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 Wraz z początkiem roku wykonano szereg 
prac w domu ludowym w Wieprzu. Odnowio-
na została przede wszystkim scena – obłożono 
ją kamiennymi płytkami, wymalowano ściany 
wypełniające jej wnętrze oraz zamontowa-
no nowe halogenowe oświetlenie. Wymalo-

wana została również znajdująca się w budyn-
ku, a wcześniej zaniedbana szatnia. Na ścianach 
powieszono wieszaki, a  podłoga wykończona 
jest obecnie nowymi płytkami. 

Szanowni Państwo
W mijającym miesiącu odbyły się eliminacje gminne do Ogólno-

polskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej. Młodzież z terenu naszej Gmi-
ny wykazała się w nim wspaniałą wiedza na tematy bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Uczestnikom, a przede wszystkim laureatom, 
składam jeszcze raz serdecznie gratulacje! Jako Prezes Zarządu 
Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Radziechowy-
Wieprz wyrażam także głęboką nadzieję, że posiadana przez mło-
dzież wiedza posłuży zwiększaniu świadomości mieszkańców, a 
motto przewodnie turnieju „Wypalanie traw zabija – ludzi zwierzęta 
i środowisko” trafi do serca tym spośród nas, którzy nie widzą błędu i 
zagrożenia w swoim postępowaniu.  

Zainteresowanych wynikami turnieju odsyłam do str. 14, gdzie 
zamieszczone zostały wszystkie informacje na ten temat.

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz
Maciej Mika

Wyjątkowy jubileusz - 
100 lat Pani Marianny 
Sałapat
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Nowe oblicze sali w domu  
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Nowa scena i szatnia – to główne zmiany jakie zaobserwować można  
w domu ludowym w wieprzu. 

KoNcerT ballad   wysTĄpi   zespÓŁ „maŁe KiNo”
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Drobne zmiany zobaczyć można także w toalecie i kuchni – zamonto-
wane zostały bowiem w tych miejscach nowe baterie, a w woda w toale-
tach już zawsze będzie ciepła – dzięki zamontowanemu przepływowemu 
podgrzewaczowi. 

Prace w domu ludowym wykonane zostały przez pracowników Refe-
ratu Technicznego. Pieniądze, dzięki którym udało się zrealizować ten cel, 
pochodziły z pozostałości środków przeznaczonych na klimatyzację sali 
(były to pieniądze z funduszu sołeckiego i pieniądze ze zbiórki publicznej 
organizowanej w 2013 roku przez GKCPT) oraz pieniędzy pozyskanych 
przez Koło Gospodyń Wiejskich działające w Wieprzu. 

(M.H.)

KoNKurs TradycyJNycH palm wielKaNocNycH
w  Juszczynie 29.03.2015 r. odbył się kolejny konkurs 

palm wielkanocnych. 
W trakcie pięknej Mszy Świętej odbyła się procesja dookoła 

kościoła z palmami, po której zakończeniu kolorowy orszak ru-
szył w stronę domu ludowego, gdzie rozwiązany został konkurs 
na najpiękniejsze i najbardziej tradycyjne palmy wielkanocne. 

W tym roku najlepszymi okazali się: 
KaTeGoria przedszKole:

Antoni Juraszek 
Zofia Babicka 
Kamil Witos

KaTeGoria i-iii:
Patryk Biegun 
Natan Biegun 
Michał Pawlik

Kategoria iV-Vi:

Oskar Temel 
Paweł Zemczak 
Daria Witos

KaTeGoria GimNazJum:
Natalia Dendys 
Mateusz Hankus 
Bartek Kozieł

KaTeGoria osoby dorosŁe:
Zofia Staniak 
Zofia Kozieł 
Mieczysław Sygut

Palmy oceniała komisja w składzie: Pani Rozalia Polak, Pani 
Czesława Goły, Pani Elżbieta Fijak oraz Pan Andrzej Murański. 
Dziękujemy także za obecność przedstawicielom miejscowych 
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warszTaTy wielKaNocNe „w TradycJi  
NaszycH przodKÓw” – FoTorelacJa!

władz: Panu Piotrowi Pieli -  Przewodniczącemu Rady Gminy, Panu 
Damianowi Dudysowi - Wice-przewodniczącemu Rady Gminy 
oraz Pani Irenie Rodak Przewodniczącej Komisji Oświaty. Dzięku-
jemy także za obecność ks. Proboszcza Kazimierza Buby, ks. Józefa 
Pasternaka oraz Przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich, któ-
re ugościły wszystkich przybyłych słodyczami. Dziękujemy także 
Panu Sołtysowi Mieczysławowi Sygutowi za pomoc w przygoto-
waniu konkursu! Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy!               (m.H.)

W  dniu 1 marca 2015 odbyły się w  Radziechowach warszta-
ty tworzenia palm i pisanek wielkanocnych. Uczniowie z Radzie-
chów, Brzuśnika i Bystrej uczyli się nie tylko prawidłowej konstruk-
cji palm, ale poznali także odrobinę historii ich tworzenia, a nawet 
mogli dowiedzieć się z jakiego tupu gałązek można przygotować 
oryginalną i  jednocześnie tradycyjną palmę. Zajęcia w  tym roku 
prowadziły Panie: Maria Dobija, Renata Talik, Małgorzata Ostrow-
ska i Karolina Loranc. Dziękujemy!

Zajęcia były także jednymi z pierwszych w sali „nad strażnicą”, 
które odbyły się po wyposarzeniu zakupie nowego wyposarzenia. 
Sprzęt rekreacyjny, multimedialny oraz lustra stoły i krzesła zostały 
zakupione przez Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki Ra-
dziechowy-Wieprz dzięki projektowi realizowanemu z „Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
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Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt nosił tytuł: „Przy-
jazne Centrum kultury – wyposażenie Sali społeczno-kulturalnej 
GCKPT w  Radziechowach”  Opracowany został przez GCKPT Ra-
dziechowy-Wieprz i współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w  ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” – Mały Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(M.H.)

zapraszamy do ŚwieTlicy  
w radziecHowacH!

Prowadzenie świetlicy dla dzieci i  młodzieży to organizo-
wanie czasu wolnego w  godzinach popołudniowych w  ciągu 
tygodnia, oferowanie ciekawych form spędzania tego cza-
su - różnorodnych zajęć sportowych czy gier zespołowych, 
wspólnych wyjść do kina, na wystawy, wycieczek, kółek zain-
teresowań, zajęć plastycznych, spotkań z  ciekawymi ludźmi, 
itp. To również pomoc w  rozwiązywaniu doraźnych trudności 

i  problemów dzieci, za-
równo szkolnych, socjal-
nych, rodzinnych, jak 
i  psychologicznych. Do 
najważniejszych w  tym 
okresie rozwojowym 
- okresie adolescencji 
- należy wsparcie pra-
widłowego rozwoju, 
kształtowania własnej 
tożsamości i  poczu-
cia wartości, wreszcie 
u k i e r u n k o w y w a n i a 
aktywności w  dążeniu 
młodych ludzi do osobi-
stych celów i zamierzeń, 
zgodnie z ich marzenia-
mi i predyspozycjami. 

Na każdą grupę przypada jeden wychowawca.

  GRUPA I – poniedziałek 14.00 – 16.00 – Agnieszka Temel (SP kl. I-VI)
 GRUPA II – czwartek 14.00 – 16.00 – Iwona Caputa (SP kl. I-VI)
 GRUPA III – piątek 14.30 – 16.30 – Iwona Caputa (Gimnazjum + SP)

(I.C.)
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zespół szkól im. ks. prał. st. Gawlika 
w radziechowach zaprasza

WYBIERZCIE SZKOŁĘ W NASZEJ GMINIE!

szanowni rodzice
pragniemy gorąco zachęcić was i wasze dzieci do skorzystania 

z oferty zespołu szkół im. ks. prał. st. Gawlika w radziechowach. 
chcemy, aby uczniowie prawidłowo się rozwijali na pierwszym 
miejscu stawiając naukę  i zachowanie a następnie osiągnięcia 
sportowe.    

Nasza szkoła położona  jest w malowniczym górskim terenie. Z jej 
okien roztacza się widok na Skrzyczne, Babią Górę, Matyskę z Krzyżem 
Jubileuszowym. Można stąd wyruszyć na wiele atrakcyjnych szlaków 
Beskidu Żywieckiego i Śląskiego.

Historia szkoły sięga aż XVI w. jednakże obecny budynek został 
oddany do użytku dopiero w 1952 r. a następnie rozbudowany w la-
tach 1974-1978. Dziś szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczno- spor-
tową oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.

baza dydaktyczna naszej szkoły: 
23 klaso-pracownie przedmiotowe
3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
Bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacji
Świetlicę ze stołówką
Amfiteatr
baza sportowa:
Szkoła to nie tylko nauka. Dzięki doskonale rozwiniętej bazie 

sportowej uczniowie mają dobre warunki do rozwoju kondycji fizycz-
nej  i uprawiania sportów. Bazę sportową stanowią:
- duża sala gimnastyczna z boiskiem do siatkówki
- mała sala gimnastyczna, z której korzystają głównie młodsi ucznio-

wie
- siłownia 
- boisko do siatkówki plażowej
- orlik z boiskiem do piłki nożnej i piłki koszykowej.

Dominującą dyscypliną sportu uprawianą przez uczniów jest pił-
ka siatkowa, w której na przestrzeni lat drużyny dziewcząt i chłopców 
szkoły podstawowej i gimnazjum odnosiły wiele sukcesów. 

Co roku w gimnazjum tworzona jest klasa o profilu sportowym, 
a od roku 2014 także w szkole podstawowej. W ramach zajęć wycho-
wania fizycznego dzieci z klas sportowych wyjeżdżają na basen. W 
klasach młodszych odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjno – 
kompensacyjnej. 

biblioteka szkolna
Czytelnicy mogą korzystać  z:

- wypożyczalni liczącej ponad  11 tysięcy woluminów ( literatura 
piękna, beletrystyka, książki popularno naukowe z różnych dzie-
dzin wiedzy, książki z zakresu psychologii, pedagogiki i inne). 

- księgozbioru podręcznego czytelni (encyklopedie, słowniki, kom-
pendia wiedzy z różnych dziedzin, albumy, atlasy , czasopisma, 
programy komputerowe, płyty CD i inne zbiory audiowizualne.
W czytelni działa ponadto Multimedialne Centrum Informacji, 

wyposażone w komputery, umożliwiające stały dostęp do Internetu, 
encyklopedii multimedialnych i różnorodnych programów kompute-
rowych. 

Biblioteka organizuje następujące imprezy i konkursy:
- uroczystość przyjęcia uczniów klas pierwszych w poczet czytelni-

ków biblioteki.
- Rambit klas trzecich – konkurs czytelniczy połączony z zawodami  

sportowymi.
Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczenia w :

 -pracach kółka bibliotecznego
- zajęciach organizowanych w ramach akcji „Cała Polska czyta dzie-

ciom”  
- wspólne czytanie książek, konkursy czytelnicze i plastyczne.

Świetlica szkolna:

Zapewnia opiekę, organizuje zespołową naukę, stwarza odpo-
wiednie warunki do odrabiania zadań domowych oraz rozwija zain-
teresowania intelektualne, plastyczne, techniczne itp.

Przygotowuje  i prowadzi zajęcia :
- plastyczne z wykorzystaniem różnych technik,
-kulinarne: przygotowanie deserów, tostów, kanapek itp.
-projekcje filmów i bajek
-ruchowe przy muzyce
-szachowe
- konkursy tematyczne: bożonarodzeniowe, wielkanocne.

Ponadto organizuje spotkania:
Mikołajki na słodko oraz Walentynkowe kartki z życzeniami.   
Uczniowie w świetlicy mogą korzystać z atrakcyjnych gier plan-

szowych oraz z zajęć z komputerem.
Zapewniamy wychowankom racjonalne żywienie w czasie ich po-

bytu w szkole :
- drugie śniadanie i herbatę z drożdżówką
- obiady dwudaniowe. 

atrakcje szkolne:
Szkoła organizuje przez cały rok różne imprezy okolicznościowe i 

akcje, są to m.in.:
- Święto Patrona szkoły
- wyjazdy do kina i do teatru,
- wycieczki piesze i rajdy turystyczne
- koncerty muzyczne
- przedstawienia teatralne dla klas I- III
- „Koncert dla Mam”
- „Wieczór Kolęd”
- „Jasełka”
- zawody sportowe
- zabawy andrzejkowe i noworoczne
 - zloty ekologiczne
- akcje charytatywne np. Gwiazdka z uśmiechem
- kiermasz ozdób świątecznych: bożonarodzeniowych i wielkanoc-

nych
- spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi 
- wyjazdy do Biblioteki Śląskiej w Katowicach na prezentacje biblio-

teczne
- warsztaty folklorystyczne

W szkole działają Szkolne Koło LOP, PCK, koło SKKT, Samorządy 
Uczniowskie 

 
Projekty edukacyjne realizowane w Zespole Szkół im. ks. prał. St. 

Gawlika w Radziechowach
- Wymiana młodzieży w ramach programu Socrates Comenius, Ak-

cja 1 – wyjazd młodzieży na Cypr 
- „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny”
- „Równe szanse do nauki i na przyszłość”
-„Moja mała – wielka Ojczyzna” Działaj Lokalnie 
-Konkurs Grantowy Moje Silne Drzewo „Poznać, pokochać, chronić 

( jakie to banalne?)”
-„Pozwól mi działać a zrozumiem”- ogród miejscem edukacji dla 

dzieci
-„Razem dla siebie i innych”
-Po stronie natury Beskidy tu jest nasze miejsce na ziemi.
-Radosna Szkoła – doposażenie miejsca zabaw dla dzieci klas 1- 3 . 
-„Nauka kluczem do przyszłości” 
-Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
-Indywidualizacja Nauczania w Gminie Radziechowy – Wieprz kl. 

I –III
-Program Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży
- Aktywni dla klimatu
-Misja Przyroda- Zielona Szkoła w Parkach Narodowych  
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Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi w Juszczynie 
zaprasza absolwentów szkół podstawowych      

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie
Obecnie w  szkole uczy się 120 uczniów w  7 oddziałach. Na-

uka odbywa się na jedna zmianę. W  budynku znajduje się 7 sal 
lekcyjnych wyposażonych w komputer z dostępem do Internetu 
oraz 3 w tablice interaktywne, pracownia komputerowa, świetlica, 
kuchnia i stołówka, gabinet pedagoga, logopedy, gabinet pielę-
gniarki, biblioteka oraz sala gimnastyczna z zapleczem wspólnie 
z gimnazjum.

Obok szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne. W roku szkol-
nym 2014/15 utworzono klasę sportową.

Każdego roku szkoła organizuje „Dzień Seniora”, „Dzień Matki”, 
„Dzień Rodziny”, „Święto szkoły” adresowane do społeczności lo-
kalnej.

W  ostatnich latach realizowano wiele projektów: „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „Radosna szkoła”, 
„Nasza Akademia – Mieszkam na wsi i chce wykorzystać szanse na 
sukces”, projekt systemowy

 „ Indywidualizacja nauczania i  wychowania w  klasach I  - III 
szkoły podstawowej” „Jesteśmy zdrowi, aktywni i  bezpieczni”  
w  ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna 
i przyjazna szkoła”.

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach i odnoszą sukcesy:
wyróżnienie i wynik bdb z konkursie „KANGUR”;
finalista w konkursie matematycznym 2014r.;
„Złota Gwiazda Betlejemska” 2014r. i 2015r.;
II miejsce w Gminnym Konkursie matematycznym kl. III 2015r.;
liczne sukcesy w konkursach  plastycznych na szczeblu gminy, 

powiatu i województwa;

wysoki wynik sprawdzianu po klasie VI w  2014r.-wyższe od 
gminy, powiatu, województwa i kraju.

 Dzięki pozyskanemu sponsorowi od wielu lat uczniowie na-
szej szkoły mogą korzystać z cotygodniowych bezpłatnych wyjaz-
dów na basen i uczyć się pływania pod okiem instruktora, wielu 
korzysta również z  bezpłatnych obiadów. Dodatkowo w  szkole 
mają miejsce zajęcia instrumentalno – wokalne, kulinarne, teatral-
ne, zajęcia sportowe. Aktywnie działa Szkolne Koło Turystyczno 
Krajoznawcze, które w ubiegłym roku zdobyło III miejsce w rankin-
gu SKKT z powiatu żywieckiego. Na uwagę zasługują też  działania 
Samorządu Uczniowskiego, który aktywnie uczestniczy w  wielu 
akcjach charytatywnych, takich jak: „Góra grosza”, „Grosz do gro-
sza”, „Uśmiech za grosik”, zbiórka karmy dla zwierząt do schroni-
ska, zbiórka makulatury, zakrętek, zużytych telefonów komórko-
wych i baterii. Uczniowie otoczeni są opieką świetlicową zgodnie 
z oczekiwaniami rodziców. Atrakcyjne zajęcia, możliwość odrobie-
nia zadania  przyciąga wielu uczniów, zwłaszcza z klas młodszych.

Dla uczniów z trudnościami w nauce organizowane są zajęcia 
dydaktyczno - wyrównawcze i  specjalistyczne korekcyjno-kom-
pensacyjne. Uczniowie z wadami wymowy uczęszczają na zajęcia 
logopedyczne. Wszystkie te zajęcia prowadzą nauczyciele naszej 
szkoły, którzy posiadają wymagane kwalifikacje.

Od września 1 uczeń realizuje indywidualny program nauki 
matematyki. W szkole wdrażane są dobre praktyki – wspomaga-
nie ucznia zdolnego i  kształcenie zdrowych nawyków żywienio-
wych oraz higienicznego trybu życia.

szkoła podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego 
w brzuśniku zaprasza

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku znaj-
duje się w centrum malowniczo położonej, spokojnej, bezpiecznej 
wsi. Do placówki uczęszcza co roku około 100 uczniów, toteż kla-
sy liczą po kilkanaścioro dzieci, co daje możliwość indywidualnej 
pracy z  uczniem.  Każdy z oddziałów posiada swoją salę lekcyjną, 
wszyscy uczą się na pierwszą zmianę. Klasy pierwsze mają zajęcia 
w nowej części szkoły, co zapewnia  spokój, poczucie bezpieczeń-
stwa, a  ich kontakt ze starszymi uczniami jest ograniczony. Sale 
są dobrze wyposażone, posiadamy wiele pomocy naukowych, 
w każdym pomieszczeniu jest dostęp do sieci internetowej i moż-
liwość korzystania na zajęciach z  komputerów przenośnych lub 
stacjonarnych. Możemy się także pochwalić tablicą interaktywną, 
sprzętem audiowizualnym, które są codziennie wykorzystywane 
przez nauczycieli na lekcjach. Sala komputerowa wyposażona jest 
w 10 stanowisk, w klasach IV-VI wprowadzono podział na grupy, 
by każdy uczeń miał do pracy osobne stanowisko komputerowe. 
W szkole działa świetlica czynna codziennie w godzinach dopaso-
wanych do potrzeb rodziców pracujących. Uczniowie mają możli-
wość korzystania z obiadów. Największą naszą chlubą jest otwar-
ta przed niespełna 3 laty sala gimnastyczna. Dzięki świetnej bazie 
uczniowie zaczęli odnosić wreszcie sukcesy w grach zespołowych, 
a  tenis stołowy był od zawsze koronną dyscypliną. Naszym atu-
tem jest kadra o bardzo wysokich kwalifikacjach, co roku, każdy 
z  nauczycieli uczestnicz w  różnych formach doskonalenia, by 
sprostać wymaganiom stawianym przez resort oświaty oraz ocze-
kiwaniom uczniów i rodziców. Nasze dzieci osiągają dobre wyniki 
nauczania oraz wysokie wyniki na sprawdzianie. Z powodzeniem 

radzą sobie na kolejnych etapach edukacji. Bardzo wielu uczniów 
bierze udział w różnego rodzaju konkursach: wiedzy i artystycz-
nych, gdzie odnoszą sukcesy. Dla uczniów, którzy mają problemy 
w  nauce organizujemy zajęcia wyrównawcze, oferujemy pomoc 
w nadrabianiu braków, w odrabianiu zadań domowych, są też ob-
jęci opieką pedagoga. Uczniowie, którzy pragną rozwijać swoje 
zainteresowania i uzdolnienia uczęszczają na kółka i dodatkowe 
zajęcia zgodnie ze swoimi potrzebami. 

    Ważnymi zadaniami są dla nas zajęcia związane z wychowa-
niem, bezpieczeństwem i profilaktyką. Dokładamy wszelkich sta-
rań, by nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna uczniom i rodzi-
com. Jesteśmy otwarci na inicjatywy i uwagi rodziców oraz dzieci.

Co roku organizujemy wyjazdy uczniów do kina, na wyciecz-
ki czy zielone szkoły, jeśli oferta spotka się z  zainteresowaniem. 
Współpracujemy z aktorami, którzy przyjeżdżają  ze spektaklami 
lub prowadzą warsztaty teatralne. Kilka razy w ciągu roku gości-
my muzyków prezentujących nie tylko standardy muzyki poważ-
nej, ale także przybliżających różne zagadnienia z zakresu kultury 
muzycznej. Dzieci spotykają się również z  literatami i  twórcami 
ludowymi na różnych warsztatach. Wiele uwagi i  czasu poświę-
camy naszemu Patronowi, którego twórczość pomaga nam uczyć 
i wychowywać.

Staramy się tworzyć przyjazną i  ciepłą atmosferę, by każdy, 
kto u nas się uczy, pracuje lub  do nas zagości czuł się dobrze, był 
traktowany podmiotowo z życzliwością i uwagą, czuł się dobrze. 
Zapraszamy!                                                                 

Cecylia Dudys – Dyrektor Szkoły
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szkoła podstawowa im. Franciszka polaka w Juszczynie
Obecnie w  szkole uczy się 120 uczniów w  7 oddziałach. Na-

uka odbywa się na jedna zmianę. W  budynku znajduje się 7 sal 
lekcyjnych wyposażonych w komputer z dostępem do Internetu 
oraz 3 w tablice interaktywne, pracownia komputerowa, świetlica, 
kuchnia i stołówka, gabinet pedagoga, logopedy, gabinet pielę-
gniarki, biblioteka oraz sala gimnastyczna z zapleczem wspólnie 
z gimnazjum.

Obok szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne. W roku szkol-
nym 2014/15 utworzono klasę sportową.

Każdego roku szkoła organizuje „Dzień Seniora”, „Dzień Matki”, 
„Dzień Rodziny”, „Święto szkoły” adresowane do społeczności lo-
kalnej.

W  ostatnich latach realizowano wiele projektów: „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „Radosna szkoła”, 
„Nasza Akademia – Mieszkam na wsi i chce wykorzystać szanse na 
sukces”, projekt systemowy

 „ Indywidualizacja nauczania i  wychowania w  klasach I  - III 
szkoły podstawowej” „Jesteśmy zdrowi, aktywni i  bezpieczni”  
w  ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna 
i przyjazna szkoła”.

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach i odnoszą sukcesy:
wyróżnienie i wynik bdb z konkursie „KANGUR”;
finalista w konkursie matematycznym 2014r.;
„Złota Gwiazda Betlejemska” 2014r. i 2015r.;
II miejsce w Gminnym Konkursie matematycznym kl. III 2015r.;
liczne sukcesy w konkursach  plastycznych na szczeblu gminy, 

powiatu i województwa;

wysoki wynik sprawdzianu po klasie VI w  2014r.-wyższe od 
gminy, powiatu, województwa i kraju.

 Dzięki pozyskanemu sponsorowi od wielu lat uczniowie na-
szej szkoły mogą korzystać z cotygodniowych bezpłatnych wyjaz-
dów na basen i uczyć się pływania pod okiem instruktora, wielu 
korzysta również z  bezpłatnych obiadów. Dodatkowo w  szkole 
mają miejsce zajęcia instrumentalno – wokalne, kulinarne, teatral-
ne, zajęcia sportowe. Aktywnie działa Szkolne Koło Turystyczno 
Krajoznawcze, które w ubiegłym roku zdobyło III miejsce w rankin-
gu SKKT z powiatu żywieckiego. Na uwagę zasługują też  działania 
Samorządu Uczniowskiego, który aktywnie uczestniczy w  wielu 
akcjach charytatywnych, takich jak: „Góra grosza”, „Grosz do gro-
sza”, „Uśmiech za grosik”, zbiórka karmy dla zwierząt do schroni-
ska, zbiórka makulatury, zakrętek, zużytych telefonów komórko-
wych i baterii. Uczniowie otoczeni są opieką świetlicową zgodnie 
z oczekiwaniami rodziców. Atrakcyjne zajęcia, możliwość odrobie-
nia zadania  przyciąga wielu uczniów, zwłaszcza z klas młodszych.

Dla uczniów z trudnościami w nauce organizowane są zajęcia 
dydaktyczno - wyrównawcze i  specjalistyczne korekcyjno-kom-
pensacyjne. Uczniowie z wadami wymowy uczęszczają na zajęcia 
logopedyczne. Wszystkie te zajęcia prowadzą nauczyciele naszej 
szkoły, którzy posiadają wymagane kwalifikacje.

Od września 1 uczeń realizuje indywidualny program nauki 
matematyki. W szkole wdrażane są dobre praktyki – wspomaga-
nie ucznia zdolnego i  kształcenie zdrowych nawyków żywienio-
wych oraz higienicznego trybu życia.

szKoŁa podsTawowa im. JaNa KlicHa 
w wieprzu

 „Tu wszystko się zaczyna, obowiązek i praca
Tu szkolna tworzy się rodzina, człowiek się wzbogaca…”
Słowa hymnu Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu 

najlepiej charakteryzują naszą placówkę.
Szkoła nasza znajduje się w  pięknej miejscowości nad brze-

giem rzeki Soły. Zewsząd otaczają nas beskidzkie szczyty. Budy-
nek szkolny widać z daleka . Zachęca już samym swym okazałym 
wyglądem. Jednak najważniejsze jest wnętrze, które radośnie tęt-
ni życiem. 

Obecnie w naszej szkole uczy się 199 uczniów w 11 oddziałach 
i  25 przedszkolaków w  oddziale przedszkolnym. Kadrę pedago-
giczną tworzy 21 nauczycieli, wszyscy posiadają wyższe wykształ-
cenie pedagogiczne, większość stopień nauczyciela dyplomowa-
nego  i  większość posiada kwalifikację do nauczania drugiego, 
a niektóry i trzeciego przedmiotu. W budynku szkoły znajdziemy:
• sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne;
• pracownię komputerową, wyposażoną w  nowoczesny sprzęt 

komputerowy,
• dostęp do sieci Wi-Fi na terenie całej szkoły;
• nowoczesną salę gimnastyczną w  pełni wyposażoną w  sprzęt 

sportowy;
• sale rekreacyjną wyposażoną z programu Radosna szkoła;
• stołówkę z zapleczem kuchennym;
• gabinet pierwszej pomocy;
• bibliotekę;

W jasnych i przestronnych pomieszczeniach odbywają się nie 
tylko zajęcia dydaktyczne. Nasi uczniowie bardzo chętnie spę-
dzają tutaj czas podczas licznych zajęć pozalekcyjnych, rozwija-
jąc swoje zainteresowania i  pogłębiając pasje. Prace powstające 
w trakcie tych zajęć stanowią wystrój wnętrz naszej szkoły, two-

rząc je jeszcze piękniejszym. Innymi efektami pracy osiągniętymi 
podczas zajęć pozalekcyjnych szczycimy się na terenie całej Gmi-
ny, a nawet poza nią, biorąc z powodzeniem udział w licznych kon-
kursach, turniejach oraz festiwalach.

Od niedawna, ale również z dużym powodzeniem działa u nas 
zespół taneczno – wokalny „Smyki”, który swoimi występami 
uświetnia uroczystości szkolne oraz gminne.

Wychodząc naprzeciw zapracowanym rodzicom, naszym po-
ciechom zapewniamy również zajęcia opiekuńcze na świetlicy 
szkolnej do późnych godzin popołudniowych. Nad wszystkim 
czuwa wykwalifikowana, doświadczona i  bardzo oddana dzie-
ciom oraz ich rodzicom kadra pedagogiczna. W  trosce o  komfort i  
bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w  szkole, zain-
stalowano zewnętrzny i  wewnętrzny monitoring wizyjny. Szkoła 
jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Edukacja  z   pasją  i   rozwijanie  pasji - szkołę  identyfikuje  
szeroko pojęte wspomaganie, wspieranie rozwoju, współpraca 
i współdziałanie. Współpracujemy z licznymi instytucjami lokalny-
mi, kościołem, Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń, Urzędem Gminy, 
organizacjami społecznymi, poradniami psychologiczno – peda-
gogicznymi i specjalistycznymi. Uczniowie,  nauczyciele  oraz  ro-
dzice  współorganizują  szereg imprez cyklicznych, które na stałe 
wpisały się w tradycję szkolną. Należą do nich m. in.:  „Dni Regio-
nalne”, „Koncert Kolęd”, „Muzyczny Show”, „Dzień Babci i Dziadka”, 
„Kiermasz Ozdób Świątecznych” itp.

Zachęcam do odwiedzania naszej placówki, by się o  tym 
wszystkim  przekonać.

mgr Grzegorz Ciurla - dyrektor szkoły
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w  TeJ  szKole  poczuJesz  siĘ  JaK  w  domu
Tutaj  panuje  bezpieczna,  rodzinna atmosfera,

mało liczne klasy  i praca w systemie jednozmianowym.
u nas uczeń jest najważniejszy!

Szkoła położona jest w malowniczym zakątku Kotliny Żywiec-
kiej u podnóża Matyski i Sotu,  w sąsiedztwie Żywieckiego Parku 
Krajobrazowego. Na Matyskę prowadzi ścieżka dydaktyczna.

Szkoła  posiada  bogatą  bazę  dydaktyczną  i    wykwalifikowa-
ną kadrę nauczycieli.
• Baza dydaktyczna
• Szkoła posiada:
• 6 klas lekcyjnych, 3 z nich wyposażo-

ne w tablice interaktywne
• Pracownię komputerową wyposażo-

ną w nowoczesny sprzęt i Internet
• Świetlicę ze stołówką
• Bibliotekę 
• Zastępczą salę gimnastyczną
• Salę do gimnastyki korekcyjnej
• Salę do zajęć indywidualnych (peda-

gog, logopeda)
• Boisko szkolne
• Plac zabaw

ŚwieTlica
 W Szkole funkcjonuje bogato wypo-

sażona, przestronna świetlica szkolna, 
w  której codziennie mogą przebywać 
dzieci pod troskliwą opieką wykwalifiko-
wanych nauczycieli. Uczniowie mogą tu rozwijać swoje pasje i za-
interesowania biorąc udział w różnych zajęciach, np. plastycznych, 
komputerowych, muzycznych, technicznych, regionalnych. 

Atrakcje Szkoły
• Nasza Szkoła przez cały rok organizu-

je różne imprezy, akcje np.:
• dzień otwarty placówki
• wyjazdy do kina, teatru
• cotygodniowe wyjazdy do Aquapar-

ku w Leśnej w cenie 6 zł od osoby
• wycieczki piesze i autokarowe
• zabawy andrzejkowe i  karnawałowe, 

dyskoteki szkolne
• akcje charytatywne
• kiermasze ozdób świątecznych
• wybory do Samorządu Uczniowskiego
• Dzień Chłopaka
• jasełka i wspólne kolędowanie
• warsztaty folklorystyczne
• Szkolny Konkurs Recytatorski
• zawody sportowe
• Dzień Dziecka
• Piknik Rodzinny
• akademie  z okazji świąt narodowych

Obecnie w Zespole prowadzone są następujące zajęcia poza-
lekcyjne:
• zespół Wokalno - Instrumentalny Iskierki
• nauka gry na organach, gitarze klasycznej, flecie, cymbałkach
• zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje uczniów z plastyki, 

języka angielskiego, informatyki, matematyki, j. polskiego
• zajęcia regionalne (taniec, zwyczaje, tradycje ludowe)
• zajęcia Pop Folkowego Zespołu Muzyczno - Tanecznego
• zajęcia logopedyczne
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zespÓŁ  szKolNo-przedszKolNy w przybĘdzy

Gimnazjum w wieprzu serdecznie zaprasza…
nie tylko uczniów z naszej gminy

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE GIMNAZJUM?

- nauczyciele tej szkoły bardzo dobrze uczą, mają wiele pomy-
słów na realizacje ciekawych lekcji oraz różnorodnych projektów 
edukacyjnych. Ponadto w tym gimnazjum jest bezpiecznie - pla-
cówka posiada całodobowy monitoring VCR. Wszyscy uczniowie 
i ich rodzice mają do dyspozycji szkolnego psychologa;

- co roku uczniowie tej szkoły osiągają bardzo wysokie wyniki 
w egzaminach gimnazjalnych -od 8 lat ta szkoła jest w ścisłej czo-
łówce Powiatu Żywieckiego. Warto dodać, że w  Ogólnopolskiej 
skali „Edukacyjnej Wartości Dodanej” – to gimnazjum od wielu lat 
jest „Szkołą Sukcesu”; 

- tylko w tej szkole jest bezpłatna możliwość uczenia się czte-
rech języków obcych: angielskiego, niemieckiego rosyjskiego oraz 
hiszpańskiego. Języki te, młodzież doskonali podczas licznych za-
jęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych często wspomaganych przez 
studentów - native speakerów.;

- corocznie młodzież tej szkoły bierze aktywny udział 
w  licznych projektach, krajowych i  zagranicznych (mię-
dzynarodowych wymianach młodzieży). W  nadchodzą-
cym roku szkolnym dyrektor gimnazjum planuje udział 
uczniów w  licznych projektach na terenie Europy i  Azji; 

- samorząd uczniowski samodzielnie prowadzi procesjonalny 
radiowęzeł, uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej a także z no-
woczesnej sali sportowej, znakomitego kompleksu rekreacyjnego. 
Uczniowie współtworzą biuletyn Informacyjny: “Głos Gimnazjum” 
oraz stronę www.gimnazjum.konto.pI; 

- w klasie dwujęzycznej  - drugiej i trzeciej zajęcia na przedmio-
tach geografia świata oraz zajęcia artystyczne, 

techniczne oraz wychowania fizycznego - prowadzone są do-
datkowo w języku angielskim.

… więc jeśli lubisz się uczyć, chcesz rozwijać swoje najskrytsze 
pasje, brać udział w corocznych projektach międzynarodowych - 
to zapraszam Ciebie do naszej szkoły;)
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zespół szkolno – przedszkolny  
im. Jana pawła ii w bystrej

Naszym priorytetem jest zapewnienie uczniom rzetelnego 
przekazywania wiedzy, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa. Re-
alizujemy szereg zadań zawartych w naszych programach: wycho-
wawczym, oraz profilaktyki. Każdy uczeń ma możliwość udziału  
w  kołach przedmiotowych, mających na celu zarówno pomoc 
uczniom wymagającym wsparcia, jak i  rozwijanie  zaintereso-
wań uczniów. Są to: kółko języka polskiego, matematyki, przy-
rodnicze, języka angielskiego, zajęcia muzyczno – rytmiczne, 
plastyczne, historyczne, SKS. Nasi uczniowie mają możliwość 
korzystania ze świetlicy do godz. 16, pomocy pedagoga szkolne-
go, logopedy. Prowadzimy także zajęcia dodatkowe z udzielania  
I pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”. Organizujemy Dni Profilak-
tyki z udziałem służb ratowniczych. Nasi uczniowie mają okazję do 
udziału w programach muzycznych poprzez organizację – lekcji, 
koncertów przy współpracy z zespołem „Metrum” oraz filharmonią  
w  Łodzi. Realizujemy programy „Postaw na Rodzinę”, „Trzymaj 
formę”, opracowujemy szkolne projekty: m.in „Dzień zdrowego 
śniadania”, „Hasło na dziś…” – projekt organizowany przez szkolną 

bibliotekę. Bierzemy udział w akcjach na rzecz środowiska: „Czy-
ste Góry”, Gminny Zlot Ekologiczny, współpracujemy z Nadleśnic-
twem Węgierska Górka, ze schroniskiem dla zwierząt w  Żywcu, 
organizujemy zbiórki surowców wtórnych. Od trzech lat współ-
organizujemy z  zaprzyjaźnioną szkołą w  Moszczanicy rozgrywki 
sportowe. Nasz Samorząd Szkolny organizuje m. in. szkolne za-
bawy, Dzień Pluszowego Misia. Redagujemy szkolną gazetkę „By-
struś”, którą przekazujemy rodzicom i uczniom. 

Wielu naszych uczniów osiąga sukcesy w  konkursach przed-
miotowych, plastycznych, muzycznych, sportowych. 

W naszym kalendarzu znajduje się wiele imprez organizowa-
nych przez szkołę, oraz wspólnie z Radą Rodziców mających charak-
ter środowiskowy. Należą do nich: organizacja aukcji świątecznych: 
Bożonarodzeniowych, Wielkanocnych, Dzień Dziecka połączony  
z Biesiadą Rodzin, coroczne wyjazdy na spotkania Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II połączone z uroczystością obchodów Dnia Patro-
na, impreza środowiskowa Dzień Seniora. 

,,ogień lolek” – idziemy Twoim szlakiem
Już po raz VII  zapraszamy do wspólnego pielgrzymowali 

po Beskidzkiej Ziemi.  A  jakie przesłania będą nam towarzy-
szyć? W jakich intencjach pójdziemy?
1.  Jak zawsze z Św. JP II i Jego nauką 
2.  O dobre przygotowanie i owoce Beatyfikacji O. Michała To-

maszka Męczennika z Peru
3.  O powołania kapłańskie i zakonne oraz o wytrwanie w po-

wołaniu dla Pracujących w Winnicy Pańskiej 
4.  Będzie to również ,,Marsz dla życia” a na uczestników już cze-

kają maleńkie ,,Stópki - taka Broszka”  
5.  Poniesiemy światełko z Sanktuarium na Krzeptówkach, któ-

re będzie zapraszało nas do podjęcia Nabożeństwa Pierw-
szych  pięciu Sobót miesiąca, o które prosiła Matka Boska.

Na trasę pielgrzymki można dołączyć w  dowolnym miej-
scu,  a  kto będzie miał możliwość  na przejście przez Radzie-
chowy i wyjście na Matyskę to warto z sobą zabrać lampioniki, 
świece tak byśmy z daleka byli widoczni jako ,,migoczące  świa-
tełka”  

więcej na www.dzieciserc.pl   tel. 501 355 794
Do zobaczenia JK

,,akcja JabŁKo” 
Stowarzyszenie Dzieci Serc jest bardzo wdzięczne Fundacji  

Pomocy Dzieciom z Żywca, a szczególnie Pani Beacie Hazuka, za 
kilkakrotne podzielenie się z nami owocami i warzywami. W ten 
sposób kilka ton owoców i warzyw trafiło do naszych podopiecz-
nych. 

Jednak to nie koniec naszych podziękowań. Bowiem jedna ro-
dzina ściśle z regulaminem mogła jednorazowo otrzymać skrzyn-
kę, lub karton jabłek  i jeśli była to 10 kg marchwi. 

Kto pomógł nam w  rozwożeniu? I  gdzie mieliśmy bazę roz-
ładunkowo – załadunkową? Bazę udostępniło Stowarzyszenie 
Wieprzaki, rozładowywali: Teresa Kosiec, Stanisław Dendys i OSP 
Wieprz. a rozwozili: 

Józef Kozubek, Antoni Skowron, Tadeusz Wróbel, Krzysztof 

Zieliński i  niezawodni Druhowie 
Strażacy z  OSP: Wieprz, Juszczyna 
i  Radziechowy. Niektórym przy-
pomniały się czasy ,,Niewidzialnej 
Ręki” młodszemu pokoleniu trzeba 
by wytłumaczyć co to takiego było 
i ile dawało radości nie tylko: obda-
rowanym, ale zwłaszcza darczyń-
com.  I  jestem pewna, że wszyscy, 
którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w tej akcji, też dzisiaj ich 
serca przepełnia radość. 

Dobrze, że Jesteście. 
JK

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
• zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
• nauka pływania w aquaparku

W Zespole były realizowane projekty unijne:

• Pierwszaki-droga do wiedzy, pierwsze uczniowskie doświad-
czenia,

• Radosna szkoła 
• Przedszkolaki naszą przyszłością
• Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy-Wieprz
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przedszkolaki w  urzędzie Gminy radziechowy- wieprz
Publiczne Przedszkole w Radziecho-

wach realizuje projekt edukacyjny pod 
nazwą „Tu mieszkał dziadek, tu miesz-
kam ja …- Radziechowy w  rodzinnym 
albumie” polegający na obserwacji 
i dokumentowaniu zmian w krajobrazie 
naszej miejscowości. Mali radziechowia-
nie dowiadują się coraz więcej o swojej 
miejscowości. Potrafią rozróżnić działa-
jące tu instytucje i urzędy, interesują się 
regionalną sztuką i  folklorem, uświada-
miają sobie jakie zmiany zachodzą w ich 
rodzinnej miejscowości na przestrzeni 
lat, a  co najważniejsze - chcą wiedzieć 
jeszcze więcej.  Realizacja projektu nie 
byłaby pełna bez odwiedzenia instytu-
cji i osób mających obecnie największy 
wpływ na zachodzące zmiany krajobrazowe w Radziechowach. 31 
marca 2015r. dzieci z Publicznego Przedszkola w Radziechowach 
pod opieką wychowawczyń odwiedziły Urząd Gminy Radziecho-
wy –Wieprz i spotkały się z Panem Wójtem Maciejem Miką. Po ser-
decznym powitaniu  dzieci w swoim gabinecie, Pan Wójt zaprosił 
gości do sali sesyjnej,  gdzie  oczekiwały przygotowane do wglądu 
kroniki gminne. Większość  tomów stworzona została przez Fran-
ciszka Ozimińskiego- byłego dyrektora szkoły i kronikarza Radzie-
chów.  Podczas,  gdy przedszkolaki  przeglądały z zainteresowa-

niem  zgromadzone zbiory, Pan Maciej 
Mika w  dostępny dla małego odbiorcy  
sposób przybliżył dzieciom historię  gmi-
ny Radziechowy-Wieprz oraz rolę osób 
pracujących w  urzędzie. Podsumowa-
niem spotkania były pamiątkowe zdjęcia 
w sali sesyjnej i na tle głównego wejścia 
do budynku. Serdecznie dziękujemy 
Panu Wójtowi za spotkanie poświęcone 
historii gminy i udostępnienie dzieciom 
do wglądu kronik. Jednocześnie życzy-
my wytrwałości i powodzenia we wpro-
wadzaniu pozytywnych zmian w  krajo-
brazie naszej małej ojczyzny. 

Małgorzata Kasperek- dyrektor 
Publicznego Przedszkola  

w Radziechowach

osp dawNieJ i dziŚ
„Mój dziadek był strażakiem- strażakiem będę ja!” - przedszko-

laki poznają historię OSP w Radziechowach.
Publiczne Przedszkole w  Radziechowach realizuje aktualnie 

projekt edukacyjny pod nazwą „Tu mieszkał dziadek, tu mieszkam 
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w publicznym przedszkolu w wieprzu
w publicznym przedszkolu w wieprzu, w gru-

pie dzieci 5,6 letnich
oraz oddziale przedszkolnym w  brzuśniku w  roku szkol-

nym 2014/15
realizowany jest
Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej -  „Czyste powie-

trze wokół nas”
Założenia programu:
Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, 

z udziałem rodziców i opiekunów.
Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytonio-

wych.
Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim 

ma na celu wykształcenie u  dzieci świadomej postawy ochrony 
własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni 
kontakt z palącymi.

Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

Cele szczegółowe programu:
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł 

dymów.
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, 

„wydobycie” dymu papierosowego.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papiero-

sowego.
Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w  których mogą 

być narażone na dym.
Struktura programu:
Program skierowany jest do dzieci i  składa się z  pięciu zajęć 

warsztatowych.
Tytuły zajęć:
Wycieczka.
Co i dlaczego dymi.
Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

ja- Radziechowy w rodzinnym albumie” polegający na 
obserwacji i  dokumentowaniu zmian w  krajobrazie 
naszej miejscowości. Tym razem dzieci wybrały się do 
siedziby OSP w Radziechowach, gdzie czekali na nie 
nasi dzielni strażacy: prezes OSP Aleksander Temel, 
naczelnik- Marek Tlałka, strażak – Michał Kliś i  kon-
serwator Paweł Szymczyna. Na miejscu przedszkolaki 
zastały wystawę fotografii i kronik dokumentujących 
historię straży pożarnej w  Radziechowach od po-
czątków ubiegłego stulecia. Pan prezes w przystępny 
sposób przybliżył dzieciom i  ich wychowawczyniom 
najważniejsze wydarzenia z  dziejów OSP w  Radzie-

chowach. Od pierwszych po-
jazdów konnych aż po dumę 
naszych strażaków, czyli najno-
wocześniejszy samochód stra-
żacki w  powiecie, zakupiony 
w ubiegłym roku. Wiele radości 
przyniosła dzieciom możliwość 
przymierzania hełmów strażac-
kich z różnych okresów historii 
OSP oraz prezentacja możliwo-
ści technicznych nowocześnie 
wyposażonego auta strażackie-
go. Jesteśmy pod wrażeniem 
pozytywnych zmian wprowa-
dzanych do krajobrazu naszej 
miejscowości dzięki zaangażo-
waniu członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Radziecho-
wach. Serdecznie gratulujemy 
naszym dzielnym strażakom 

i  dziękujemy za wieloletnią współpracę  oraz wkład w  edukację 
wychowanków naszego przedszkola. Dziękujemy również panu 
Mirosławowi Jarco- radnemu Gminy Radziechowy-Wieprz za po-
moc w organizacji spotkania, a całej OSP w Radziechowach życzy-
my wszystkiego najlepszego z okazji 110 lat istnienia.

                                                 Małgorzata Kasperek- dyrektor 
Publicznego Przedszkola w Radziechowach
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Jak unikać dymu papierosowego?
Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń 

poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostoso-
wane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń 
i potrzeb dziecka.

Metodyka programu.
Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieci-

om najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie 
z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny 
udział dzieci w procesie uczenia się.

W  wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi 
pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu 

tytoniowego. Łączy się to również z  poznawaniem sposobów 
radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko 
narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.

W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 program jest kontynu-
owany, już po raz kolejny.

Drodzy Rodzice!
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani 

w realizację programu w roku ubiegłym i zapraszamy do dalszej 
współpracy. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozd-
rowotne przyniosą wymierne efekty w  zakresie kształtowania 
prawidłowych zachowań prozdrowotnych dzieci.

Koordynator programu barbara dudek

„Kucharz duży, kucharz mały...” -  
przedszkolaki z wieprza w nowej roli

Wielkanoc to dla bardzo wielu osób najważniejsze święto 
w  całym roku. Kojarzy się nam z  pisankami, baziami, barankiem 
i  stołem suto zastawionym mazurkami, babami wielkanocnymi 
jajkami, mięsami i  mnóstwem innych pyszności. Dodatkowo 
wiąże się z  początkiem wiosny - zielonej, radosnej i  słonecznej. 
W wielu domach przygotowania rozpoczynają się już na kilka dni 
przed Wielkanocą. Stąd pomysł by w naszym przedszkolu dzieci 
zobaczyły, jak to jest wcielić się w role małego kucharza. 31 mar-
ca we wszystkich oddziałach przedszkola odbyły się wspaniałe 
warsztaty cukiernicze, które prowadziły pracownice Cukierni 
GAŁUSZKA. Celem warsztatów było wzbogacenie wiedzy dzieci 
na temat zdrowego odżywiania się, wielozmysłowe poznanie 
wybranych przypraw i  dodatków stosowanych w  cukiernictwie. 
Dzieci otrzymały czapki kucharskie oraz fartuszki, dzięki czemu nie 
tylko świetnie się prezentowały, ale przede wszystkim poczuły się 
jak pracownicy prawdziwej kuchni. Z niewielką pomocą personelu 
przedszkola dekorowały biszkoptowego baranka, przygotowały 
babeczki oraz mazurki wielkanocne. Miało być smacznie i  kolo-
rowo i na pewno się udało, ponieważ wszystkie dzieci były zach-
wycone. Z ogromnym zaangażowaniem brały udział w tak atrak-
cyjnych zajęciach, zwłaszcza że miały możliwość smakowania, 
dotykania i samodzielnego działania. Nasi mali cukiernicy zostali 

na koniec zajęć obdarowani pięknym kartonem do którego pak-
owali swoje wypieki.

Bardzo serdecznie dziękujemy Firmie GAŁUSZKA   za tak 
ciekawe i  niecodzienne zajęcia, a  rodzicom za pokrycie kosztów 
ich realizacji.

B. Drewniak
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W dniu 13. 04. 2015 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół im. Ks. 
Prał. St. Gawlika w Radziechowach, przeprowadzony został Ogólno-
polski Turniej Wiedzy Po-
żarniczej – etap gminny 
dla uczniów szkół pod-
stawowych oraz gim-
nazjów z terenu Gminy 
Radziechowy – Wieprz 
pod hasłem „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”.

Organizatorem tur-
nieju była Gmina Radzie-
chowy – Wieprz, Zespół 
Szkół im. Ks. Prał. St. 
Gawlika z Radziechów 
oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Radziecho-
wach. 

W turnieju wzięło 
udział 22 uczniów, 12 
reprezentantów szkół 
podstawowych oraz 10 
gimnazjalistów.

Turniej przeprowadzony został w formie testu jednokrotnego 
wyboru, każdy z uczestników otrzymał 30 pytań z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy. Komisja konkur-
sowa w składzie druh Maciej Mika– Prezes Zarządu Gminnego OSP 
w Gminie Radziechowy-Wieprz , druh Aleksander Temel – Prezes 
OSP Radziechowy, druh Marek Tlałka –  Naczelnik OSP Radziechowy 
oraz druh Grzegorz Biela – Komendant Zarządu Gminnego OSP Ra-
dziechowy-Wieprz, weryfikując odpowiedzi uczestników byli mile 
zaskoczeni wiedzą, jaką już posiadają uczniowie z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej.

Nagrody uczestnikom turnieju wręczył druh Maciej Mika – Pre-
zes Zarządu Gminnego OSP w Gminie Radziechowy – Wieprz.

Dziękujemy wszystkim za udział i jeszcze raz serdecznie gratu-
lujemy. 

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich uczestników wraz ze 
zdobytymi punktami, a zwycięzcy poszczególnych grup wieko-
wych będą reprezentować Gminę Radziechowy – Wieprz w ko-
lejnym etapie (powiatowym), który odbędzie się w Zespole Szkół 
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w 
Żywcu-Moszczanicy

Życzymy im powodzenia i osiągnięcia kolejnych sukcesów.  

KATEGORIA I: Szkoły podstawowe
miejsce – patryk Knapek 22 pkt. sp radziechowy
Miejsce – Weronika Śnieżek 22 pkt SP Brzuśnik  
Miejsce – Wiktor Konior 20 pkt SP Przybędza
Miejsce – Kacper Błachut ,SP Radziechowy
Miejsce – Maciej Żyrek , SP Przybędza

Miejsce – Daria Kania, SP Bystra
Miejsce – Klaudia Sołtysek,  SP Brzuśnik

Miejsce – Paulina Muszyńska, SP 
Bystra

Miejsce – Julia Murańska, SP 
Brzuśnik

Miejsce – Jakub Rypień, SP Przy-
będza

Miejsce – Dawid Kępka,SP Bystra
Miejsce – Jakub Lizak, SP Radzie-

chowy
KATEGORIA II: Gimnazjum
miejsce – dawid Kupczak 29 

pkt Gim. radziechowy
Miejsce – Weronika Kamińska 21 

pkt Gim. Juszczyna 
Miejsce -  Daniel Michalski 20 pkt 

Gim. Radziechowy 
Miejsce – Marcin Firlejczyk, Gim. 

Radziechowy
Miejsce – Joanna Konior, Gim. Ra-

dziechowy

oGÓlNopolsKi TurNieJ wiedzy poŻarNiczeJ 
w GmiNie radziecHowy – wieprz  !!!
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W  dniu 30 marca 2015r. dzieci z  Publicznego Przedszkola 
w Radziechowach spotkały się z  Panem Andrzejem Ozimińskim. 
Spotkanie poświęcone było postaci jego ojca  Franciszka Ozimiń-
skiego- byłego dyrektora szkoły (w latach 1947- 1972) i kronikarza 
Radziechów.  Pan Andrzej przybliżył dzieciom postać kronikarza 
i  zaprezentował jego dorobek. Pan Franciszek Ozimiński (1909-
1987) jest autorem wielu kronik wsi Radziechowy. Napisał też 
kroniki OSP, szkoły, przedszkola, koła gospodyń oraz kronikę Przy-
będzy. Spotkanie dopełniły wspomnienia o  życiu w  Radziecho-
wach w  dawnych czasach ilustrowane zdjęciami zaczerpniętymi 
z kronik. Ciekawostką dla dzieci była informacja, że Pan Franciszek 
sam wykonywał i  wywoływał zdjęcia do kroniki, własnoręcznie  
też ozdabiał je ornamentami i   ilustracjami. Była to   sympatycz-
na i wzruszająca wycieczka po dziejach naszej miejscowości. Po-
znawanie kronik naszej miejscowości jest ważnym elementem 

spotkanie przedszkolaków z synem 
kronikarza radziechów

zebraNia wieJsKie i wybory soŁTysÓw
W miesiącu marcu br. na terenie Naszej Gminy odbyły się ze-

brania wiejskie sprawozdawczo - wyborcze na których dokony-
wane były wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.. 

Wyborów dokonywano w 5 sołectwach z wyjątkiem Bystrej 
gdzie kadencja Pani Sołtys trwa jeszcze rok.   

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  wynikami wyborów 
funkcję sołtysów pełnić będą:

- w Radziechowach Pani Janina Tlałka
- w Przybędzy Pani Maria Górna
- w Wieprzu Pani Maria Hulak
- w Brzuśniku Pan Stanisław Kupczak
- w Juszczynie Pan Mieczysław Sygut

Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkań były 
problemy  z  pojawiającymi się wybiciami melioracyjnymi , 
udrożnieniami rowów przydrożnych, jak i remontów dróg gmin-
nych.

Wszystkie nurtujące Państwa problemy będą realizowane 
w  miarę możliwości prawnych i  finansowych Gminy. Zebrania 
odbywały się w  miłej atmosferze i  przy bardzo wysokiej fre-
kwencji za udział mieszkańcom dziękujemy. Wszystkim nowo 
Wybranym Sołtysom oraz Radnym serdecznie gratulujemy i ży-
czymy owocnej współpracy na rzecz lokalnej społeczności!

(M.W.)

w zdrowym ciele zdrowy duch?
Uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule mieli 

okazję nasi najmłodsi uczniowie w piątek 17 kwietnia. W Zespo-
le Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach miało 

miejsce spotkanie dzieci z klas 1-4 z dietetykami z centrum die-
tetycznego NaturHouse z Żywca. Eksperci w dziedzinie zdro-
wego żywienia przeprowadzili interesującą prelekcję dotyczącą 
wpływu odżywiania na nasz stan zdrowia, a także umysłu. Panie 
dietetyczki omówiły również piramidę żywienia.

 Dzieci wyjątkowo zainteresowały porady dietetyków, zwłasz-
cza, że zobrazowane one były niebanalnymi przykładami na 
prezentacji multimedialnej. Prowadzący zorganizowali również 
ciekawe konkursy, w których uczniowie mieli okazję wykazać się 
stanem swojej wiedzy dotyczącej zasad zdrowego odżywiania. 
Za aktywny udział w prelekcji uczniowie otrzymywali upominki. 
Oprócz zajęć odbyły się również pomiary wagi oraz zawartości 
tkanki tłuszczowej w organizmach dzieci. To były wyjątkowo pa-
sjonujące zajęcia!

Teresa Ciapka
Nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół 

w Radziechowach

Miejsce – Klaudia Okrzesik, Gim. Juszczyna
Miejsce – Gabriel Jarco, Gim. Wieprz
Miejsce – Kamil Drewniak, Gim. Wieprz  
Miejsce – Żaneta Hudziec, Gim. Juszczyna
Miejsce – Kamila Bysko, Gim. Juszczyna

- Wyniki turnieju to podwójny sukces dla Szkoły w Radziechowach! 
– Pani Izabela Płonka Wicedyrektor szkoły.  Na eliminacjach powia-
towych, które odbyły się 16 kwietnia 2015 r. w Moszczanicy Gminę 
Radziechowy-Wieprz reprezentowali uczniowie, którzy zajęli I miej-

sca: PATRYK KNAPEK kl. 6b Zespół Szkół –Szkoła Podstawowa  im. ks. 
prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach  oraz DAWID KUPCZAK 
kl. III a Gimnazjum Publiczne nr 1 w Radziechowach.  – Cieszymy się 
tym bardziej, ponieważ na etapie powiatowym Patryk Knapek zajął II 
miejsce i tylko pół punktu dzieliło go od pierwszego miejsca!

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom!

(Tekst I.Płonka, G. Biela
Foto: I.Płonka)
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realizowanego przez Publiczne Przedszkole 
w  Radziechowach projektu p.n. „Tu miesz-
kał dziadek, tu mieszkam ja…-Radziechowy 
w  rodzinnym albumie”. Bardzo dziękujemy 
Panu Andrzejowi za włączenie się w eduka-
cję regionalną najmłodszych radziechowian  
i zapraszamy ponownie.

 Małgorzata Kasperek

wyJĄTKowy Jubileusz
W dniu 8 kwietnia 2015 roku, delegacja w składzie: Pan Ma-

ciej Mika Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz, Pan Piotr Piela Prze-
wodniczący Rady Gminy Radziechowy – Wieprz, Pan Damian 
Dudys Radny Gminy Radziechowy – Wieprz, Pani Jolanta Twardy-
sko Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Radziechowy 
– Wieprz oraz Ks. Kazimierz Buba Proboszcz Parafii w Juszczynie, 
odwiedzili Panią Mariannę Sałapat z Juszczyny. Pani Marianna w 
tym dniu ukończyła 100 lat życia! 

Ten dzień należał do nietuzinkowych, gdyż przepojony był at-
mosferą niesamowitej serdeczności, humoru i ciepła rodzinnego. 
Było tak za sprawą Pani Marianny Sałapat, która pomimo sędzi-
wego wieku, tryska niesamowitą energią i poczuciem humoru. 
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75 rocznica zbrodni Katyńskiej i V rocznica  
Katastrofy smoleńskiej  obchodzona  

przy Kurhanie pamięci Narodowej  
w radziechowach na górze matysce

W przeddzień rocznicowych uroczystości grupa młodzieży 
i wolontariuszy ze Stowarzyszenia Dzieci Serc spotkała się przy 
Kurhanie Pamięci Narodowej w Radziechowach na górze Ma-
tysce, tam gdzie  2006 r. dla uczczenia 66 Rocznicy Ofiar Mordu 
Katyńskiego, podczas Zaduszek Narodowych, dosypano do 
Kurhanu Ziemię z Katynia, Harkowa i Miednoje, 

Ziemię organizatorom przekazała Ks. Prałat Z. Peszkow-
ski,  także 2011 r. dosypano maleńką grudkę Ziemi z miejsca 
katastrofy samolotu Tu-154

Historia dzieje się na naszych oczach. Trzeba w niej 
uczestniczyć. i pamiętać

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, polskie święto 
uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej w  celu oddania hołdu ofia-
rom zbrodni katyńskiej. W dokumencie czytamy: W hołdzie 

Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszyst-
kich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych 
władz Związku Sowieckiego z  5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci 

Ofiar Zbrodni Katyńskiej 10 kwietnia 2015 r. V Rocznica Kata-
strofy Smoleńskiej

10 kwietnia o  godzinie 8.41. samolot Tu-154 z  prezy-
dentem Lechem Kaczyńskim rozbił się na lotnisku Siewer-
nyj pod Smoleńskiem. Wraz z Panem Prezydentem Rzeczy-
pospolitej Polskiej w  katastrofie lotniczej zginęło 95 osób, 
w tym Pierwsza Dama, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego, 
szefowie urzędów i instytucji państwowych, przedstawiciele 
parlamentu, działacze społeczni i członkowie Rodzin Katyń-
skich. 
http://www.golgota-beskidow.pl/zaduszki/zaduszki2006/
zaduszki2006.htm

JK

Emanowała taką radością i gościnnością, że z jej domu nie chciało 
się wyjść.

W czasie trwania odwiedzin delegatów z urzędu gminy i księ-
dza proboszcza, do domu Pani Marianny zawitała również delega-
cja Koła Gospodyń Wiejskich z Juszczyny, Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Juszczynie, Zespołu Grojcowianie na czele z Panią Brygidą 
Murańską oraz Sołtys Juszczyny Pan Mieczysław Sygut. Sprawiło to, 
że atmosfera stała się z jednej strony donioślejsza, ale z drugiej tak-
że weselsza, a to za sprawą  śpiewu i grania ZR „Grojcowianie”.

Wszyscy składaliśmy życzenia życia nawet 200 lat – to byłoby 
wydarzenie! Jednak drodzy czytelnicy, patrząc na Panią Mariannę, 
osiągnięcie takiego wieku życia wydaje się całkiem możliwe.

Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia Jubilatce, dużo 
zdrowia i radości z każdego dnia.  

Jolanta Twardysko 
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Pamięci Dziekana 
Ks. Prałata Stanisława Gawlika 
Poświęcam autor, kwiecień 2014 
r. c.d.n. 

Pielgrzymka do Mont Serrat, La 
Salette, …1993 r.
28 kwietnia 93. środa 15 dzień

Rano Msza św. Potem droga 
Krzyżowa i  zwiedzanie obiektów 
zgromadzenia zakonnego Salety-
nów, założonego w miejscu obja-
wień Matki Bożej Bolesnej (19 IX 
1846 r.) jest położone na wysoko-
ści ponad 1800 m. n.p.m. potem 

czas wolny, kolacja i w drogę, bo dodatkowo chcemy być w Maria-
zell w Austrii. Jest czarna noc,  a przed nami zjazd, kto nie widział 
jak wjechaliśmy to jest trochę spokojniejszy. Wszyscy inni rozpo-
czynają od pieśni ,,Kto się w opiekę odda Panu swemu…” i jazda 
przy żarliwej modlitwie ró-
żańcowej. Nie ma śmiechu. 
A  gdy kilka godzin później 
znaleźliśmy się na dole, cali 
i zdrowi uznałem to za cud.

 Przed nami pra-
wie 1100 km trasy do Austrii 
przez Szwajcarię. Piękny kraj, 
chciałbym kiedyś by moje 
wnuki, gdy będą miały tyle lat 
co ja teraz, mogły żyć w takim 
kraju. Ale oni przecież przez 
te wszystkie lata od 1993 r. 
poszli pewnie jeszcze dalej do 
przodu. Czyli co, nigdy ich nie 
dościgniemy? Nigdy? 

Jedziemy, jest już 29 
kwietnia, czwartek i  cały 
dzień w  podróży. Przemiesz-
czamy się po pięknych au-
tostradach, które co kilka 
kilometrów wpadają w  tunel 
pod potężnymi ośnieżonymi 
szczytami Alp. Przejeżdżamy przez najdłuższy tunel Europy o dł. 
Ponad 17 km. 

(w Polsce jest jeden w Lalikach o dł. Ok. 600 m.) z okien auto-
karu widzę np. drogę do pól, taką rolnicza nie dość, że  pokryta 
asfaltem, to jeszcze pobocza mają krawężniki i  żeby było równo 
i pięknie. Szok!

Lozanna piękna, we francusko - języcznym kantonie, nad jezio-
rem Genewskim wszędzie ład, czysto, schludnie i  tak przez setki 
km. Prawie nie widać tirów, okazuje się, że są ładowane na wagony 
i przewożone do granicy po torach. Można? Można ! 

Po południu docieramy do Mariacell w Austrii, to dodatkowy 
punkt na mapie naszej pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych 
w Europie i dodatkowe dwa dni podróży. Do 8.800 km planowa-
nych na początku dodajemy jeszcze około 500 km 

Mariacell  - miejscowość w  środkowej Austrii około 1.7 tys. 
mieszkańców. Kurort sportów zimowych. Sanktuarium jest jednym 
z najsłynniejszych ośrodków Kultu Maryjnego w Europie środko-
wej. W 2007 r. miasto świętowało 850 lecie lokalizacji. Papież Św. 
JP II odwiedził Bazylikę w  Mariacell 13 września 1983r. zakwate-

rowaliśmy się w domach prywatnych u mieszkańców miasteczka. 
Czysto. Dostaliśmy pokój w starym stylu. Gruba pierzyna i chyba 
6 poduszek z pierza ok. 0.5 m grubości. Poezja. Jak w dawnych la-
tach u  naszych babć, tylko że sterylnie czysto. Rano przepyszne 
śniadanie jak za cesarz Franciszka Józefa. Nie chce się jechać. Po 
porannej Mszy Św. wyjazd do Wiednia i zwiedzanie miasta. Żeby 
opisać Wiedeń, wzgórze Kallemberg, gdzie stał król Jan III Sobieski 
i obserwował swoją odsiecz Wiednia i pogrom Turków, trzeba by 
było znów kilka odcinków napisać. W związku z tym dodam tylko, 
że warto się tam wybrać i zobaczyć na własne oczy to wszystko. 

Wracamy ku granicy przez Czechy i  wkraczamy do Ojczyzny 
w Cieszynie. Siostra Zosia do mnie.  – popatrz po prawie 3 tygo-
dniach znowu widzę dymiące kominy. To już na pewno Polska…

Na tym kończę tę krótką relację z Pielgrzymki do Najważniej-
szych Sanktuariów Maryjnych na naszym kontynencie. Pozdra-
wiam żyjących uczestników tej cudownej wyprawy, za spędzone 
razem chwile, za dobroć którą od Was otrzymałem w czasie 3 tygo-
dni i życzę dużo zdrowia w następnych latach. A wodę z Lourdes 
mam do dnia dzisiejszego i  jest czysta, nie zielona, nie śmierdzi. 
A to już na pewno cud.  

Zakończenie. 
Poświęciłem swój trud opi-

sania pielgrzymki sprzed do-
kładnie 21 lat – Dziekanowi, 
Księdzu Prałatowi Stanisławo-
wi Gawlikowi dlatego, że tylko 
dzięki Jego staraniom, przeży-
łem to co przeżyłem, zobaczy-
łem to, co zobaczyłem, zacho-
wałem w sercu to, co zostanie 
mi do końca życia. 

Pewnie chciałeś Drogi Ka-
płanie, nam wiejskim ludziom 
pokazać świat, pokazać miej-
sca odwiedzane przez miliony 
pielgrzymów z  całego świata. 
Chciałeś uzmysłowić nam, że 
świat jest piękny, ludzie wspa-
niali, a wytwory ich rak i umy-
słów zapierające dech w  pier-
siach. Chciałeś pewnie zrobić 
z  nas lepszych ludzi, lepszych 
katolików, lepszych sąsiadów, 

lepszych Polaków. Czy Ci się to udało? Trudno powiedzieć. Bo jak 
widzę cośmy dokonali przez te 21 lat to powiem szczerze że liczy-
łem na więcej.  Pewnie przybyło nam kilkaset km autostrad, parę 
stadionów, miasta i wsie stają się piękniejsze, domy bogatsze. Ilość 
samochodów w domach jak w Ameryce, po 2, 3 a nawet 5. niektó-
re ogrody zadbane i koszone w niemal każda sobotę, kanalizacja 
we wsi, drogi i nowe mosty w gminie. Ale mentalnie i duchowo? 
To już inna para kaloszy. Czy jesteśmy lepsi? Z kominów nadal wy-
dobywa się czarny, trujący nas i nasze dzieci dym, Polak Polakowi 
wilkiem. W sejmie kłótnie jak w knajpie, Rada Gminy powinna do-
radzać! Gdzie zamiast budować, prawie wszystko się burzy. Ener-
gia nie idzie w pozytywnym kierunku, by coś nowego tworzyć, ale 
by drugiemu dokopać. To chciałeś w nas zmienić? No to myślę, że 
Ci się nie za bardzo udało. Ale i tak jestem Ci wdzięczny że BYŁEŚ. 

Ciągu dalszego nie będzie!
Ks. Prałata Stanisława Gawlika już nie ma! 

Kwiecień AD 2014 r.  
Konior Czesław 

   

PAMIĘCI KSIĘDZA DZIEKANA
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obwody ŁowiecKie
Na terenie naszej gminy znajduje się pięć obwodów łowieckich!

199 - Od północy granica obwodu biegnie z miejscowości Go-
dziszka (osiedle Pod Kraisko) drogą lokalną na południowy - wschód 
przez miejscowości Słotwinę, Poddziele, Banasie i dalej przez Lipo-
wą, Twardorzeczkę do wsi Radziechowy. Tu skręca na wschód i dro-
gą przez Radziechowy, obok przystanku PKP Radziechowy-Wieprz 
prowadzi do rzeki Soła. Rzeką Soła w  górę jej biegu do osiedla 
Zawodzie, skąd drogą wiejską w  kierunku północno - zachodnim 
przez osiedle Bąki biegnie do drogi grzbietowej na górze Glinne. 
Następnie drogą tą przez góry: 
Glinne, Cebula, Magurka, Magur-
ka Wiślańska, Kopiec, Malinowska 
Skała, Mała Skrzyczeńska, Skrzycz-
ne skąd drogą leśną do źródeł 
potoku Granicznego, skąd na 
północny - wschód potokiem Gra-
nicznym do punktu wyjściowego 
w  miejscowości Godziszka („Pod 
Kraisko”).

198 - Od północnego - za-
chodu granica obwodu biegnie 
z  Żywca od mostu na rzece Soła 
szosą nr 945 Żywiec - Jeleśnia na 
południowy - wschód do Jeleśni i  drogą na Sopotnię Małą. Drogą 
tą na południowy - zachód do południowego krańca wsi Sopotnia 
Mała, gdzie skręca na północny - zachód i drogą lokalną przez Jusz-
czynę, północny kraniec wsi Bystra do skrzyżowania dróg Wieprz – 
Brzuśnik - Cięcina. Stąd na północ drogą lokalną do przecięcia się 
z potokiem Juszczyna, który wpada do rzeki Soła, dalej na północ 
rzeką Soła do miejsca wyjściowego w Żywcu.

204 - Północna granica obwodu biegnie od ujścia potoku Jusz-
czynka na rzece Sole. Potokiem tym do przecięcia się z drogą Wieprz 
- Juszczyna. Stąd na południe i  wschód drogą przez Juszczynę na 
wschodni jej kraniec. Tu przechodzi na drogę grzbietową i biegnie 
przez Polany: Waligórka, Durajka, Na Skale, Słowianka, Miziowa. Tu 
przechodzi na szlak turystyczny biegnący ponad szczytem Roman-
ki na Hali Łyśniewskiej, a następnie granicą wsi Żabnica i Sopotnia 
Wielka do szczytu Romanka. Stąd drogą grzbietową przez góry Ry-
sianka, Lipowska,

na górę Boracza, następnie na północ lewym dopływem potoku 
Szyndzielny. Następnie potokiem Szyndzielny na północ do przy-
siółka Skałka i  potokiem Żabniczanka. Potokiem tym w  dół jego 
biegu przez: Żabnicę do ujścia w  rzece Soła w Węgierskiej Górce. 
Rzeką Sołą w dół jej biegu do ujścia potoku Juszczynka tj. do punktu 
wyjściowego.

206 - Od północnego - zachodu granica obwodu biegnie z góry 
Magurka Wiślańska drogą grzbietową na wschód przez góry: Ma-

gurka, Cebula, Glinne i dalej grzbietami na wschód i południe przez 
osiedle Bąki do rzeki Soła w miejscowości Zawodzie. Rzeką tą w górę 
jej biegu do miejscowości Milówka, gdzie przechodzi na drogę nr 
944 i przez Suche drogą nr 943 w kierunku Koniakowa  i przez Ka-
sperki biegnie do góry Koci Zamek. Tu skręca na północ, biegnie 
drogą lokalną i  grzbietową przez przysiółek Kliszówka, górę Gon-
czarka, polanę Czumówka, góry Karolówka, Przysłop, granicą rezer-
watu Barania Góra, do punktu wyjściowego na Magurce Wiślańskiej.

195 - Od północy granica obwodu 
biegnie od zapory Tresna brzegiem Je-
ziora Żywieckiego, a  z  kolei brzegiem 
rzeki Soła do miejscowości Radziechowy 
-Wieprz. Tu przechodzi na drogę i obok 
przystanku PKP Radziechowy-Wieprz 
dochodzi do szosy Rajcza - Żywiec, stąd 
na południe do krzyżowki z drogą lokal-
ną Radziechowy. Tu skręca na zachód 
i  biegnie drogą przez miejscowość Ra-
dziechowy do skrzyżowania z drogą lo-
kalną do Twardorzeczki. Następnie skrę-
ca w  kierunku północno - zachodnim 
i drogą lokalną obok wapiennika

Radziechowy przez miejscowości: Twardorzeczka, Lipowa, Pod-
dzielec, Słotwina, Kalna do przecięcia się z drogą polną z osiedla koło 
Niklonki (przed laskiem Łodygowskim). Tu skręca na północ do prze-
cięcia się z drogą lokalną Godziszka - Łodygowice. Dalej na wschód 
na wysokość gospodarstwa Ob. Kufla, skąd w kierunku północnym 
drogą polną do zabudowań “Na Grapę”. Dalej na północ przecinając 
rzekę Żylicę, biegnie drogą śródpolną do przecięcia się z szosą nr 94 
Bielsko - Żywiec. Z kolei drogą lokalną przez Łodygowice Górne do 
miejscowości Huciska. Dalej drogami leśnymi obok góry Groniczek, 
Małą Górę do osiedli na polanach Babczaki, skąd na północ (granicą 
lasów państwowych Nadleśnictwa Jeleśnia) do drogi grzbietowej 
Czupel – Magurka mijając po lewej stronie polanę Rogalka. Tu skrę-
ca na wschód drogą grzbietową koło starego schroniska przez górę 
Czupel do szlaku turystycznego (czerwony). Następnie tym szlakiem 
na południe do północnej granicy łąki Sikorówka, dalej północną 
granicą tej łąki do punktu warstwicowego 2864, dalej drogą war-
stwicową i na wysokości polany Filarowa w kierunku południowym 
drogą grzbietową biegnącą po zachodniej stronie polany Filarowa 
w linii prostej do potoku Roztok, obok gajówki Cieniowa. Potokiem 
tym na wschód do jego ujścia w  rzece Soła (przy zaporze) tj. do 
punktu wyjściowego.

Opisy okręgów podane w materiale pochodzą ze strony: http://
www.slaskie.pl/zalaczniki/2012/12/12/1355327780/1355331602.
pdf

co grozi za wypalanie traw?
Wypalanie traw to burzliwy i często nagłaśniany temat w obec-

nych czasach. Większość z nas wie już, że jest to niedozwolone, ale 
niewielu zdaje sobie sprawę jakie – oprócz naturalnego zagrożenia 
i strat w środowisku naturalnym – może pociągnąć za sobą konse-
kwencje. Konsekwencje te to: grzywna, odebranie dopłat, a nawet 
areszt!

- W polskim prawie nie ma pozwolenia na wypalanie traw już od 
dawna – pisze pani Małgorzata Raczkowska w jednym z wydań Ga-
zety Prawnej - wskazując jednocześnie na szereg aktów prawnych, 
które zakazują tego zwyczaju. Sprawcy wypalania traw mogą zostać 
ukarani grzywną wynosząca nawet 5 tys. złotych! Gdyby jednak 
wypalanie przerodziło się w pożar, który zagroziłby życiu czy znisz-
czeniu mienia o znacznej wartości, sprawcę czekać mogłoby 10 lat 
więzienia. Rolnika wypalającego trawy mogą czekać także kary ze 
strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W zależno-

ści od przypadku może być to kilku lub kilkudziesięciu procentowe 
zmniejszenie dotacji, a nawet jej całkowite odebranie! 

(opracowanie: M.H)
Podstawy prawne:
art. 82, art. 15 ustawy z 20 maja 1971 – kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. 

z 2013 r. poz. 482).
art. 163-164 ustawy z 6 czerwca 1997 – kodeks karny (Dz.U. nr 88, 

poz 553 ze zm.).
art. 124, art. 131 ustawy z  28 września 1991 r. o  lasach (t.j. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 1153).
Rozporządzenie Rady Ministrów z  14 kwietnia 2004 r. w  sprawie 

szczegółowych warunków i  trybu udzielania pomocy finansowej na 
wspieranie działalności rolniczej na obszarach o  niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich 
(Dz.U. nr 73, poz. 657)
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu  
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22 • 34-300 Żywiec • tel. +48 33 861 28 98 • faks +48 33 860 20 53 • www.zmge.zywiec.pl

Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” 
– inwestycja dla ludzi i środowiska 

Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” jest jedną z najwięk-
szych inwestycji dotyczącą poprawy stanu środowiska naturalnego 
w Polsce. Głównym celem przedsięwzięcia jest uregulowanie problemu 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin objętych inwestycją i do-

stosowanie jej do standardów polskich i unijnych. 

Projekt w głównej mierze dotyczy budowy nowoczesnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w 11 gminach 
powiatu żywieckiego tj.: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, 
Ujsoły, Węgierska Górka i Żywiec. W ramach przedsięwzięcia powstanie w sumie 1200 km sieci kanalizacyjnej i 200 km 
sieci wodociągowej. Dodatkowo na terenie miasta Żywiec, przeprowadzono prace dotyczące uszczelnienia istnieją-
cych odcinków sieci kanalizacyjnej o długości 18 km oraz sieci wodociągowej w ilości 9 km. Wykonano także prace ba-
dawcze dla uszczelnień sieci poza Żywcem. W ramach inwestycji powstała również instalacja suszenia osadów, która 
jest zlokalizowana na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.

Prace na terenie 
gminy Radziechowy-Wieprz 

W ramach Projektu „Oczyszczanie 
ścieków na Żywiecczyźnie – Fa-
za II” na terenie gminy Radziecho-
wy-Wieprz przeprowadzono dwa 
kontrakty: 

Kontrakt nr 21a „Budowa sieci ka-
nalizacyjnej w Gminie Radziecho-
wy-Wieprz”. Realizacja kontraktu 
zakończyła się w marcu 2012 roku. 
Prace były prowadzone na tere-
nie miejscowości Bystra, Brzuśnik, 
Juszczyna i Radziechowy Górne. 
Łącznie w ramach prac wybudo-
wano 56,83 km sieci kanalizacyjnej 
oraz 1 przepompownię ścieków. 
Wartość tego kontraktu wyniosła 
20 484 775,71 PLN. 

Kontrakt nr 21b „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Radziechowy-Wieprz”. Prace w ramach tego 
zadania zakończyły się w kwietniu 2013 roku i były prowadzone na terenie miejscowości Radziechowy, Przybędza, 
Wieprz – gdzie powstała sieć kanalizacyjna, natomiast na obszarze Bystrej i Wieprza wybudowano także sieć wodo-
ciągową. Zgodnie z rozliczeniem końcowym, w ramach tego kontraktu powstało 44,04 km sieci kanalizacyjnej oraz 
7,14 km sieci wodociągowej, a jego wartość wyniosła 18 796 013,12 PLN.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu  
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22 • 34-300 Żywiec • tel. +48 33 861 28 98 • faks +48 33 860 20 53 • www.zmge.zywiec.pl

Zasady przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej 
w Gminie Radziechowy-Wieprz

Poniżej przedstawiamy warunki na jakich można się podłączyć do sieci 
kanalizacyjnej, której operatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu (MPWiK).

1. Uzyskanie warunków technicznych na odprowadzanie ścieków.
Pierwszym krokiem w kierunku wykonania przyłącza jest wystąpienie z wnioskiem o warunki techniczne, który należy 
złożyć w siedzibie MPWiK.

2. Wykonanie projektu budowlanego przyłącza.
Na podstawie otrzymanych warunków technicznych należy opracować projekt budowlany. Projekt musi być wyko-
nany przez osobę posiadająca uprawnienia w zakresie projektowania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz 
spełniać wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez MPWiK.  

3. Uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza.
Aby uzyskać uzgodnienie projektu należy złożyć 2 egz. kompletnego projektu wraz z wypełnionym wnioskiem w sie-
dzibie MPWiK.

4. Wykonanie przyłącza.
Realizację budowy przyłącza zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. 
Zamiar rozpoczęcia robót budowlanych należy zgłosić minimum 3 dni wcześniej do  Wydziału Eksploatacji Sieci Kana-
lizacyjnej, celem umówienia się na dokonanie odbiorów końcowych lub częściowych nowo wykonywanych przyłączy 
oraz na spisanie protokołów odbiorów.

5. Przyłączenie nowego przyłącza.
Z uwagi na to, że sieć wod-kan jest w posiadaniu MPWiK, wszelkie czynności i roboty związane z przyłączeniami do 
w/w sieci wykonuje tylko MPWiK .W przypadku gdy przyłącze wykonuje firma inna niż MPWiK Inwestor zleca w Dziale 
Wykonawstwa Inwestycji Sieciowych wykonanie włączenia nowo wybudowanego przyłącza do sieci wod-kan.

6. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej nowo wybudowanego przyłącza.
Po wykonaniu przyłącza, a przed jego zasypaniem należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnego 
pomiaru powykonawczego. Dokumentację powykonawczą geodezyjną należy dostarczyć do MPWiK. 

7. Odbiory techniczne.
Po ukończeniu robót montażowych na przyłączu należy zgłosić gotowość do przystąpienia do odbioru technicznego 
przyłącza. Budowa przyłącza zakończona musi być odbiorem technicznym oraz sporządzeniem protokołów odbioru. 

8. Umowy na dostawę odbioru ścieków dla nowych przyłączy.
Po zakończonym odbiorze i dostarczeniu kompletu dokumentów należy zgłosić się do MPWiK celem zawarcia 
umowy.

Szczegółowe informacje na temat zasad  przyłączania się do sieci znajdują się na stronie internetowej MPWiK pod 
adresem: www.mpwik-zywiec.pl zakładka Obsługa Klienta – Przyłącz się do nas.
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obowiĄzeK uiszczeNia opŁaTy za mieJsce 
Na cmeNTarzu KomuNalNym w wieprzu

Zgodnie z  uchwałą nr XL/257/13 Rady Gminy Radziechowy-
Wieprz z  dnia 17 grudnia 2013r. w  sprawie ustalenia wysokości 
opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym 

w Wieprzu obowiązujące stawki opłat za miejsca na cmenta-
rzu wynoszą:

1. Za miejsca grzebalne na okres 20 lat:
a) Miejsce na urnę  51zł
b) Miejsce dziecięce 107zł
c) Miejsce pojedyncze 214zł
d) Miejsce podwójne w pionie 321zł
e) Miejsce podwójne w poziomie 428zł
2. Za miejsca w poziomie pod grobowiec na okres 100 lat:
a) Miejsce pod grobowiec pojedynczy  1337zł
b) Miejsce pod grobowiec podwójny 2675zł

c) Za każde kolejne miejsce  1337zł
3. Za każde następne miejsce w pionie w grobowcu na okres 

100 lat 214zł
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z  zapisami ustawy 

z dnia 31 stycznia 1959r. (Dz.U.2011.118.687 j.t.) grób (z wyłącze-
niem grobowców i urn) może być użyty do ponownego chowania 
po upływie 20 lat i  w  przypadku, kiedy opiekun grobu nie uiści 
opłaty za miejsce na cmentarzu. 

Opłaty za miejsce na cmentarzu, należy dokonać w kasie Urzę-
du Gminy, bądź na ręce zarządcy cmentarza.

Dodatkowe informacje w  sprawie opłat dotyczących cmen-
tarza komunalnego w  Wieprzu udzielane są pod numerem tel. 
33 860-15-82.

Gospodarze ubiegajcie się  
o dopłaty!

Już przyjmowane są wnioski 
o  dopłaty w  Agencji Modernizacji 
i Restrukturyzacji Rolnictwa!

 W  tym roku każdemu rolniko-
wi, który spełnił warunki zróżnico-
wania upraw, przysługuje dopłata 
podstawowa za tzw. zazielenienie.  
Dopłaty te wynosić będą 180 euro 
za każdy hektar. Ważną nowością są 
np. dopłaty dla młodych rolników. 
Mogą skorzystać z  nich ci, którzy 
nie ukończyli jeszcze 40 roku ży-
cia i  po raz pierwszy rozpoczynają 
działalność rolniczą lub rozpoczęli 
ją nie wcześniej niż 5 lat temu. Do-
płata ta wynosi 60 euro na hektar 
i przysługuje do powierzchni 50 ha. 
Dopłaty przysługiwać też będą za 

grunty od 3,01 do 30 hektarów. 
Łącznie ubiegać można się 

o 22 rodzaje płatności (a w tym 12 
produkcyjnych)! Wnioski składać 
można w wersji papierowej i przez 
platformę e-Wniosek, do której do-
stęp znajduje się na stronie ARiMR. 
Należy się jednak pośpieszyć, gdyż 
wnioski przyjmowane będą jak co 
roku do 15 maja! Spóźnieni będą 
mieć co prawdą możliwość do 9 
czerwca, jednak każdy roboczy 
dzień po 15 maja będzie skutkował 
obniżeniem dopłaty o 1%!

(opracowanie M.H.)

mamy promesĘ Na usuNiĘcie sKuTKÓw powodzi!

uwaGa: odbiór popiołu w okresie od maja do września
Przypominamy, że w  miesiącach od maja do września po-

piół będzie odbierany w  wyznaczonych w  „Harmonogramie 
wywozu odpadów z  Gminy Radziechowy-Wieprz” terminach, 
PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU do firmy odbierającej po-
piół. W  tym okresie zgłoszenie musi nastąpić nie później niż 2 
dni robocze przed planowanym terminem wywozu podanym 
w Harmonogramie. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub 

drogą elektroniczną odpowiednio dla sołectw:
- Radziechowy, Przybędza oraz Brzuśnik do firmy SANIT-TRANS 

SP. Z O.O. pod nr tel. 33 815 79 74 lub pod adresem e-mailowym: 
biuro@sanittrans.pl;

-  Wieprz i Bystra do firmy BESKID-ŻYWIEC SP. Z O.O. pod nr tel. 
33 860 22 71 lub pod adresem  

e-mailowym: transport@beskid-eko.pl.   

szKody po  
„KaNalizacJi”

Mamy sieć kanalizacyjną, ale niestety wciąż mamy 
szkody, które pozostały w wyniku jej tworzenia. W dru-
giej połowie marca odbył się objazd dróg gminnych 
w  miejscowościach Wieprz, Bystra, Brzuśnik, Radzie-
chowy, Przybędza oraz Juszczyna. Objazd dotyczył 
napraw usterek powstałych w wyniku prac nad rozbu-
dową sieci kanalizacyjnej realizowanej w poprzednich 
latach. Komisja składająca się z  pracowników gminy, 
wójta, radnych, sołtysów oraz przedstawicieli wyko-
nawcy sieci kanalizacyjnej stwierdziła, iż remontu wy-
magają drogi, które uległy zniszczeniu, a  ich stan nie 
został doprowadzony do pierwotnego wyglądu. 

- „Musimy dołożyć wszelkich starań, aby stan tech-
niczny dróg odpowiadał temu sprzed rozpoczęcia robót 
kanalizacyjnych.” – komentuje Wójt Maciej Mika obecny 
podczas wszystkich objazdów.  

(M.H.)

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych przewidziano dofinansowanie dla naszej gminy na 
realizację następujących zadań:

- Odbudowę drogi Cwarcizna – do sołtysa w długości 260 me-
trów, w Juszczynie; 

- Remont odcinka o długości 339 metrów (licząc od 151 me-
tru drogi) ul. Łukowej w Radziechowach;

- Przebudowę ul. Miodowej w Wieprzu (390 metrów);
- Przebudowę ul. Brzozowej w Wieprzu (36 metrów)

Wysokość pozyskanej dotacji to ponad pół miliona złotych. 
- Został wyłoniony już inspektor nadzoru. Przetarg został ogłoszo-
ny, a otwarcie ofert nastąpi 5 maja. – Komentuje Pan Maciej Mika 
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz. 

(M.H.)
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od czytania do recytowania
Czytanie nie jest w dzisiejszych czasach rzeczą ani powszechną, 

ani popularną. 
Książki, które jeszcze niedawno były dla dzieci źródłem informacji 

o  świecie, dziś wypierane są przez telewizję i  komputer. Te ostatnie 
dostarczają rozrywki, nie wymagają żadnego wysiłku ani skupienia, 
są łatwiejsze w odbiorze niż książki. Nauczyciele i rodzice głowią się 
więc, jak zachęcić młode pokolenie do czytania. Jedną z atrakcyjnych 
form zachęty może być organizowanie konkursów poezji. Podczas 
takich spotkań dzieci mogą pochwalić się swoim talentem recytator-
skim a nawet aktorskim i poczuć się przez chwilę jak gwiazdy sceny.

18 marca w  Szkole Podstawowej w Przybędzy podczas X Szkol-
nego Konkursu Recytatorskiego zaprezentowali się mali pasjonaci 
poezji i  literatury. W  atmosferze zdrowej rywalizacji prezentowali 
swoje ulubione  wiersze i fragmenty ksią-
żek.  Występy oceniała komisja w składzie: 
Dyrektor Gminnej Biblioteki  Publicznej 
pani Beata Leńczuk-Bachmińska, Dyrek-
tor ZS-P w  Przybędzy Elżbieta Borowik, 
Iwona Kłusak- bibliotekarz, organizator 
konkursu. Na widowni zasiedli również 
rodzice i  uczniowie. Recytacje były bar-
dzo emocjonalne, czasem zabawne, cza-
sem wzruszające. Uczestnicy konkursu 
zaskoczyli komisję odwagą i  emocjonal-
nym zaangażowaniem w  przygotowanie 

występu. W opinii komisji wszyscy recytatorzy okazali się wygranymi 
i wszyscy zostali nagrodzeni. Oto zwycięzcy: 

Kategoria uczniowie klas I-III
I miejsce-Oliwia Kozieł
II miejsce- ex aequo Sandra Pytlarz, Marta Janik, Oliwia Talik
III miejsce- ex aequo Liliana Kłusak, Natalia Skrzypek, Celina Śleziak

Kategoria uczniowie klas IV-VI
I miejsce-Hanna Juraszek
II miejsce- ex aequo Alina Chmiel, Bartłomiej Jurasz
III miejsce- ex aequo Weronika Tracz, Julia Wach

Wszyscy mali recytatorzy okazali się zwycięzcami konkursu , bo 
„połknęli bakcyla” czytania, dlatego wszyscy zostali nagrodzeni. Zdo-
bywcy pierwszych miejsc otrzymali tablety i książki, wszyscy pozostali 

uczestnicy nagrody książkowe i słodkie 
upominki. 

Dzieci i  ich rodzice miło wspólnie  
spędzili czas.  Takich wrażeń nie zastą-
pi żaden film czy gra komputerowa. 
Wspólne czytanie lub recytowanie dzie-
ci i rodziców jest przyjemne dla obojga, 
rozwija dziecięcą wyobraźnię, wzboga-
ca słownictwo, wpływa na koncentrację 
i pamięć. Nauczmy więc dzieci, aby po-
kochały czytanie.        

I.K.

BACA PROGNOZUJE
Początek miesiąca powinien być typowo wiosenny, ciepły 

w dzień i słoneczny. Chociaż w nocy przy gwiaździstym niebie 
niewykluczone mogą być lokalne i  przygruntowe przymrozki. 
Pod konie wielkiego tygodnia, mogą być także przelotne opady 
z  wiatrem. Taka zmienna pogoda utrzyma się nawet po świę-
tach. Lokalnie deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach może po-
sypać biały puch. Rozpogodzenia będą liczne lecz krótkotrwa-
łe. Około połowy miesiąca więcej dni ciepłych i  słonecznych 
zwłaszcza przy wietrze z  północnego zachodu lub wschodu. 
Będą też opady gdy wiatr się zmieni i powieje z południowego 
zachodu. Niewykluczone przymrozki co opóźni wschody wielu 
roślin. Około 22-go pogoda cieplejsza, słoneczna i  wiosenna. 
Zielone i kwitnące drzewa, kwiaty to romantyczny czas na letnie 
wędrówki w plener, do lasu lub nad wodę. Taka ładna i ciepła 
pogoda utrzyma się do końca miesiąca. Tylko czasem może za-

skoczyć nas przelotny deszcz i  pierw-
sza wiosenna burza. 

Skoko zając po lesie 
i w koszyku jajka niesie!

Poprzez pniocki przeskakuje, 
Wesołych Świąt Wykrzykuje!

Czego i Wom Zycy Baca
Andrzej Murański

Przysłowia:
Gdy w Wielki piątek drobny descyk kropi – radujcie się chłopi

Gdy Wielki piątek ponury – Wielkanoc będzie bez chmury
Na św. Franciszka, zielenią się łany To na swoje miejsce 

wracają bociany.

Konkurs: działaj lokalnie iX 2015 
Żywiecka Fundacja rozwoju po raz 

dziesiąty serdecznie zaprasza do skła-
dania wniosków w  ramach proGramu 
dziaŁaJ loKalNie iX, edycja 2015. 

W  ramach Programu „Działaj Lokalnie” 
wspierane będą projekty, które  inicjują 
współpracę mieszkańców na rzecz do-

bra wspólnego. Jeżeli zatem działasz w  organizacji pozarządo-
wej, bądź grupie nieformalnej (z terenu gmin Czernichów, Lipowa, 
Łękawica, Łodygowice, Radziechowy- Wieprz, Rajcza, Ślemień, 
Świnna, Ujsoły, Żywiec), masz pomysł, co zrobić, by w Twojej spo-
łeczności żyło się lepiej, ale brakuje Ci środków na jego realizację, 
skorzystaj z możliwości Programu Działaj Lokalnie.

Nabór wniosków trwa  do 30 kwietnia 2015 r. do godz. 23:59

 maksymalna kwota dotacji to 
6 000 zł na projekty, które mogą trwać od 3 do 6 miesięcy

(od 1 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2015 r.)
W tym roku przewidywana pula środków 

na dotacje wyniesie 60 000 zł.

Wszystkich zainteresowanych konkursem grantowym zapra-
szamy na stronę: www.dzialajlokalnie.beskidy.org.pl. wnioski na-
leży składać poprzez generator wniosków dostępny na stro-
nie www.system.dzialajlokalnie.pl 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy mailowo, telefo-
nicznie lub osobiście w biurze Fundacji. Kontakt: dzialajlokalnie@
beskidy.org.pl, tel. 33 475 44 77 (w godzinach od 10:00 do 16:00) 
lub 693 754 477. W przypadku przesyłania pytań mailowo prosi-
my o wpisanie w temacie: „Działaj Lokalnie 2015”.
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biblioteki

KoNKurs w biblioTece!
masz duszę wynalazcy? Jesteś młodym odkrywcą?

Weź udział w naszym konkursie!
Biblioteka Publiczna w Juszczynie ogłasza konkurs plastyczny

„mój wynalazek przyszłości”
Namaluj swój wynalazek przyszłości  
i na osobnej kartce w kilku zdaniach 

opisz jego nazwę, działanie i użyteczność.
Wszystkie prace plastyczne należy składać  

w Bibliotece Publicznej 
w Juszczynie do 4 maja 2015 r.

Jesteśmy ciekawi 
Waszej kreatywności!

Spiesz się!  
Czekają na Ciebie wspaniałe nagrody!

Kiedyś szafa z  szufladkami i  ciasno upchniętymi kartami katalogowymi, 
dziś wygodny fotel i monitor komputera. Tak zmienia się katalog księgozbio-
ru Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy-Wieprz. Już teraz, przy pomo-
cy nowego katalogu można wyszukać siedemnaście tysięcy naszych książek. 
Wyszukiwanie między innymi przez tytuł książki czy nazwisko autora pozwa-
la sprawnie poruszać się po naszych najnowszych nabytkach i sprawdzić czy 
mamy daną książkę na stanie. A jeśli tak, to w której placówce na półce leży. 
Prace nad katalogiem cały czas trwają. Mamy nadzieję, że już niebawem uru-
chomiona zostanie możliwość wypożyczania i rezerwacji książek przez Inter-
net. Dodatkowo usprawni to prace Biblioteki, a  naszym czytelnikom ułatwi 
dostęp do księgozbioru, który stanie się jeszcze bardziej mobilny. Jeżeli np. 
czytelnik z Wieprza znajdzie  książkę dostępną tylko w Juszczynie, to będzie 
miał możliwość zarezerwowania jej i odbioru w swojej lokalnej placówce.

Obsługa Katalogu jest bardzo prosta. Wystarczy:
wejść na naszą stronę internetową www.gbp.radziechowy-wieprz.pl 
wybrać dział „katalog” 
wpisać wyszukiwany tytuł bądź nazwisko autora. 

Lista wyników będzie zawierała informację o posiadanych przez nas książ-
kach ze wskazaniem, w  której placówce dana pozycja się znajduje. Jeszcze 
nie wszystkie książki są wprowadzone! Dlatego jeżeli nie znajdujecie poszuki-
wanego tytułu warto jeszcze upewnić się np. telefonicznie pod numerem 33 
8676 146. Sytuacja ta zmieni się już w 2016 roku kiedy wprowadzimy wszyst-
kie biblioteczne książki i uruchomimy system rezerwacji i wypożyczeń online. 

Zapraszamy do korzystania z  katalogu, odwiedzania naszej strony www 
i  do polubienia naszej strony na portalu Facebook (www.facebook.com/
gbprw). Wszystkich tych, którzy nie czują się pewnie w korzystaniu z kompu-
tera i Internetu zapraszamy na bezpłatne warsztaty do Biblioteki.
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„ŚwiĄTeczNe  warszTaTy”
Wielkanocne spotkania w Bibliotece w Wieprzu odbywały się 

przez dwa kolejne czwartki marca. Spotykaliśmy się, aby dekoro-
wać świąteczne ciasteczka i  babki wielkanocne. Niezależnie od 
wieku pomysły na dekorację były niezwykłe. Frekwencja przeszła 
wszelkie oczekiwania. Na obu spotkaniach było około 30 osób: 
dzieci, młodzieży, dorosłych. Bardzo dziękuję wszystkim za udział, 
a szczególnie Pani Elżbiecie Kliś, która w bar-
dzo dużym stopniu 
przyczyniła się do 
zorganizowania spo-
tkania. Upiekła mnó-
stwo różnego rodzaju 
ciasteczek, które zosta-
ły udekorowane przez 
uczestników warsz-
tatów. Podziękowania 
kieruję także do Pana 
Wojciecha Świniańskie-

go, właściciela piekarni w Wieprzu, który przekazał nieodpłatnie 
babki wielkanocne, które także zostały pięknie udekorowane. Po 
zakończonym spotkaniu, goście biblioteki oraz uczestnicy warsz-
tatów wspólnie urządzili poczęstunek z przygotowanych ciastek 
i babek. Wspaniała atmosfera i towarzystwo po zakończeniu przy-
jemnej pracy, była najlepszym uwieńczeniem zorganizowanych 
warsztatów i wprowadzeniem świątecznej atmosfery. Dziękujemy!

 Ewa Talik

Polecamy naszym czytelnikom  książkę Agnieszki 
Kalugi „ Zorkownia”.  Jest to pewnego rodzaju dziennik 
napisany przez autorkę po stracie nowo narodzonej 
córeczki. Książka piękna , wzruszająca i  pełna miłości 
do drugiego człowieka. To zapis godzin spędzonych 
w  hospicjum wśród ludzi, którzy odchodzą często 
w samotności i w wielkim cierpieniu. To mały odrębny 

świat,  gdzie praca wolontariuszy jest bezcenna,  a mi-
łość i cierpliwość mają  niezmierzone pokłady. 

Zapraszamy do naszych  placówek do wypożycze-
nia tej wartościowej literatury i zachęcamy do zapo-
znania się z blogiem autorki:

www.zorkownia.blogspot.pl

recenzja

KoNcerT ballad
wysTĄpi

zespÓŁ „maŁe KiNo”
2 maja 2015
Godz. 16.00

dom ludowy w radziechowach 

wstęp wolny!
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W nowoczesnej sali gimnastycznej w Wieprzu, młodzi karatecy 
z Klubu „Arawashi”, trenowali pod okiem, senseia prof. dr hab. med. 
Romualda Wojnicza na co dzień pracującego jako Kierownik Kate-
dry i  Zakładu Histiologii i  Embriolo-
gii w Śląskim Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu oraz jego asystenta, senseia 
mgr inż. Witolda Pierza. Zajęcia mia-
ły formę warsztatów szkoleniowych 
z  zakresu klasycznego karate - sho-
tokan. Głównym celem trzeciego 
już wspólnego spotkania w  Klubie 
„Arawashi” było przygotowanie mło-
dych adeptów sportów i  sztuk walki 
do bezpiecznego i  prozdrowotnego 
uprawiania tej niełatwej sztuki wal-
ki. Spotkanie miało także za zadanie 
przybliżenie młodzieży nowinek 
metodyczno-szkoleniowych, jakie 
aktualnie są propagowane w  karate 
wraz z  kompleksem elementów kata 
(układów technik) oraz kumite (walki 
sportowej). Zdaniem senseia Wojni-
cza, tylko prawidłowe wykonywanie 
poszczególnych elementów tej sztuki 
walki jest w pełni bezpieczne i umoż-
liwia prawidłowy rozwój fizycznych 
młodych adeptów karate. Taki punkt 
widzenia wynika przede wszystkim 
z  faktu, iż sensei Wojnicz jest także 
czynnym lekarzem, zatem ta proble-
matyka jest mu szczególnie bli-
ska. W  szkoleniu wzięła udział 
liczna rzesza młodych adeptów 
sportów i  sztuk walki, którym 
dzielnie kibicowali ich rodzice. 
Młodzi karatecy, którzy stawiają 
sobie za cel osiągnięcie sukcesu, 
trudy szkolenia narzucony przez 
Wojnicza znosili dzielnie. Sensei 
Wojnicz pozytywnie odniósł się do 
formy zajęć prowadzonych w Arawa-
shi. Prowadzenia zajęć raz w tygodniu 

z jednoczesnym zachęcaniem młodzieży do uczestniczenia w aktywności innych 
dyscyplin, jako potrzeba uzupełnienia form ćwiczeniowych i szerszego poszerze-
nia zainteresowań sportowych o zajęcia z innych obszarów sportu o piłki: nożną, 

siatkową ręczną, narciarstwo w tym przede 
wszystkim pływania. Ta formuła zdecydowa-
nie lepiej sprawdza się u młodego człowieka 
kształtującego ciało i „duszę”. Jako przykład 
profesor wskazał siebie, ćwiczącego między 
innymi karate, pływanie, taniec klasyczny, co 
najmniej 4 razy w tygodniu od kilkudziesięciu 
już lat. Sensei Wojnicz w toku szkole niowym 
zaprezentował poszczególne elementy 
decydujące o  umiejętno ściach walki — 
technikę, użycie kombinacji technik i  uni-
ków, przyjmowanie prawidłowych pozycji, 
położenie ciała przed atakiem, odmiany 
gardy, ata ki pośrednie, a  przede wszyst-
kim starał się zwracać uwagę na szybkość 
w myśle niu w taktyce ataku i obrony. Tre-
ning za kończył się króciutką pogadanką 
z  rodzicami podkreślającą ich role na każ-
dym etapie szkolenia ich pociech. Gromkie 
brawa, jakie otrzymał nasz gość stanowiły 
podsumowanie trzeciej już obecności sen-
sei Wojnicza w naszym klubie. Ukontento-
waniem warsztatów był egzamin na 
stopnie uczniowskie kyu, do którego 
przystąpili adepci sportów i  sztuk 
walki z  „Arawashi”. Podsumowując 
pobyt senseia Wojnicza, szkolenio-

wiec Arawashi sensei Hutman 
– Wilczek podkreśla, że można 
śmiało stwierdzić, iż profesor 
wskazał młodym adeptom 
trenującym tą sztukę walki, iż 
karate jak żadna inna dziedzi-
na sportu daje każdemu mło-
demu człowiekowi poczucie 
wartości i zachowania prospo-
łeczne. Obok tej funkcji, karate 
przyczynia się także do harmo-
nijnego rozwoju sfery zarów-
no fizycznej jak i  psychicznej 

młodzieży ćwiczącej tę formę sztuki i sportu. Trening karate upłynął 
w pogodnej atmosferze przy odrobinie humoru i niezapomnianych 
chwilach wzbogaconych o ciekawostki sportowe a miłym akcentem 
byli rodzice, którzy byli zaciekawieni informacjami przekazywany-
mi przez Wojnicza i  ochoczo wymieniali poglądy i  spostrzeżenia 
z profesorem, czemu bacznie przysłuchiwali się młodzi karatecy. Na 
zakończenie szkolenia sensei Wojnicz otrzymał od przedstawiciela 
rodziców Pana Dariusza Płoskonki, (który na co dzień jest szefem RG 
w Rajczy) książkę „Tropem Zbójów i Zbójników Żywiecczyzny”. Skła-
damy podziękowania sensei Romualdowi Wojniczowi za propago-
wanie i rozwijanie Sztuk Walki w Gminie Radziechowy - Wieprz. 

Sensei Bogusław Hutman-Wilczek,  Klub „Arawashi”

sport
proFesor medycyNy i mŁodzi adepci KaraTe!

powsTaŁ Nowy Klub sporTowy w NaszeJ GmiNie
Uczniowski Klub Sportowy Champion Radziechowy założo-

ny przez nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół im 
Prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach Pana Tomasza Salę, 

Marcina Tlałkę, oraz Marka Jeziorskiego. Klub będzie się skupiał 
na rozwoju sportowym dzieci ze szkół podstawowych oraz gim-
nazjalnych.  
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liGa spr Nie zwalNia Tempa
Znamy już pierwsze niewiadome w Podbeskidzkiej Lidze Ama-

torskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. Po turnieju w  Wieprzu, który roz-
grywany był pod honorowym patronatem  Wójta Gminy Radzie-
chowy-Wieprz Macieja Miki. Wiadomo już, że z I ligi spadnie PTG 
Sokół z Gminy Czernichów.

Ale największą nie-
spodzianką ostatniego 
turnieju w  I  lidze była 
wygrana SPR Twardo-
rzeczka z  aktualnymi 
mistrzyniami Podbe-
skidzia, czyli Łękawicą 
- 8:4. Po tej przegranej 
Łękawica spadła w  ta-
beli z drugiego na trze-
cie miejsce.

- Wykorzystały to dziewczęta z SPR Żywiec, które awansowały 
na drugą lokatę. Z kolei drużyna SPR Łodygowice przybliżyła się 
do wymarzonego tytułu mistrza Podbeskidzia zwiększając swoją 
przewagę nad grupą pościgową. Do świętowania mistrzowskiego 
tytułu łodygowiczanki potrzebują jeszcze dwóch zwycięstw. Być 
może stanie się to już na kolejnym turnieju 23 maja w Gilowicach. 
Niestety przesądzony został już spadek do II ligi PTG Sokół z Gmi-
ny Czernichów, która to ekipa w ubiegłym sezonie zajęła trzecie 
miejsce w lidze. Drugi kandydat do spadku, którym jest PKS Olim-
pijczyk Gilowice, ma jeszcze cień szansy na utrzymanie. W II lidze 

doszło do zmiany lidera, którym została drużyna SPR Koszarawa 
i  to pomimo porażki z  UKS Imperium Katowice 7:9. Po piętach 
koszarawiankom depczą ekipy Gimnazjum Łękawica i katowickie 
Imperium. Zanosi się na pasjonującą rywalizację o dwa pierwsze 
miejsca premiowane awansem do I  ligi, bo szansę wciąż ma aż 
sześć drużyn. 

Wyniki turnieju w Wieprzu

I LIGA
SPR Żywiec – Ujsoły 14:3 (6:2)
Bystra Gimnazjum -Team Jeleśnia 14:12 (8:6)
Bystra Ciapki - Ujsoły 13:12 (8:6)

SPR Żywiec - Stowarzyszenie 16 Bielsko Biała 15:5 (8:5)
Ujsoły - TS Metal Węgierska Górka 8:2 (4:0)
SPR Łodygowice - Bystra Ciapki 15:10 (10:5)
Bystra Gimnazjum - Stowarzyszenie 16 Bielsko Biała 10:11 (4:6)
PTG Sokół w Gminie Czernichów - Team Jeleśnia 10:17 (5:9)

SPR Łodygowice- Bystra Gimnazjum 
15:10 (7:4)
SPR Twardorzeczka - TS Metal Węgier-
ska Górka 20:6 (10:4)
Łękawica - PTG Sokół w Gminie Czerni-
chów 12:5 (6:0)
TS Metal Węgierska Górka - Stowarzy-
szenie 16 Bielsko Biała 9:9 (4:4)
Łękawica - SPR Twardorzeczka 4:8 (1:4)

Pauzował – PKS Olimpijczyk Gilowice

1. SPR Łodygowice   
  18 34 228:106
2. SPR Żywiec    
  17 27 172:95
3. Łękawica    
  17 26 167:103
4. SPR Twardorzeczka   
  17 24 189:116
5. Bystra Ciapki    
  17 23 233:140
6. Bystra Gimnazjum   
  18 23 205:141

7. Team Jeleśnia   17 18 160:155
8. Ujsoły    20 13 160:223
9. Stowarzyszenie 16 Bielsko-Biała 19 12 149:200
10. TS Metal Węgierska Górka 18 9 151:186
11. PKS Olimpijczyk Gilowice 17 3 89:249
12. PTG Sokół w Gminie Czernichów 17 -2 64:250

II LIGA
UKS Imperium Katowice – SPR Świnna 7:6 (4:3)
SPR Milówka - PTG Sokół w Gminie Czernichów II 15:1 (8:1)
UKS Imperium Katowice – SPR Twardorzeczka II 9:8 (7:3)
SPR Milówka - SPR Świnna 2:5 (1:4)
SPR Twardorzeczka II – PTG Sokół w  Gminie Czernichów II 23:2 
(12:1)
UKS Imperium Katowice – SPR Wieprz 11:7 (6:2)
SPR Milówka - SPR Młody Wieprz 7:0
UKS Imperium Katowice – SPR Koszarawa 9:7 (5:5)
SPR Wieprz – SPR Młody Wieprz 7:0
SPR Koszarawa - SPR Młody Wieprz 7:0
SPR Wieprz - SPR Ślemień 9:17 (5:8)
SPR Ślemień - SPR Młody Wieprz 7:0

Pauzowało – Gimnazjum Łękawica
1. SPR Koszarawa   14 22 135:75
2. Gimnazjum Łękawica  13 22 98:43
3. UKS Imperium Katowice  11 22 103:55
4. SPR Świnna   14 20 103:52
5. SPR Twardorzeczka II  15 18 150:77
6. SPR Milówka   15 18 119:65
7. SPR Ślemień   14 10 85:97
8. PTG Sokół w Gminie  
    Czernichów II   14 6 32:160
9. SPR Wieprz   16 -6 37:119
10. SPR Młody Wieprz  16 -14 1:124

Autor SPR Żywiecczyzna
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W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ
Lekkie, wiosenne, nietuczące kolacje powinni jadać ci, którzy 

obiad jedzą później w godzinach popołudniowych, a chcą dbać 
o swoje zdrowie oraz szczupły wygląd. Na wiosnę dostępne są 
zieleniny, które urozmaicają posiłek i  dostarczają potrzebnych 
witamin i soli mineralnych. 

sałatka majowa
Składniki: Pęczek młodej cebuli ze szczypiorkiem, 2 pęczki 

rzodkiewki, 2 ogórki świeże, 4 jajka, sól, pieprz, łyżka oleju, ¾ 
szklanka kefiru. 

Wykonanie: Cebulę ze szczypiorkiem, rzodkiewki razem ze 
środkowymi liśćmi pokroić w cienkie krążki, tak samo pokrajać 
ogórek (obrać ze skórki), odłożyć trochę szczypiorku. Kefir lub 
śmietanę o  małej zawartości tłuszczu, osolić dodać pieprzu 
do smaku, starannie wymieszać i  polać warzywa. Ugotowane 
na twardo jajka pokroić na połówki lub na ćwiartki na sałatce, 
osolić, posypać resztą szczypiorku. Do sałatki dobry jest razowy 
chleb.

sałatka z jogurtem
Składniki: Główka zielonej sałaty, 3 pęczki rzodkiewek, duży 

ogórek sałatkowy, 2 marchewki po 10 dkg liści szczawiu i szpi-
naku, 2 szklanki jogurtu, 2 łyżki soku z cytryny, sól, pieprz, szczy-
piorek, zielona pietruszka lub koper, 30 dkg sera twarogowego, 
łyżka oleju. 

Wykonanie: zieloną sałatę pokroić w paski, rzodkiewki i ogó-
rek w  krążki. Marchew zetrzeć na tarce o  otworkach średniej 
wielkości. Szpinak, szczaw, szczypiorek, natkę pietruszki, drobno 
pokroić, wymieszać z  jogurtem osolonym do smaku, warzywa 
skropić sokiem cytrynowym, posypać pokrojonym w kostkę se-
rem twarogowym, polać sosem, wymieszać za pomocą dwóch 
widelców. 

sałatka z ziemniaków i rzodkiewki
Składniki: 5 średnich ugotowanych ziemniaków, duży pę-

czek rzodkiewek, 1 ogórek, pęczek szczypiorku, sól, pieprz, mała 
główka sałaty, pół szklanki kefiru, 3 łyżki oleju, łyżka musztardy, 
łyżeczka przyprawy „jarzynka”, natka pietruszki, 10 dkg sera żół-
tego. 

Wykonanie: Ugotowane ziemniaki i ogórek pokroić w kost-
kę, rzodkiewki ze środkowymi liśćmi w plasterki. Z sałaty pozo-
stawić 4 listki – resztę razem ze szczypiorkiem drobno pokroić 
i  dodać do przygotowanych produktów. W  garnuszku rozmie-
szać olej z  musztardą dolewając kefir i  ubijać sos widelcem 
i wsypać do niego przyprawę jarzynkę. Przed samym podaniem 
wymieszać, polać sosem i posypać na drobnej tarce startym żół-
tym serem. 

Sałatka z młodych ziemniaków z pieczarkami i groszkiem
Składniki: 8 młodych sztuk ziemniaków, 15 dkg zielonego 

groszku, 20 dkg pieczarek, 3 młode cebule, kiszony ogórek ma-
łosolny, sól, cukier, sok z cytryny, 4 jajka, 5 łyżek oleju, łyżeczka 
musztardy

Wykonanie: Ugotowane młode ziemniaki, cebulę i  ogórek 
pokroić w kostkę. Pieczarki obgotować w osolonej wodzie, ostu-
dzić, pokroić w cienkie plasterki. Z ugotowanych jajek na twardo 
z jednego wyjąć żółtko przetrzeć przez sitko a białka dodać do 
salaterki. Wszystkie składniki (poza roztartym żółtkiem i połów-
kami jaj) wymieszać i przyprawić do smaku solą i odrobiną cu-
kru, a następnie wymieszać z olejem utartym z musztardą i żółt-
kiem. Sałatkę ułożyć na liściach sałaty i przybrać połówkami jaj. 

sałatka mięsna
Składniki: 25 dkg ugotowanej wołowiny lub kurczaka z  ro-

sołu duży zielony ogórek, 3 duże pomidory, główka sałaty, mały 
seler, szklanka majonezu, sól, pieprz. 

Wykonanie: Ogórek i seler obieramy ze skórki. Seler ścieramy 
na jarzynowej tarce. Sałatę kroimy w gruby makaron, pomidory 
w  półkrążki. Ogórek w  paski a  zimne mięso w  kostkę. Wszyst-

kie składniki przekładamy do salaterki. Dodajemy do smaku sól 
i pieprz. Zalewamy majonezem i delikatnie mieszamy. Ubieramy 
cząstkami pomidora, jajka i zieloną pietruszką. 

Kurczak zapierany z serem
Składniki: 1 kurczak, 1 szklankę słodkiej śmietanki, płaska 

łyżka mąki, 2 całe jajka, 2 żółtka, 15 dkg tartego żółtego sera 
parmezanu, 1,5 łyżki bułki tartej przesianej, sok z jednej cytryny. 

Wykonanie: W zimnej wodzie umyć kurczaka, osuszyć ście-
reczką, natrzeć sokiem z cytryny oraz solą. Odstawić na 3 godzi-
ny w chłodne miejsce. Następnie kurczaka obsmażyć na maśle 
z  obu stron na rumiano a  następnie dusić. Gdy będzie miękki 
dzielimy go na cztery części i  układamy w  żaroodpornym na-
czyniu. Posypujemy parmezanem. Do śmietanki dodajemy 
mąkę zagotowujemy na małym ogniu, solimy, kiedy przesty-
gnie wlewamy roztrzepane całe jajka i 2 żółtka. Mieszamy. Tak 
przygotowanym sosem polewamy porcję kurczaka. Na Wierzch 
posypujemy pozostałym parmezanem i  tartą bułką skrapiamy 
stopionym masłem i zapiekamy w gorącym piekarniku (ok. 25 
min) do chwili gdy na górze utworzy się rumiana skorupka. Do 
takiego kurczaka dobre są młode ziemniaki z  koperkiem oraz 
zielona sałata, oraz dobrze schłodzone białe wytrawne wino. 

szaszłyki drobiowe
Składniki: 2 podwójne piersi z kurczaka, 8 plastrów surowe-

go boczku wędzonego, 8 suszonych pomidorów w oleju, 4 łyżki 
aromatyzowanego oleju z  suszonych pomidorów, 3 łyżki mie-
szanej zieleniny – szczypiorek natka pietruszki, tymianek, sól, 
pieprz. 

Wykonanie: Pierś z kurczaka oczyścić z włókien, umyć, osu-
szyć , oprószyć solą, ostrożnie rozbić przez folię. Rozbite mięso 
przykryć plastrami boczku, zwinąć jak roladę, pokroić w plaster-
ki, oprószyć pieprzem, każdy plaster ostrożnie nadziać na na-
moczony patyczek do szaszłyków. Suszone pomidory zmiksuj 
na gładką masę z olejem z pomidorów, wymieszać z posiekaną 
zieleniną, taką marynatą posmarować mięso i odstawić na 1 go-
dzi. Piec na grillu ok. 20 min lub 25 minut w piekarniku. Dobre 
do sałatki z pomidorów z przysmażoną na ruszcie bułeczką. 

Skrzydełka w marynacie z curry
Składniki: 1,5 kg skrzydełek, 3 ząbki czosnku, ¾ szklanki jo-

gurtu naturalnego, 3 łyżki oleju, 2 łyżeczki curry w proszku, 1 ½ 
łyżeczki słodkiej papryki mielonej, 4 łyżki soku z cytryny, przy-
prawa do drobiu, sól, pieprz. 

Wykonanie: Od skrzydełek odetnij końcówki do 1-go sta-
wu, oprószyć pieprzem i solą. Czosnek przecisnąć przez praskę 
lub drobno posiekać. Olej rozetrzeć z  olejem rozdrobnionym 
z czosnkiem, curry , słodką zmieloną papryką, sokiem z cytryny 
oraz przyprawą do drobiu. Taką marynatą zalać skrzydełka i od-
stawić w chłodne miejsce na 3 godziny (można też zostawić na 
całą noc w lodówce!). Leciutko mięso osączyć, kłaść na mocno 
rozgrzany ruszt grilla na 15 minut (lub w piekarniku na 25 min 
w temp. 180°C). Cały czas obracać i polewać pozostałą marynatą 
lub lekko skrapiać ciepłą wodą. 

ciasteczka drobne
Składniki: 30 dkg mąki, 10 dkg cukru pudru, 2 żółtka, 2 ły-

żeczki proszku do pieczenia, 1 łyżka śmietany
Zagnieść: wykrawać ciasteczka i układać na nie marmoladę 

różaną. 

Dziękuję Pani Ewie Talik za zaproszenie mnie  
na zorganizowane w Bibliotece w Wieprzu  

zajęcia „Dekoracje Świątecznych Ciasteczek”  
oraz młodym uczestnikom zajęć,  

którzy tak licznie przybyli by zaskakiwać mnie 
swoimi umiejętnościami i pomysłami.

Kochani bardzo Wam dziękuję!
Elżbieta Kliś
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kącik literacki Mieczysława Polaka 
dla Naszej Gminy

wiersze, poezje, przysłowia, humory, fraszki
Kwiecień – aż za szumiało 
W głowie zielenią
Wiosennego słońca
Na nasze szczęście i na zdrowie. 

Wiosenne kwiaty
W bukiet zebrane
Jak serca w wiośnie
W nas zakochane.

Pachną wiosenną, słodką urodą
I jej radością barwną, młodą
Wiosenne drzewa, krzewy
Kwitnące. 

Słowiki słodko śpiewające
w swoim preludium oplątało 
słońce:
oblało blaski gorące. 

Wiosenne niebo skowronkiem dźwięczy
Ubrane wiosną jak barwy tęczy
Rozwiało swoje złote iskierki
I osuszyło łzy ros kropelki

Złotym promieniem
Tego lata
Co w gwiazdach śniegu
Będzie znikać w obłoku. 

Humor
Podobieństwo

- Co wom sie to urodziło gaździno?
- A dyć dziecynecko

- A podobne do wos?
- Niy.
- A do wasego starego?
- tez niy.
- No to do kogo?
- Ee, co wom byde godać! I tak go nie zna-
cie.

W sklepie
Wchodzi gorol do sklepu, i jak to w zwycaju 
na wsi bywo nie zamyko dźwierzy. 
- Dźwirzy gazdo, w chałpie ni macie? – drze 
się ta co sprzedaje.
- Mom! A i takom cholere jak wy też mom!

Przysłowia
Jak na Bartłomieja po południu
Taka zima w grudniu (24 IV)

Kiedy Marek ciepłem darzy (25 IV)
Mróz ogrody jeszcze zwarzy

Choć i w kwietniu słonko grzeje 
Nieraz pole śnieg zawieje.

Fraszki
Dobra rada
Nie przejmuj się chorobą
Sama zajmie się tobą

Rozkład jazdy
W przyszłość nie ma powrotu

W przyszłość nie ma stałego biletu
Jedzie się na gapę, i nie wiadomo dokąd…

Dziś 
Fraszka nad fraszkami
Ten świat przewraca się do góry nogami.

Powiedzieli
Mońka
Całom nocke tajcowała – 
Żeby ino muzycka grała. 
Przyjdze do mnie chłopce jeszcze! 
Bo jo ino Ciebie kce…

Łatwo 
Łatwo jest nawracać innych
Lecz bardzo trudno
Nawrócić samego siebie. 



30

Nasza GmiNa



Nasza GmiNa

31

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

Tel.  512 514 557
        602 243 804
Tel. do sklepu 33 333 89 82

- maTeriaŁy budowlaNe
- arT. malarsKie
- arT. eleKTryczNe i HydrauliczNe
- arT. GospodarsTwa domoweGo
-sysTemy zamocowaŃ

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 ! ! !



Początek nowego reku to czas rozliczeń podatkowych. I w tym właśnie czasie, każdy z nas 
może zdecydować na jaką organizację przekażę swój 1%. To ważna decyzja i warto ją podjąć 

samemu, dlaczego państwo ma za nas i w tej kwestii decydować? 

Stowarzyszenie Dzieci Serc będzie bardzo wdzięczne, jeśli zechcecie nas obdarować tą kwotą.
I zapewnia, że nie zawiedzie Darczyńców. 

Podajemy swój KRS 0000121276

1%


