pkt. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie z Wieprza z licz-
bą 28 pkt. Trzecia lokata przypadła zespołowi z Juszczyny 20 pkt. 

W całym turnieju gier i zabaw  najlepsi okazali się uczniowie Ze-
społu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w  Radziechowach, 
którzy łącznie w dwóch kategoriach wiekowych zdobyli 86,5 pkt. Dru-
gie miejsce zdobyli uczniowie  Szkoły  Podstawowej im. Jana Klicha 
w Wieprzu z liczbą 61 pkt. Trzecia lokata przypadła Szkole Podstawo-
wej im. Franciszka Polaka w Juszczynie - 40 pkt. Trzymajmy kciuki za 
zwycięzców, którzy reprezentować będą naszą gminę na zawodach 
powiatowych. 

UWAGA ROWERZYŚCI!  
MANDAT ZA PRZEJAZD ROWEREM PRZEZ ZEBRĘ!

Cykliści naruszają jedną z najważniejszych zasad bezpieczeń-
stwa, jaką jest przechodzenia przez przejście dla pieszych, prze-
jeżdżają przez nie na rowerach. Tymczasem przed przejściem na-
leży zahamować, zejść z roweru i przeprowadzić go przez zebrę. 
Niewielu jednak stosuje tę zasadę. Inaczej jest tylko wtedy, kiedy 
obok przejścia, namalowany jest specjalny pas dla rowerów. Wte-
dy można przejeżdżać spokojnie. Jednak bardzo często rowerzy-
ści, mimo pasa, specjalnie zaznaczonego dla nich, przejeżdżają po 
pasach dla pieszych. Większość jest nieświadoma takiego wykro-

czenia, ale wielu sądzi, że policja przymknie na to oko i nie ukarze 
mandatem, a jedynie wyda ustne upomnienie. Jednak prawo o ru-
chu drogowym wyraźnie mówi, że kierującemu pojazdem, a więc 
i  rowerzyście, zabrania się jazdy po przejściu dla pieszych. Jeżeli 
złamiemy ten przepis, zgodnie z taryfikatorem grozi nam mandat 
w wysokości 100 zł. Pamiętajmy więc o bezpieczeństwie i stoso-
waniu się do kodeksu ruchu drogowego, a unikniemy nieprzyjem-
ności związanych z mandatami.

SUKCES SZACHOWY!!!
Uczennice Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej im. ks. prał. 

Stanisława Gawlika w Radziechowach
MARTYNA MOCZAŁA  z kl. IV B i   KLAUDIA MOCZAŁA z kl. III 

b  odniosły wielki sukces, biorąc udział w zawodach powiatowych 
w szachach dla dziewcząt szkół podstawowych w roku szkolnym 
2014/2015.

Zawody odbywały się 17 listopa-
da 2014 roku w  Gminnym Ośrodku 
Kultury w  Jeleśni pod patronatem 
Starosty  Żywieckiego Andrzeja Zie-
lińskiego i  Przewodniczącego PSZS 
Żywiec Romana Czecha. Klaudia  
i Martyna zostały uhonorowane pięk-
nym pucharem i  pamiątkowym dy-
plomem, przynosząc zaszczyt naszej 
szkole. Trenerem naszych zawodni-
czek szachowych jest nauczyciel wy-
chowania fizycznego  pan Jerzy Mika.

Gratulujemy dziewczynkom i  ro-
dzicom wielkiego sukcesu.



22

Nasza GmiNa

Katalog prac, które możemy wykonać bez pozwolenia

MSW o Systemie Rejestrów Państwowych

Zgodnie z  prawem budowlanym stawianie budynków oraz 
inne roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątki od tej regu-
ły są bardzo dokładnie wyszczególnione w art. 29 tej ustawy i tyl-
ko one mogą być prowadzone jedynie na podstawie zgłoszenia 
w starostwie i bez zagrożenia, że zostaną uznane za samowolę bu-
dowlaną. Do takich przykładów należą także rozbiórki niewielkich 
budynków, dobudówki czy nawet altany, jeżeli przekraczają one 
swoimi gabarytami określone w artykułach przepisy. Warto więc 
wiedzieć, co można rozebrać lub rozbudować, a na co trzeba mieć 
pozwolenie.
• Można rozebrać bez pozwolenia budynek nie wyższy niż 8 m 

i stojący od granicy działki w odległości nie mniejszej niż poło-
wa jego wysokości

• Można zbudować domek letniskowy i altanę. Prawo pozwala 
zbudować bez pozwolenia wolno stojące parterowe budyn-
ki gospodarcze, wiaty i altany o pow. zabudowy do 25 mkw. 
Jest jednak kilka ograniczeń. Na każdych 500 mkw. powierzch-
ni działki można postawić nie więcej niż dwa takie obiekty. 
Rzecz jasna, wspomniane wyżej powierzchnie pojedynczych 
budowli nie sumują się i nie można baz pozwolenia postawić 
jednego budynku o pow. 50 mkw.

Pamiętajmy więc, by dla własnego bezpieczeństwa każdą chęć 
zmiany na działce budowlanej skonsultować z odpowiednim or-
ganem, aby uniknąć oskarżeń o samowolę budowlaną.

/Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna” nr 233 (3874)/

Azbest- inwentaryzacja
Przypominamy, że zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospo-

darki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wy-
korzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania 
i  oczyszczania instalacji lub urządzeń, w  których były lub są wyko-
rzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011r. Nr 8 poz.31) 
na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości na której 
znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządze-
nia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wyko-
rzystania.  

Złożenie informacji jest warunkiem jaki należy spełnić przy 
staraniu się o dotację na unieszkodliwianie wyrobów zawierają-
cych azbest. O terminie przyznaniu środków na dofinansowanie 
odbioru azbestu decyduje Rada Gminy. 

Informację o  wyrobach zawierających azbest należy składać 
do Wójta Gminy wypełniając formularz. Wzór formularza „Infor-
macja o  wyrobach zawierających azbest na terenie Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz i  miejscu ich wykorzystania” można odebrać  
w  sekretariacie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz lub pobrać 
na stronie internetowej pod adresem: http://www.radziechowy-
wieprz.pl/azbest-inwentaryzacja. Następnie należy go wypełnić 
i  dostarczyć do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz. Zgodnie §10 
ust 2 przywołanego wyżej  Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (mieszkaniec) przedkła-
da „Informację o  wyrobach zawierających azbest” Wójtowi Gmi-
ny oraz przedmiotowa informacja podlega corocznej aktualizacji  
do dnia 31 stycznia danego roku poprzez sporządzenie następnej in-
formacji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mając na uwadze zapewnie-
nie prawidłowej obsługi obywateli w obszarze m.in. dostępu do usług 
rejestru stanu cywilnego, podjęło decyzję o przesunięciu wdrożenia 
nowego Systemu Rejestrów Państwowych o dwa miesiące.

W MSW funkcjonuje zespół wdrożeniowy, który na bieżąco moni-
toruje stan przygotowania nowego Systemu Rejestrów Państwowych, 
w  tym w  szczególności nadzoruje proces technicznego testowania 
systemu. Wdrożenie nowego Systemu Rejestrów Państwowych to 
proces bardzo złożony i skomplikowany. MSW otrzymywało systema-
tycznie z urzędów stanu cywilnego informacje, które były na bieżąco 
analizowane i weryfikowane. MSW wzięło również pod uwagę liczne 
prośby i sugestie zgłaszane przez samorządowców na Komisji Wspól-
nej Rządu i Samorządu Terytorialnego, aby przesunąć okres wejścia 
w życie nowych przepisów. Istotne jest także właściwe przygotowanie 
wszystkich a zwłaszcza, nowych władz samorządowych, do realizacji 
tego procesu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zweryfikowało stan Systemu 
Rejestrów Państwowych. Uwzględniając fakt, że jego wdrożenie obar-
czone jest dużym ryzykiem MSW przeprowadziło zgodnie z harmo-
nogramem wieloetapowe testy. Miały one zweryfikować poprawność 
funkcjonowania nowych aplikacji. Ministerstwo chciało mieć pew-
ność, że w  ich działaniu nie pojawią się nieprawidłowości, które za-
kłóciłyby płynną obsługę mieszkańców. Uważamy bowiem, że w cen-
trum tego procesu pozostaje obywatel.

W związku z  faktem, że wyniki przeprowadzonych wcześniej te-
stów nie były dla ministerstwa w  pełni satysfakcjonujące, podjęto 
decyzję o  przesunięciu o  dwa miesiące terminu wdrożenia nowego 
Systemu Rejestrów Państwowych.

Stosowane prace legislacyjne polegające na zmianie ustawy o do-
wodach osobistych i ustawie o ewidencji ludności są przygotowywa-
ne w MSW. Zmiany przewidziane w tych ustawach wejdą w życie 1 
marca 2015.

Natomiast ustawa Prawo o  aktach stanu cywilnego przewiduje 
6-miesięczny okres przejściowy. Oznacza to, że urzędy stanu cywilne-
go przez 6 miesięcy będą mogły pracować na tych samych zasadach, 
co do tej pory. Bowiem mimo wdrożenia nowego systemu ustawa 
zapewnia równoległe funkcjonowanie dotychczasowych aplikacji (6 
miesięcy).

W związku z podjętymi decyzjami informujemy, że po 1 stycz-
nia 2015 roku obywatele zostaną obsłużeni na dotychczasowych 
zasadach.

Małgorzata Woźniak
Rzecznik Prasowy MSW
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WYNIKI BADAŃ KRĘGOSŁUPA
W czerwcu 2014 roku, w ramach współpracy 

pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym 
a Gminą Radziechowy-Wieprz, pracownicy Zakła-
du Kinezyterapii i Metod Specjalnych przeprowa-
dzili badania uczniów I klas szkół podstawowych 

z terenu Gminy, na które składały się: 
- analiza składu masy ciała, przy użyciu analizatora składu masy ciała 

Tanita,
- badanie postawy ciała, 
- ocena obciążenia stóp przy użyciu platformy stabilometrycznej,
- badanie spirometryczne.

Celem badań była ocena postawy ciała dzieci i wczesne wykry-
cie ewentualnych zaburzeń postawy ciała, nieprawidłowości doty-
czących obciążenia stóp, stwierdzenie niedowagi lub otyłości wśród 
dzieci oraz ocena zaburzeń w obrębie układu oddechowego. Bada-
nia poprzedzone były ankietą skierowaną do rodziców oraz ich pi-
semną zgodą na ich przeprowadzenie.

Badania miały charakter pilotażowy i planowane jest ich powtó-
rzenie w kolejnych latach rozwoju dzieci. Zbiorcze wyniki przedsta-
wiono poniżej:

Badana grupa była jednorodna pod względem wieku. Sta-
nowiły ją dzieci wieku 8 lat w  liczbie 103, zamieszkujące róż-
ne miejscowości Gminy Radziechowy - Wieprz. Dane uzyskane  
z analizatora składu masy ciała przedstawiają poniższe tabele:

chłopcy Liczba Średnia Minimum Maksimum 
wzrost 53 130,170 120,00 147,00

Masa ciała 53 28,581 20,200 47,10
BMR kJ 53 5061,35 4565,00 5895,00

BMR kcal 53 1209,69 1091,00 1409,00
FAT % 53 14,983 5,400 36,80

FAT MASS 53 4,736 1,100 17,30
FFM kg 53 23,84 18,200 32,30

TBW 53 17,47 14,000 23,60
Tab. 1. Statystyczne wyniki analizy składu masy ciała w grupie 

chłopców.

dziewczynki Liczba Średnia Minimum Maksimum 
Wzrost 50 128,98 120,00 140,00
Masa ciała 50 26,71 19,30 42,30
BMR kJ 50 4399,48 3920,00 5176,0
BMR kcal 50 1051,48 937,00 1237,0
FAT % 50 15,78 5,80 35,700
FAT MASS 50 4,51 1,60 13,10
FFM 50 22,22 17,70 29,60
TBW 50 16,25 13,00 21,70

Tab. 2. Statystyczne wyniki analizy składu ciała w  grupie 
dziewczynek.

Wśród badanych stwierdzono  niewielką grupę z niedowagą 
oraz nieznaczny odsetek z nadwagą i otyłością. U większości dzieci 
parametry masy ciała znajdowały się w granicach normy. U większo-
ści dzieci stwierdzono postawę prawidłową, jedynie u 8 %  wystę-
powały błędy  w  postawie ciała. W  badaniu przy użyciu platformy 
stabilometrycznej u 12% dzieci zaobserwowano nieprawidłowe ob-
ciążenie stóp. 

Badanie spirometryczne u dzieci jest trudne i czasochłonne, wy-
maga dokładnej analizy oraz obserwacji dzieci w dłuższej perspek-
tywie czasowej. Nie jest możliwe postawienie diagnozy na podsta-
wie pojedynczego badania. Badanie w Gminie Radziechowy-Wieprz 
miało na celu określenie stopnia zaburzeń występujących w danej 
populacji. Zaburzeniami najczęściej występującymi u  dzieci są za-
burzenia typu obturacyjnego, polegające na upośledzeniu prze-
pływu powietrza w drogach oddechowych na skutek zmniejszenia 
średnicy dróg oddechowych. Do typowych zaburzeń należy astma 
oskrzelowa i  przewlekłe zapalenie oskrzeli. W  zaburzeniu typu re-
strykcyjnego dochodzi do zmniejszenia pojemności płuc na skutek 
deformacji klatki piersiowej, skoliozy, zmian tkanki płucnej jak i za-
burzeń mięśniowo-nerwowych. W badaniu wzięło udział 94 dzieci, 

w tym 46 chłopców i 48 dziewczynek (wyniki badania przedstawio-
no poniżej na rycinie.

Pojemność życiowa płuc; największa objętość powietrza, jaką 
można  wydmuchać  z  płuc po wykonaniu maksymalnego  wdechu. 
Analizując ten parametr nie można jednoznacznie określić rodzaju 
zaburzenia. Zarówno w  przypadku zaburzeń typu restrykcyjnego 
jak i obturacyjnego wartość jest obniżona. U 1/5 badanych uczniów 
wartość to jest obniżona.

FEV1 - – natężona pojemność wydechowa  jednosekundowa – 
objętość powietrza wydmuchnięta w czasie jednej sekundy. W obu 
typach zaburzeń wartość ta jest obniżona. 

W  przybliżeniu 1/5 badanych uzyskała obniżoną wartość tego 
parametru.

Wskaźnik określający stosunek  FEV1  do  pojemności życiowej 
(VC), wyrażony w procentach VC.

Obniżenie tego wskaźnika świadczy o obturacji dróg oddecho-
wych. W przeprowadzonym badaniu co dziesiąty uczeń uzyskał ob-
niżoną wartość tego wskaźnika, co wskazuje na możliwość wystą-
pienia zaburzenia typu obturacyjnego.

Mgr Tomasz Król
Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych Katedry Fizjoterapii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
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W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ

Śledzie w miodowej zalewie:
Składniki: 
10 filetów śledziowych,
2 łyżki octu,
2 cebule,
½ szklanki oleju
3 ziarenka ziela angielskiego
liść laurowy
łyżka miodu

Przygotowanie: Śledzie moczyć w wodzie przynajmniej przez 
2 godziny, osączyć i  pokroić na nieduże kawałki. Do ½ litra 
wrzącej wody dać listek laurowy, miód oraz posiekane cebule/ 
Gotować to przez ok. 5 min. Dodać ocet, ponownie zagotować 
wlać olej o studzić. Pokrojone śledzie zalać zimną zalewą i od-
stawić do lodówki na kilka godzin.

Sałatka śledziowa:
Składniki: 
6 szt. filetów śledziowych w oleju
2 cebule
4 ziemniaki
1 duża marchew
4 jajka
kilka łyżek majonezu
szczypiorek

Przygotowanie: Śledzie osączyć z oleju, pokroić w paski, ce-
bulę posiekać
, ziemniaki ugotować w mundurkach, obrać i pokroić w kost-
kę. Jajka ugotować na twardo i drobno posiekać. Surową mar-
chewkę zetrzeć na drobnej tarce. W szklanej salaterce układać 
warstwami śledzie, cebulę, ziemniaki, marchewkę i jajka (odro-
binę zostawić do dekoracji). Wierzch sałatki pokryć majone-
zem i posypać resztą pokrojonego jajka oraz szczypiorkiem. 
Może są ryby smaczniejsze niż on, jednak na wigilijnym stole 
to od lat króluje pod każdą postacią – karp – będzie on zawsze 
mile widziany podczas wieczerzy.

Karp zapiekany z pieczarkami:
Składniki: 
2 kg karpia
¾ kostki masła
60 dkg pieczarek
2 cebule
2 jajka
5 łyżek bułki tartej
sól i pieprz

Przygotowanie: Karpia oczyścić, umyć  i  osuszyć, podzielić 
na dzwonki. Pieczarki pokroić w cienkie plasterki. Cebulę po-
siekać. Rozgrzać masło na patelni (1 łyżkę odłożyć) zeszklić 
na nim cebulę, dodać pieczarki – pieprz i  sól do smaku. Ca-
łość dusić do miękkości. Dzwonki karpia posolić, opanierować 
w mące jajku i bułce tartej. Krótko smażyć na rozgrzanym ma-
śle. Następnie w żaroodpornym naczyniu ułożyć część piecza-
rek, na nim dzwonki karpia i na wierzch resztę pieczarek. Skro-
pić rozpuszczonym masłem włożyć do piekarnika nagrzanego 
do 170o przez niecałą godzinę.

W świątecznym menu warto dołożyć starań, aby długo wspo-
minać smak soczystej pieczeni, pysznych nadziewanych rolad 
lub drobiu z chrupiąca skórką.

Szynka pieczona z czosnkiem i rozmarynem:
Składniki: 
1 ½ kg szynki wieprzowej
10 ząbków czosnku
5 gałązek rozmarynu
1 kg ziemniaków
oliwa
sól i pieprz

Przygotowanie: Szynkę oczyścić i  zrobić nacięcia w  mięsie 
wielkości ząbków czosnku, tak aby swobodnie włożyć w  nie 
obrany czosnek. Rozmaryn porwać na kawałki i  powbijać 
w mięso. Szynkę polać oliwą, natrzeć solą i pieprzem, po czym 
ułożyć w  naczyniu  żaroodpornym. Ziemniaki obrać, pokroić 
i  ułożyć obok szynki. Piec w  temp. 220oC przez ok. 20 min., 
a następnie zmniejszyć temp. do 140oC  i piec kolejne 40 min.

Pieczeń wieprzowa:
Składniki: 
1 kg szynki wieprzowej
50 ml wódki
2 łyżki miodu
po ½ łyżeczki tymianku, rozmarynu i kminu
3 łyżki masła
4 cebule
Szklanka soku winogronowego
½ kg ciemnych winogron
Szklanka śmietany
oliwa
sól i pieprz

Przygotowanie: Mięso natrzeć marynatą z wódki, miodu, oli-
wy, soli, pieprzu oraz ziół. Tak zapeklowane mięso włożyć do 
miski, przykryć folia i wstawić do lodówki na całą noc. W ron-

Święta są wyjątkowym czasem na refleksję i zadumę, podsumowaniem minionego roku oraz 
planów na następny. Jest to czas spotkań w gronie najbliższych oraz okazja do smakowania 
wytwornych ciast i potraw, które podkreślają nastrój tej uroczystej chwili. Z pewnością ów 
nastrój podkreślą śledzie w miodowej zalewie, bez których trudno sobie wyobrazić Wigilijną 
Wieczerzę.
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dlu rozgrzać masło, wrzucić obrane i pokrojone w ósemki cebu-
le. Na złotą cebulę położyć mięso i zarumienić je ze wszystkich 
stron. Wlać sok z  winogron i  pozostałą marynatę, a  następnie 
dusić pod przykryciem ok. 1 godz. Wsypać winogrona i  dusić 
jeszcze 15 min. Przed podaniem mięso pokroić w plastry, a sos 
zaciągnąć śmietaną.

Schab w boczku:
Składniki: 
1 ½ kg schabu bez kości
1 kg boczku
3 łyżki oleju
3 łyżki musztardy dijon
kilka ząbków czosnku
1 łyżeczka kminu
1 łyżeczka tymianku
Kilka liści laurowych
Majeranek
Sól i pieprz

Przygotowanie: Schab oczyścić z błon, natrzeć solą, pieprzem, 
majerankiem, tymiankiem i  musztardą. Mięso naszpikować 
czosnkiem i  odstawić w  chłodne miejsce. Boczek delikatnie 
rozbić na bardzo cienki płat. Schab owinąć boczkiem, a  całość 
zawiązać nitką. Natrzeć przyprawami, dodać liście laurowe, a na-
stępnie obsmażyć na oliwie i  zawinąć w  folię aluminiową, po 
czym piec przez 40 min w temp. 180oC. Pokroić w plastry i poda-
wać na zimno z chrzanem lub musztardą.

Sernik:
Składniki: 
3 żółtka
9 dkg masła
10 łyżek mąki tortowej
10 łyżek mąki krupczatki
7 łyżek cukru pudru

1 łyżeczkę proszku do pieczenia
1 łyżka kwaśnej śmietany
odrobina amoniaku
1 łyżka kwaśnej śmietany

Składniki na mase serową:  
1,20 dkg białego półtłustego sera
1 ¾ szklanki cukru
9 jajek
3 białka
2 opakowania cukru waniliowego
½ szklanki śmietany (18%)
1 opakowanie budyniu waniliowego
2 płaskie łyżki kisielu cytrynowego
otarta skórka z cytryny
sok z 1cytryny

Przygotowanie: 
Ciasto: Masło z mąką posiekać, dodać resztę składników i wyro-
bić ciasto. Włożyć na 30 min. do lodówki.
Masa serowa: Ser zmielić dwukrotnie. Żółtka utrzeć z 3 łyżkami 
cukru, do sera dodawać powoli masę jajeczną i ubijać mikserem. 
Śmietanę wymieszać z budyniem, kisielem i mąką, a następnie 
dodać do sera.
Do schłodzonych w  lodówce białek dodać szczyptę soli i  łyżkę 
zimnej wody. Ubić na sztywną pianę, stopniowo dodając cukier. 
Pianę połączyć z serem, dodać resztę składników.
Do formy włożyć ciasto – podpiec 15 min. w  temp. 180oC. Na 
podpieczone ciasto wyłożyć masę serową, piec około 90 min. 
w temp. 170oC i dowolnie udekorować. 

Wszystkim gospodyniom życzę szczęścia i ra-
dosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Dużo wesołych chwil przy rodzinnym stole oraz 
udanych wypieków i kulinarnych pomysłów

życzy Elżbieta Kliś

Świeże zioła w zimie
/pędzenie roślin przyprawowych/

 Wiele roślin  przyprawowych można „pędzić” zimą. Polega to 
na wykorzystaniu naturalnie nagromadzonych składników mine-
ralnych w podziemnych częściach roślin. Do pędzenia w warun-
kach domowych najbardziej nadaje się mięta, lubczyk, estragon, , 
szczypiorek, czosnek, pietruszka, seler.  Najprostsze jest pędzenie 
pietruszki, lubczyku, selera, oraz czosnku. Korzenie tych roślin wy-
kopujemy z gruntu od września do mrozów.     

Wsadzamy do pojemników, nie zapominając o usunięciu  czę-
ści zielonych, a po ok. 6 tygodniach doczekamy się świeżej naci. 
Pędzenie estragonu prowadzimy przez sadzonki kłączowe, a mię-
ty przez rozłogi, które pozyskać możemy  z własnego ogródka.

Aby przyśpieszyć  proces pędzenia, możemy namoczyć sa-
dzonki w ciepłej wodzie  o temp. 40 0C na ok. 5 godz.  Następnie 
wsadzamy do doniczek. Najbardziej skomplikowane jest pędze-
nie szczypioru. Do tego celu nadają się przede wszystkim rośliny  

dwuletnie, mocne. Kępki przeznaczone do pędzenia wykopuje się 
z   ziemi jesienią, szczypior krótko przycina i przysusza. Tak przy-
gotowane kępki przenosimy do pomieszczeń, chroniąc przed 
mrozem. Między październikiem a  grudniem przerywamy okres 
spoczynku szczypiorku . Aby pobudzić roślinę,  skuteczna jest 
metoda ciepłej kąpieli czyli moczenia kępki szczypiorku w temp. 
400C   przez kilka godz./do ostygnięcia./. Następnie wsadzamy ją 
do naczynia. Optymalna temperatura do pędzenia szczypiorku 
w pomieszczeniu  to  200C. Najczęściej w okresie pędzenia uzy-
skujemy 3-4 zbiory.                                                

Doniczkowa uprawa ziół i roślin przyprawowych w okresie zi-
mowym, dostarcza nam wartościowych dodatków do potraw , ja-
kimi są zielone listki pełne witamin,  składników mineralnych oraz  
wspaniałego aromatu.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zofia Piecuch
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Wszystkich mieszkańców chcących współredagować nasz biuletyn prosimyo przesyłanie artykułów do 7–ego każdego 
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biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl, gckptrw@gmail.com

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

INFORMACJA
Wójt gminy informuje że zakończono prze-

budowę drogi gminnej w Brzuśniku na odcin-
ku 1956 m. W ramach remontu wykonano re-
monty najbardziej zniszczonych przepustów 
oraz wyczyszczono rowy przydrożne.  Zostały 
również wymienione bariery drogowe. Wójt 
gminny informuje, że projekt nie przewidywał 
asfaltowania wjazdów na posesje. Wjazdy na 
których wykonano nawierzchnię asfaltowa 
zostały wykonane na zlecenie i koszt poszcze-
gólnych Właścicieli nieruchomości.  

UWAGA ! IV RATA PODATKÓW
Przypominamy o obowiązku uregulowania podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego za 2014 rok.
W przypadku nieuregulowania podatku wszczęta  zostanie egzekucja 

administracyjna – zostaną wysłane upomnienia za zaległości podatkowe, 
do których doliczone będą koszty w wysokości  11,60 zł.

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

Aby uniknąć dodatkowych kosztów, prosimy o terminowe wpłacanie 
podatku.

Kiermasz wypieków  
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II  

w Bystrej    
17 grudnia 2014r. godz. 12:00 

(sprzedaż odbywać się będzie od godz. 8:00) 
Serdecznie polecamy!

Grono Pedagogiczne wraz z Radą Rodziców ZSP  
w Bystrej

Chatka z piernika ”
Duża - cena 70 zł.
Mała – cena 40 zł 

(na zamówienie skła-
dane  

do sekretariatu szkoły  
do 30 listopada 

2014r.)
Telefon: 33 867 55 70
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K O R E P E T Y C J E 
z Języka Angielskiego 

• indywidualne podejście,
• przełamanie barier w mówieniu!

• przygotowanie do Matury,  
egzaminów na studiach,

• przygotowanie do egzaminów 
FCE i CAE.

KONTAKT: 505057359

GINEKOLOGIA 
I MEDYCYNA ESTETYCZNA

lek. Med. Dariusz Gaszek
Wieprz, ul. Żywiecka  15

Numer kontaktowy:  
606 116 185

Godziny przyjęć: piątek 
9.30 -11.00 

(lub po ustaleniu telefonicznym)

PROMOCYJNE CENY!
Nowość: LASER!

Na sprzedaż działka o pow. 1511 m2 
w pobliżu ul. Wiśniowej w Radziechowach. 

W MPZP teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Działka lekko nachylona, kształtem zbliżona do prostokąta. 

Tel. 605-103-017

Na sprzedaż działka o pow. 1845 m2 
w pobliżu ul. 3 Maja w Przybędzy. 

W MPZP teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 
Działka lekko nachylona, kształtem zbliżona do prostokąta. 

Tel. 605-103-017

Na sprzedaż 8 działek rolnych o łącznej pow. 7034 m2 
w pobliżu ul. Wajdowej w Radziechowach. 

Działki klasy IVa i IVb, kształtem zbliżone do prostokątów. 
Tel. 605-103-017

S P R Z E D A M   D Z I A Ł K I ! ! !



SKŁAD OPAŁOWO – BUDOWLANY
34-382 Wieprz, ul. Żywiecka /obok mostu/

*  WĘGIEL  *  MUŁ  * 
*  FLOT  *  PIASEK  *

*  KRUSZYWA BUDOWLANE  *

TEL. 601-654-252

*  ARTYKUŁY METALOWE  *
*  NARZĘDZIA  *  FARBY  *

*  SYSTEMY ZAMOCOWAŃ  *
*  CHEMIA BUDOWLANA  *

Tel: 663-734-024

DO 10 KM TRANSPORT GRATIS
PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 TON


