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W dniu 28 kwietnia odbyły się przesłu-
chania III Gminnego Konkursu Teatralne-
go pt. „Uśmiech lekiem na całe zło!”. Kon-
kurs ten, o tematyce profilaktycznej, przy-
ciągnął w tym roku ponad 90 uczestników! 
W  zmaganiach na teatralnych deskach 
wzięli udział uczniowie z  terenu całej na-
szej gminy.

WYNIKI KONKURSU:
KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE
I MIEJSCE
Grupa ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Brzuśniku

II MIEJSCE
Grupa z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Przybędzy
III MIEJSCE
Grupa ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twar-
dowskiego
KATEGORIA: GIMNAZJUM
I MIEJSCE
Grupa z  Zespołu Szkół im. ks. prał Stanisława 
Gawlika w Radziechowach
Grupa z Gimnazjum Międzynarodowego Part-
nerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Wieprzu
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Z okazji Dnia Matki składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Mamom.
 Życzymy im dużo zdrowia, cierpliwości i pomyślności. 

Dziękujemy za Waszą troskę i ciepło oraz życzymy Wam wiele radości, uśmiechu i dumy z dora-
stającego potomstwa!

Składamy także serdeczne życzenia wszystkim druhom z Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Gminie Radziechowy-Wieprz, którzy niedawno obchodzili 

święto swojego patrona Świętego Floriana.
W podziękowaniu za Waszą ciężką pracę i troskę o bezpieczeństwo mieszkań-
ców życzymy Wam zdrowia, bezpiecznych powrotów do domu oraz spełnie-

nia wszystkich planów zawodowych i osobistych!
Z wyrazami szacunku: 

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz
Maciej Mika

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piela
Radni oraz Sołtysi Gminy Radziechowy - Wieprz

„Baw się i Tańcz!” Darmowe zajęcia taneczne.
 W programie: ZUMBA! Przyjdź Koniecznie! Więcej na str. 19
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Gratulujemy występów laureatom oraz wszystkim gru-
pom, które wzięły udział w tegorocznej edycji konkursu. Poziom 
wszystkich grup był naprawdę wysoki i wybór zwycięzców stał 
się niezwykle trudnym zadaniem dla komisji. Zdobywcy I miejsc 
obu kategorii pojadą w  nagrodę 19 maja do Teatru Lalek „Ba-
nialuka” w Bielsku-Białej na spektakl pt. „Wąż”. Nagroda ta ufun-
dowana została przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ra-
dziechowy – Wieprz.

Patronat nad III Gminnym Konkursem Teatralnym objął Pan 
Maciej Mika Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz.

Cieszymy się, że tak się rozwijacie i w Waszej teatralnej pasji 
jesteście coraz lepsi. Gratulujemy raz jeszcze!                  (GCKPT)

c. d. ze str. 1
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Dotyczy: Pozimowej modernizacji dróg powiatowych na 
terenie powiatu żywieckiego w 2015 r.

Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że wykonanie po-
zimowej modernizacji dróg powiatowych na terenie powiatu ży-
wieckiego w  2015 r nastąpi z  podziałem na części w  następują-
cych gminach:

Część I – Gminy: Ujsoły, Rajcza, Milówka, Węgierska Górka,
Część II – Gminy: Łodygowice, Lipowa, Radziechowy-Wieprz, 

Żywiec, Świnna,
Część III – Gminy: Jeleśnia, Ślemień, Koszarawa, Czernichów, 

Łękawica, Gilowice.

Z uwagi na przedłużający się okres zimowy końcem kwietnia 
br. rozpoczęto pozimową modernizację dróg w powiecie żywiec-
kim przez brygady liniowe PZD. W chwili obecnej dołączyły firmy 
wyłonione w drodze przetargu tj. MTJ Jan Tyc oraz RADEX. Zgod-
nie ze specyfikacją zakończenie realizacji remontów przypada na 
połowę czerwca br.

„Obejście Węgierskiej – Górki” 
– władze Powiatu interweniują!

Decyzją Zarządu, Powiat aktywnie wyraził swoją dezapro-
batę dla wstępnego wykazu inwestycji drogowych na lata 2014 
– 2023.

Z wielkim niepokojem Zarząd Powiatu w Żywcu przyjął infor-
mację, że tak ważna dla Żywiecczyzny inwestycja „obejścia” Wę-
gierskiej Górki znalazła się na liście rezerwowej Programu.

W ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Mini-
sterstwo Zarząd wystosował pismo do Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju dotyczące zweryfikowania stanowiska i umieszczenia 
na liście podstawowej zadań inwestycyjnych Programu Budowy 
Dróg Krajowych 2014 – 2023 budowy drogi ekspresowej S69 Biel-
sko Biała – granica państwa na odcinku tzw. „obejścia” Węgier-
skiej Górki.

„Nie ukrywamy, iż względy bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu drogowego, zarówno mieszkańców nasze-
go powiatu jak i osób przemieszczających przez teren Żywiec-
czyzny, a także wzmożony ruch tranzytowy drogami przebie-
gającymi przez obszary zabudowane stanowią wystarczają-
ce uzasadnienie, aby w/w inwestycja traktowana była jako za-
danie priorytetowe.” – podkreślono w wystąpieniu do Minister-
stwa.

Od wielu lat społeczność lokalna oraz przedstawiciele władz 
samorządowych Żywiecczyzny podejmują starania związane z do-
kończeniem budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała – gra-
nica państwa, w tym odcinek Przybędza – Milówka (obejście Wę-

gierskiej Górki). Dlatego też, w ślad za liczną korespondencją, po-
zwalamy sobie po raz kolejny podnieść nasze argumenty za wpro-
wadzeniem tej inwestycji na listę podstawową Programu.Droga 
ekspresowa S69 z Bielska-Białej do Zwardonia jest inwestycją dro-
gową o znaczeniu międzynarodowym i ponadregionalnym. Brak 
realizacji odcinka S69 Przybędza – Milówka powoduje, że cały za-
kres do tej pory zrealizowanej inwestycji nie spełni parametrów 
drogi ekspresowej, gdyż nie jest w stanie przenieść wzmożonego 
ruchu samochodowego, co w perspektywie zakończenia w 2016 
roku przez stronę słowacką przygranicznego odcinka autostrady 
D3 Svrcinovec-Skalite czyni, że strona polska nie wywiąże się z po-
rozumień transgranicznych.

Władze Powiatowe liczą, iż determinacja i argumenty w tym 
względzie przyniosą oczekiwane zmiany w Programie Budowy 
Dróg Krajowych.

POWIAT PROPONUJE!
W  związku z  trwającymi konsultacjami społecznymi nowego 

rozkładu jazdy prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Śląskiego Starostwo Powiatowe w  Żywcu w  dniu 13 
marca br. przesłało swoje propozycję dotyczące rozkładów jazdy 
pociągów na lata 2015/2016 na liniach Żywiec – Sucha Beskidzka 
oraz Zwardoń –Bielsko Biała – Katowice.

W przesłanych wnioskach zgłosiliśmy propozycje zmian w za-
kresie: częstotliwości kursowania pociągów, godzin odjazdów 
i  przyjazdów oraz okresów kursowania. Przesłane wnioski doty-
czyły linii:

Zwardoń –Bielsko Biała – Katowice
1. Katowice odjazd 830 _ Bielsko Biała przyjazd 935 – wydłużyć do 

Żywca
2. Katowice odjazd 1230 – Żywiec przyjazd 1409 – wydłużyć do 

Zwardonia
3. Katowice odjazd 2035 – Bielsko Biała przyjazd 2140 wydłużyć 

do Żywca
4. Żywiec odjazd 1535 – Katowice przyjazd 1718 – wydłużyć od 

Zwardonia
5. Bielsko Biała odjazd 2222 – Katowice przyjazd 2325 – wydłużyć 

od Żywca
6. Bielsko Biała odjazd 1222 – Katowice przyjazd 1325 – wydłużyć 

od Żywca
Na linii Żywiec – Sucha Beskidzka poparliśmy propozycję Sto-

warzyszenia Kolej Beskidzka dotyczące kursowania pociągów na 
trasie Żywiec – Jeleśnia – Sucha Beskidzka

1. Kraków Główny odjazd 1550–Żywiec przyjazd1849 (5)
2. Żywiec odjazd 1912 – Sucha Beskidzka przyjazd 2030 (5)
3. Żywiec odjazd 0910 – Sucha Beskidzka przyjazd 1020 (C1)
4. Sucha Beskidzka odjazd 1835 – Żywiec przyjazd 1945 (C1)
5. Kraków Główny odjazd 0754-Sucha Beskidzka przyjazd 933 – 

Żywiec odjazd 950 (7)
6. Żywiec odjazd 1713 – Sucha Beskidzka przyjazd 1833 (7)

Mamy nadzieję, iż proponowane przez nas zmiany zostaną 
wzięte pod uwagę przez Urząd Marszałkowski, co przyczyni się do 
polepszenia oferty przewozowej młodzieży szkolnej, studentów 
oraz turystów chcących odwiedzić powiat żywiecki.

ZMIANA GODZIN PRACY STAROSTWA
  – ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS!

Informujemy, iż od 2 marca 2015 roku w  celu usprawnienia 
systemu przyjmowania klientów nastąpi zmiana godzin pracy Sta-
rostwa Powiatowego w Żywcu.

Okiem Radnego Powiatowego Członka Zarządu Powiatu
Jana Witkowskiego

c. d. na str. 4
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Kierując się wnioskami klientów zwiększamy dostępność 
Urzędu oraz możliwość załatwienia wszystkich spraw i  usług 
przez osoby pracujące i  przedłużamy godziny pracy Urzędu 
w każdą środę do godziny 17.00. Wychodzimy w ten sposób na-
przeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych mieszkańców i klientów. 
Dłuższy czas pracy Urzędu pozwoli każdemu klientowi kompleksowo 
załatwić interesującą go sprawę oraz uzyskać wszystkie potrzebne 
decyzje. Podkreślamy, że do godziny 17.00 do dyspozycji klien-
tów będą wszyscy pracownicy Starostwa. W celu zrównoważe-
nia tygodniowego czasu pracy w czwartki Starostwo czynne 
będzie do godziny 13:00. W związku z powyższym od dnia 2 mar-
ca 2015 roku czas pracy Starostwa w  poszczególnych dniach tygo-
dnia przedstawia się następująco:

– poniedziałek, wtorek, piątek – w godz. 7.00 – 15.00
– środa – w godz. 7.00 – 17.00
– czwartek – w godz. 7.00 – 13.00

INWESTYCJE W GMINIE RADZIEChOWY-WIEPRZ WYKONY-
WANE PRZEZ POWIAT ŻYWIECKI

1. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi po-
wiatowej nr. 1430s Bystra Juszczynka w  kilometrze 1+316 
w  miejscowości Bystra. Cena oferty 263 tysiące wykonawca 
MTJ Tyc Jan ul. Jana Kazimierza 2/2 34-300 Żywiec.

2. Czyszczenie studzienek odwadniających i kanałów na drodze 
powiatowej w Radziechowach na całej długości drogi

3. Naprawa uszkodzonego przepustu i kanału odwadniającego 
drogę 1430s w miejscowości Bystra (wymiana rur i nakładka 
asfaltowa)

4. Naprawa kanału odwadniającego łącznie z budową nowych 
studni przyjmujących wodę oraz właściwym zabezpiecze-
niem wlotów, owych studni kratami metalowymi w miejsco-
wości Juszczyna Górna.

„Cieszymy się, że Powiat rozpoczął działania naprawcze na dro-
gach będących jego własnością, które przebiegają przez naszą gmi-

nę Radziechowy-Wieprz. Liczymy na dalsze prace, ponieważ stan 
dróg powiatowych jest katastrofalny. Napraw wymagają np. droga 
na trasie Radziechowy-Twardorzeczka, czy znany objazd do Żywca 
przebiegający trasą Wieprz-Juszczyna-Trzebinia” – komentuje Pan 
Maciej Mika Wójt Gminy, który osobiście interweniował w tej spra-
wie. 

W  tym roku pierwsze szkolenie w  ramach akcji MASZ 
GŁOS MASZ WYBÓR FUNDACJI BATOREGO odbyło się 
w dniach 24-26 kwietnia w podwarszawskich Falentach.

Ponad 110 uczestników z  całej Polski, pod okiem koor-
dynatorów zadań intensywnie przygotowywało się do roz-
poczęcia działań w swoich lokalnych społecznościach. Naszą 
lokalną społeczność była reprezentowana przez Organizację 

Społeczną Aktywni NAD SOŁĄ. Udział w szkoleniu brał udział Przewodniczący Organiza-
cji Szczepan Skrzypek. Za nami trzy dni intensywnej pracy, wykładów, warsztatów, ale 
też świetnej zabawy. Analizowaliśmy ustawy i dokumenty, zapoznawaliśmy się z pisma-
mi i uregulowaniami, pokazywaliśmy jak urządzić dobre spotkanie, debatowaliśmy, argu-
mentowaliśmy, integrowaliśmy się…

Dziękujemy wszystkich za trzy dni ciężkiej pracy, wymiany doświadczeń, ale też świetnej zabawy!  
(Sz.S.)

c. d. ze str. 3

MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR!
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Druhowie z  jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w  Bystrej 
w dwukrotnie w dnia 11 i 25 kwietnia 2015 roku z własnej inicjaty-
wy oraz z pomocą Gminy Radziechowy – Wieprz postanowili po-
sprzątać koryto potoku przepływającego przez ich miejscowość. 
Po przybyciu na miejsce druhowie byli przerażeni tym co tam zo-
baczyli, przez te dwa dni zebrali łącznie 200 worków śmieci, kilka-
naście zużytych opon i wiele odpadów, których miejscem składo-
wania na pewno nie jest koryto rzeki.

Rozpoczął się okres wiosenny, pogoda coraz piękniejsza, 
więc chyba każdy chciałby iść na spacer z rodziną i spędzić miło 
czas w przepięknym otoczeniu.

Mamy nadzieję, że praca Naszych Strażaków nie pójdzie 
na marne i wszyscy razem zmotywujemy się i zaczniemy dbać 
o nasze wspólne dobro jakiem jest czyste, przyjemne i pięk-
ne środowisko. 

„Cieszę się, jestem dumny i wdzięczny Druhom z Ochotni-
czych Straży Pożarnych za zaangażowanie w te prace. Jest to 
kolejna inicjatywa ukazująca bezinteresowność i troskę naszych OSP 
o środowisko i społeczeństwo naszej Gminy” – komentuje Wójt Gmi-
ny Pan Maciej Mika.

ZAśWIADCZENIA
 WYDAWANE NA PODSTAWIE USTAWY O EWIDENCJI LUDNOśCI

•	 Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały-organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu po dokona-
niu tej czynności. Zaświadczenie to nie podlega opłacie skarbowej, natomiast każde kolejne wydanie zaświadczenia o zameldo-
waniu na pobyt stały o tożsamej treści (bez zmiany adresu zameldowania) podlega opłacie skarbowej jako wydane na wniosek,

•	 Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy- organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje na wnio-
sek osoby. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jako wydawane na wniosek podlega zawsze opłacie skarbo-
wej w wysokości 17 zł,

•	 Inne zaświadczenia (np. o wymeldowaniu) – wydawane na podstawie KPA.
•	 W takim przypadku wydanie zaświadczenia następuje na wniosek osoby i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

(L.W.)

STRAŻACY DBAJĄ O śRODOWISKO
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GWIAZDY GIMPLAY-ShOW!
Już po raz XV-sty w  tym roku odbyły się przesłuchania do 

znanego konkursu wokalno-tanecznego GIMPLAY-SHOW. Do 
tegorocznej edycji zgłosiło się 135 uczniów ze wszystkich szkół 
z terenu naszej gminy.

„Zarówno soliści jak i grupy były świetnie przygotowane. Jeszcze 
nigdy nie mieliśmy tak wiele osób nagrodzonych.” – komentuje Pani 
mgr Alina Jakubiec, koordynator imprezy – „Uczestnicy wykazali się 
pomysłowością i poziomem o wiele wyższym niż w roku ubiegłym.”

Konkurs odbył się 7 maja w Domu Ludowym w Wieprzu i jak co 
roku obejmował dwie kategorie – wokalną i taneczną. W tym roku 
jednak nierzadko w kategorii wokalnej na scenie pojawiał się ruch 
taneczny stanowiący dodatek do prezentacji. Najlepszym wystę-
pami i zdobywcami nagród XV Edycji GIMPLAY – SHOW są:

Szkoły Podstawowe – kategoria wokalna:
MIEJSCE I - Zespół Pop-folkowy (ZSP w  Przybędzy) z  piosenką 
„Sarna” (178 pkt)
MIEJSCE II - Julia Pieczarka (ZSP w Bystrej) z piosenką „O mnie się 
nie martw” (170 pkt)
MIEJSCE III - Zespół „Smyki” (SP w Wieprzu) z piosenką „Oni są tu 
dla mnie” (169 pkt)
WYRÓŻNIENIE - Zespół wokalno-instrumentalny z SP w Juszczy-
nie w składzie: Nina Grzegorek, Kaja Biedrawa, Julia Paciorek, Pau-
lina Biegun, Iwona Noga, Adrian Pal, Paweł Zemczak z „Wiązanką 
utworów” (166 pkt)

Gimnazja – kategoria wokalna:
MIEJSCE I - Zespół UNIVERSUM w składzie: Wit Wójcik, Weronika 
Pach, Dawid Kaletka, Jakub Piela (Gimnazjum w Wieprzu) z  pio-
senką z repertuaru Imagine dragons (177 pkt)
MIEJSCE II - Radosław Niemczycki, Karolina Wojtusiak (Gimna-
zjum w Wieprzu) z piosenką „Lonely day” (175 pkt)
MIEJSCE III - Maria Kupczak, Renia Kocoń (Gimnazjum w Juszczy-
nie) z piosenką „Zbudujemy dom” (162 pkt)

Kategoria taniec:
MIEJSCE I - Zespół Orange juice (ZSP w Brzuśniku) w składzie:
Emilia Murańska, Julia Kosiec, Anna Puda, Weronika Okwat, Emilia 
Kościewicz, Natalia Gołębiowska, Maksymilian Murański, Patrycja 
Kosiec, Wiktoria Żyrek, Dominik Marek, Natalia Rodak, Katarzyna 
Rodak, Maksymilian Goryl, Agnieszka Hatala, Julia Kozieł
z układem tanecznym: „Mix 4 utworów” (175 pkt)

MIEJSCE II - Aleksandra Caputa, Antonina Wawrowska (SP w Wie-
przu) z układem taneczno-akrobatycznym do utworu „Chandelier” 
– Sia (173 pkt) oraz Zespół „Smyki” (SP w Wieprzu) z układem ta-
necznym do utworu „Zasiali górale” (173 pkt)
WYRÓŻNIENIE - Grupa taneczna „VENUS” w składzie: Martyna Su-
ława, Roxana Caputa, Dominika Caputa, Kinga Jurasz, Joanna Bła-
chut, Ilona Żuławska z  układem tanecznym do utworu „Shake it 
of” – Taylor Swift” (SP w Wieprzu) (166 pkt)

Wszyscy laureaci zaprezentowali swoje utwory raz jeszcze 
przed zaproszonymi gośćmi na Koncercie Laureatów, który odbył 
się 14 maja 2015 roku (w czwartek) o godz. 11:00 na scenie Domu 
Ludowego w Wieprzu. Na zakończenie koncertu Wójt Gminy Pan 
Maciej Mika oraz Pan Wiesław Jakubiec Dyrektor Gimnazjum skie-
rowali ciepłe słowa w kierunku uczestników prezentujących swój 
talent.

– „Muzyka, która dziś Was cieszy jest także bliska mnie samemu. 
Sam bowiem grałem i w młodzieńczych latach poświęcałem jej wie-
le czasu” – powiedział do zgromadzonej młodzieży Wójt Gminy.

Fundatorem nagród dla laureatów konkursu jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz oraz Gminne 
Centrum, Kultury, Promocji Turystyki Radziechowy-Wieprz. Orga-
nizatorem Konkursu jest Gimnazjum Międzynarodowego Partner-
stwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu.

(M.H.)
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Jesteśmy małą szkołą, co sprawia, że żaden uczeń nie jest ano-
nimowym numerem z dziennika. Uczymy na jedną zmianę. Udo-
godnieniem dla uczniów z Bystrej i Brzuśnika jest darmowy prze-
wóz do szkoły .

Dysponujemy przestronną salą gimnastyczną i nowoczesnym 
boiskiem. Część godzin wychowania fizycznego odbywa się w for-
mie sekcji a uczniowie mają możliwość decydowania w jakiej dys-
cyplinie sportowej chcą rozwijać swoją sprawność.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stawia dzisiejszy ry-
nek pracy, stawiamy na naukę języka angielskiego. W  tym celu 
w  naszym gimnazjum realizujemy projekty współpracy między-
narodowej. Do tej pory w ramach projektu Comenius 21 uczniów 
naszej szkoły wyjechało do Hiszpanii. Obecnie współpracujemy ze 
szkołami z Niemiec, Finlandii, Włoch, Turcji i Holandii i staramy się 
o pozyskanie środków na realizację następnego projektu. Mamy 
klasę dwujęzyczną. W nowym roku szkolnym planujemy utworze-
nie kolejnej klasy dwujęzycznej.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w klasopracowniach wypo-
sażonych w liczne pomoce dydaktyczne, w sprzęt audiowizualny, 
multimedialny. Mamy pracownią komputerową z dostępem do In-
ternetu. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej i bibliote-
ki. W szkole działa też stołówka serwująca uczniom herbatę w po-
rze II śniadania i dwudaniowe obiady gotowane na miejscu.

Nauczyciele pracujący w  naszym gimnazjum to bardzo do-
brze wykwalifikowani specjaliści, w większości z tytułem nauczy-
ciela dyplomowanego, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje na 
studiach podyplomowych i różnych kursach. Wielu z nich zdoby-
ło uprawnienia egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
i uczestniczy w sprawdzaniu egzaminów gimnazjalnych.

Nasza szkoła wspiera ucznia z  trudnościami dydaktycznymi. 
Prowadzimy liczne zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających 
trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania. W ra-
zie potrzeby organizujemy zajęcia specjalistyczne dla ucznia lub 
grupy uczniów.

W szkole prężnie działają:
– Koło Krajoznawczo-Turystyczne, które poprawia sprawność 

fizyczną uczniów poprzez uczestnictwo w licznych rajdach, a tak-
że wyposaża w  wiedzę, która przydaje się na dalszych etapach 
edukacji szkolnej i daje możliwość wykazywania się w turniejach 
krajoznawczo- turystycznych. Młodzież biorąca w nich udział zdo-
bywa wysokie lokaty nie tylko w powiecie, ale także w wojewódz-
twie. Te sukcesy często powtarza w szkole średniej.

-Samorząd uczniowski, który jest bardzo zaangażowany w ży-
cie szkoły, ma liczne, ciekawe pomysły i dba o atrakcyjność życia 
w  szkolnego. Organizuje wiele imprez (m. in. dyskoteki, otrzęsi-
ny, Mikołajki, Walentynki, Dzień Dziecka)

– Koło teatralne „Szpilka”, w ramach którego młodzież ma moż-
liwość rozwoju talentu. Wystawiane sztuki zachwycają nowator-
skim ujęciem i kunsztem gry aktorskiej.

Nasi uczniowie chętnie biorą udział w  różnych konkursach, 
turniejach, zawodach, w których osiągają sukcesy. Wśród nich są 
finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych.

Przygotowujemy naszych gimnazjalistów do trafnego wy-
boru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, organizujemy zaję-
cia z  doradztwa zawodowego. Posiadamy bogato wyposażony 
warsztat doradcy zawodowego (m.in. w filmy, podręczniki, narzę-
dzia badawcze). Nasi absolwenci bez problemów dostają się do 
wybranej szkoły.

Ewaluacja zewnętrza przeprowadzona przez Kuratorium 
Oświaty w Katowicach potwierdza, że nasza szkoła spełnia wszyst-
kie wymagania na najwyższym lub bardzo wysokim poziomie.

(Katarzyna Syc – Dyrektor Szkoły)

Z uwagi na umieszczenie błędnego tekstu w poprzednim skła-
dzie przedstawiamy ponownie artykuł promujący gimnazjum 
w Juszczynie

(redakcja)

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczynie
zaprasza absolwentów szkół podstawowych

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZEJ INFORMUJE
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o sys-

temie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2014 poz. 1831) wprowadzone zostały nowe zasady pod-
legania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu tytu-
łów do ubezpieczeń w systemie powszechnym i systemie rolni-
czym. Zgodnie z treścią wprowadzonych regulacji w przypadku 
wykonywania umów zlecenia lub członkostwa w radzie nadzor-

czej, rolnik lub domownik może kontynuować ubezpieczenie w systemie rolniczym jeżeli przychód osią-
gany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę. Rozwiązanie to pozwala rolnikom pozostać w systemie rolniczego ubezpieczenia 
mimo aktywności zawodowej skutkującej jednoczesnym podleganiem obowiązkowym ubezpieczeniom 
społecznym w systemie powszechnym.

Ustawa ta wprowadziła również przepis umożliwiający usankcjonowanie stanu zastanego w zakre-
sie podwójnego ubezpieczenia (w KRUS i w ZUS) i niewyłączanie rolników z ubezpieczenia rolniczego za 
okres do dnia wejścia w życie ustawy.

Rolnicy i domownicy, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano, decyzje o usta-
niu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniami na podstawie prze-
pisów o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z wykonywaniem umów zlecenia, mogą od dnia 
I stycznia 2015 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem w okresie, którego dotyczy decyzja. Wniosek ten można 
złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. tj. do 30 czerwca 2015 r. 

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZEJ
Władysław Kosiniak-Kamysz
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Publiczne Przedszkole w Radziechowach
 w finale Wojewódzkiego Konkursu - Edukacja Regionalna!

Publiczne Przedszkole w  Radziecho-
wach od kilku lat bierze udział w  kolej-
nych edycjach  Wojewódzkiego Konkur-
su- Edukacja regionalna w szkole- „Pro-
szę Was pozostańcie wierni temu dzie-
dzictwu” – Jan Paweł II organizowanego 
przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Ku-
ratora Oświaty. Jest to konkurs wieloeta-
powy,  jego realizacja trwa od stycznia aż 
po czerwiec, a  skierowany jest do  przed-
szkoli, szkół podstawowych, gimnazjal-

nych i  ponadgimnazjalnych  z  terenu wo-
jewództwa śląskiego. W pierwszym etapie 
zgłoszone placówki oceniane są pod ką-
tem całokształtu ich wieloletniej działalno-
ści w czterech obszarach: sposób realizacji 
edukacji regionalnej w  szkole/przedszko-
lu, baza placówki, współpraca przedszko-
la/szkoły ze środowiskiem oraz działania 
popularyzujące placówkę w  kraju, regio-
nie. W  kolejnym etapie najwyżej ocenio-
ne placówki miały przygotować i zrealizo-
wać projekt edukacyjny z kręgu tematycz-
nego „Zmiany krajobrazu najbliższej okoli-
cy (miejscowości/miasta, dzielnicy, gminy) 
”. Jak już Państwu wiadomo, w miesiącach 
marcu i  kwietniu 2015 r. Publiczne Przed-
szkole w  Radziechowach realizowało wła-
sny projekt edukacyjny pod nazwą „Tu 
mieszkał dziadek, tu mieszkam ja...- Ra-
dziechowy w rodzinnym albumie” (zdję-
cia poniżej). Sprawozdanie z realizacji pro-

jektu wraz z  dokumentującą działa-
nia prezentacją multimedialną zostały 
wysoko ocenione przez wojewódzką 
komisję konkursową, czego efektem 
było zakwalifikowanie Publicznego 
Przedszkola w  Radziechowach do fi-
nału konkursu. Grupa naszych przed-
szkolaków 11 czerwca 2015 r. poje-
dzie do siedziby Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Ko-
szęcinie, gdzie zmierzy się z  interdy-

scyplinarnymi zadaniami konku-
rując z  najlepszymi placówkami 
oświatowymi w  województwie. 
Jesteśmy niezwykle dumni 
z  możliwości reprezentowania 
gminy Radziechowy- Wieprz 
i  promocji naszej miejscowo-
ści  na szczeblu wojewódzkim 
wobec tak szerokiego grona 
odbiorców.  Szczegóły na temat 
konkursu i  jego wyników w  po-
szczególnych etapach dostępne 
są na stronie Kuratorium Oświaty 
w Katowicach:

http://www.kuratorium.kato-
wice.pl/index.php?page=NewsP
age&menuItemId=435

W  działania konkursowe 
na  kolejnych jego etapach zaan-
gażowani byli wszyscy  wycho-
wankowie i  nauczyciele Pu-
blicznego Przedszkola w  Radzie-
chowach. Natomiast dokumentację 
opracowały:

Sprawozdanie z  wieloletniej dzia-
łalności przedszkola w  zakresie reali-
zacji tematyki regionalnej w  formie 
opisowej: Małgorzata Kasperek, pre-
zentacja multimedialna: Aleksandra 
Kania i Justyna Migdał Kasperek;

Sprawozdanie z  realizacji projek-
tu w  formie opisowej: Mirosława Szala, 
prezentacja multimedialna dokumentują-
ca realizację projektu: Aleksandra Kania 
i Justyna Migdał Kasperek;

Opracowanie i przygotowanie albumu 

pamiątkowego z projektu: Aleksandra Ka-
nia i Dorota Konior;

Przygotowanie wystawy „Tu miesz-
kał dziadek, tu mieszkam ja... Radziecho-
wy w rodzinnym albumie” – wszystkie na-
uczycielki.

Wystawa jest udostępniona do ogląda-
nia w przedszkolu na dole, od dnia 12 maja 
2015 r. będzie przeniesiona do przedszko-
la na górze. Planowane jest również przy-
gotowanie ekspozycji w  Urzędzie Gminy 
Radziechowy - Wieprz. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim osobom, które po-

Spotkanie z Zarządem ETNO Banku Spółdzielczego w Radziecho-
wach

Obserwacja zmian w krajobrazie Radziechów z Matyski

Przedszkolaki tworzą mapę RadziechówOSP dawniej i dziś

Przedszkolaki zwiedzają obiekty GKS Radziechowy-Wieprz

Wycieczka do Miejskiego Muzeum w Żywcu
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Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
 im. Jana Pawła II w Bystrej „Bądź bezpieczny – żyj!”

Ksiądz Proboszcz opowiada o historii Parafii w Radziechowach
Spotkanie z synem Franciszka Ozimińskie-
go- kronikarza Radziechów

przez zaangażowanie w  realizację pro-
jektu przyczyniły się do sukcesu Publicz-
nego Przedszkola w Radziechowach.

Małgorzata Kasperek

Spotkanie z Wójtem Gminy Radziechowy-Wieprz

Zespół Szkół w Radziechowach i Orlik

Wystawa projektowa w przedszkolu

W  dniu 29 kwietnia 2015 r. w  ramach 
realizowanych zadań Szkolnego Programu 
Profilaktyki i  Wychowawczego gościliśmy 
w naszej szkole specjalistów z zakresu bez-
pieczeństwa. Towarzyszyli nam: przedsta-
wiciel Policji z Węgierskiej Górki, Strażacy 
z Komendy Państwowej Powiatowej Straży 
Pożarnej w Żywcu oraz ratownicy medycz-
ni z  Oddziału Regionalnego PCK w  Biel-
sku-Białej.

Dzięki naszym gościom uczniowie klas 
I –VI mogli zapoznać się z zasadami ruchu 
drogowego, bezpiecznej drogi do szko-
ły i  z  powrotem, postępowaniu z  obcymi, 
nieznajomymi w  razie spotkania, odpo-
wiedzialności za czyny niedozwolone. Do-
wiedzieliśmy się, jaka jest odpowiedzial-
ność młodocianych, ich rodziców, jakie 
niebezpieczeństwa czekają na tych, któ-

rzy sięgają po dopalacze, alkohol czy pa-
pierosy oraz jakie skutki i  konsekwencje 
prawne mogą być zastosowane w  przy-
padku cyberprzemocy – czyli obrażania 
w Internecie, na facebooku, przez wysyła-
nie smsów. Strażacy zapoznali wszystkich 
z  tajnikami swojej pracy, zwrócili uwagę 
na właściwe korzystanie z  urządzeń, ko-
rzystanie z pieców gazowych, zachowania 
ostrożności przy zapalaniu gazu zapałka-
mi, rozpalania grilla, ognisk itp. Uczniowie 
mogli zmierzyć się z siłą i ciśnieniem jakie 
ma woda używana przy gaszeniu pożaru.

Ratownicy medyczni w  profesjonal-
ny sposób przeprowadzili pokaz pierwszej 
pomocy. Uczniowie mogli sprawdzić swoje 
umiejętności ratownicze na fantomie.

Dopełnieniem wszystkich pokazów 
i  ćwiczeń była projekcja filmów eduka-
cyjnych, uczących jak bezpiecznie poru-
szać się po drodze i  ulicy oraz jak ustrzec 
się niebezpieczeństw związanych z używa-
niem prądu.

Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętno-
ści zdobyte w czasie tych paru godzin przy-
czynią się do podniesienia poziomu bez-
pieczeństwa wśród naszych uczniów oraz 
ich bliskich.

Składamy gorące podziękowania Stra-
żakom, Policji oraz Ratownikom medycz-
nym za zaangażowanie, profesjonalizm 
i  wiedzę przekazaną uczniom. Wszyscy 
uczniowie chętnie uczestniczyli w ćwicze-

niach praktycznych, zadawali pytania, na 
które wszyscy nasi goście chętnie odpo-
wiadali. Wrażenia mamy jak najbardziej 
pozytywne. Takiej wiedzy i ćwiczeń nigdy 
za mało!
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GIMNAZJUM W WIEPRZU – AKTUALNOśCI
1. „Zawsze wzwyż – razem wzwyż” – 11.04.2015 r. Miło nam po-

informować, iż nasze gimnazjum zostało zakwalifikowane do re-
alizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój. Projekt stanowi dodatkowe źródło dofinansowania 
dla Akcji 1-Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkol-
na w  ramach konkursu wniosków 2014 r. Głównym celem pro-
jektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez 
przedstawicieli kadry pracującej w naszej placówce dzięki udzia-
łowi w  zagranicznych mobilnościach poprzedzonych gruntow-
nym przygotowaniem językowym, merytorycznym i kulturowym. 
W  dwuletnim projekcie weźmie udział dziesięcioro nauczycie-
li i każdy uczestnik projektu będzie mógł odbyć jedną zagranicz-
ną mobilność. Autorem i  koordynatorem projektu jest pani mgr 
Agnieszka Piątek – Tyc.

2. Kontynuujemy nasze działania w ramach projektu „Connec-
ting Pupils to the European Space”

•	 26.03.2015 r. odbyła się w naszej szkole widoekonferencja 
z uczniami ze szkół partnerskich, biorących udział w pro-
jekcie „Connecting Pupils to the European Space” w  ra-
mach programu Erasmus +. Grupa uczniów naszego gim-
nazjum prowadziła konwersację w  języku angielskim ze 
swoimi rówieśnikami z Hiszpanii oraz Turcji.

•	 W  dniach 5-10 maja kolejni nauczyciele z  naszej szkoły: 
wzięli udział w spotkaniu, w ramach programu Erasmus+, 
„Connecting Pupils to the European Space”, finansowa-
nym przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji. Spotka-
nie odbyło się w szkole partnerskiej w La Línea de la Con-
cepción – mieście, położonym w południowej Hiszpanii. 
Uczestnicy rozmawiali z nauczycielami oraz uczniami za-
angażowanymi w  realizację projektu oraz zapoznali się 
z  systemem edukacyjnym obowiązującym w  Hiszpanii. 
Koordynatorem projektu na terenie Polski jest pani mgr 
Kamila Kowalska.

3. W dniach od 16 do 18 marca bieżącego roku nasze gimna-
zjum gościło wolontariusza, który przebywa w  Polsce w  ramach 
programu Erasmus +. Antonio Rodriguez z Hiszpanii prowadził za-
jęcia konwersacyjne w  ramach zajęć języka hiszpańskiego i  an-
gielskiego. Zajęcia były prowadzone w bardzo ciekawy i innowa-
cyjny sposób, co spotkało się z dużym zaangażowaniem ze strony 
uczniów. Ponadto, uczniowie mieli okazję poznać kulturę Hiszpa-
nii i oraz obowiązujący tam system edukacyjny.

4. Dyrektor naszej szkoły mgr Wiesław Jakubiec podpisał ko-
lejne 5-letnie porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą Une-
sco – Miedzynarodowym Gimnazjum nr 323 w Kijowie na Ukrainie 

a nasza szkołą. Współpraca będzie dotyczyć wymiany uczniów na 
planowane projekty edukacyjne w Polsce i Ukrainie (artystyczne, 
sportowe, językowe oraz matematyczno-przyrodnicze).

5. W dniu 29 kwietnia 2015 r. odbyła się w Gimnazjum nr 2 im. 
Stanisława Staszica w  Żywcu uroczysta gala Powiatowego Kon-
kursu Informatyczno-Językowego IKAR. Na gali pojawili się lau-
reaci, finaliści, wyróżnieni w  konkursie uczniowie, opiekunowie 
uczniów, powiatowa komisja konkursowa, koordynator konkur-
su – mgr Wiesław Jakubiec, wiceprezes Centrum Wolontariatu Be-
skidy – Pan Maciej Gibas i burmistrz miasta Żywiec Antoni Szla-
gor. Na gali rozdano uczniom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Wszystkim zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów!

6. W dniu 7 maja 2015 r. odbył się II etap Gminnego Konkur-
su Wokalno-Tanecznego GimPlay-Show. Etap międzyszkolny był 
na wysokim poziomie, uczniowie ze szkół podstawowych i gim-
nazjalnych zmierzyli się w kategoriach wokalnej i tanecznej (wy-
niki na stronie WWW.gimnazjum.konto.pl).Serdecznie zaprasza-
my laureatów oraz wyróżnionych uczniów w Gminnym Konkursie 
Wokalno-Tanecznym GimPlay-Show na Koncert Laureatów, który 
odbędzie 14 maja 2015 r. o godz. 11:00 w amfiteatrze przy gim-
nazjum w Wieprzu (jeśli będzie ładna pogoda) lub w  Domu Lu-
dowym w Wieprzu. Koordynatorem konkursu jest mgr Alina Jaku-
biec.

7. Dyrektor naszego gimnazjum informuje, że w  czerwcu br. 
młodzież naszego gimnazjum weźmie udział w  drugim projek-
cie azjatyckim realizowanym wspólnie z  Gimnazjum nr2 w  No-
wosybirsku (Rosja). Projekt będzie zrealizowany ze środków po-
zyskanych przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Beskidy 
z Brzuśnika. Instytucją współfinansującą projekt jest Centrum Pol-
sko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie. Tegoroczny 
projekt będzie miał charakter warsztatów historycznych. Temat: 
„Pamięci wojennych lat – 70 rocznica zakończenia II wojny świa-
towej w świadomości Rosjan i Polaków”. Projekt będzie od reali-
zowany na terenie Ałtaj (Czemal) niedaleko granicy z Kazachsta-
nem i Mongolią, w Nowosybirsku, Berlinie oraz w Polsce (Oświę-
cim – Brzezinka, Żywiecczyzna, Zakopane).Oczywiście projekt ten, 
realizowany z  naszymi rosyjskimi przyjaciółmi, wpisuje się jako 
kolejne ważne przedsięwzięcie realizowane przez naszą placów-
kę w ramach jednego z filarów szkół stowarzyszonych w UNESCO. 
Koordynator projektu: mgr Wiesław Sylwester Jakubiec

Więcej informacji na stronie naszego gimnazjum
 www.gimnazjum.konto.pl

Dostając przez telefon nietypową prośbę lub żądanie o pie-
niądze należy mieć się na baczności! Co roku wiele osób – w tym 
szczególnie w podeszłym wieku – pada ofiarą wyłudzenia pie-
niędzy metodami takimi jak „na wnuczka”, czy też „na policjanta”.

Wyłudzenia są częstymi przestępstwami. Sprawcy ich wyka-
zują przebiegłość i manipulując rozmową sprawiają, że rozmów-
ca sam podaje mu potrzebne dane np. imię bliskiej osoby, po 
czym przedstawia tragiczną i trudną sytuację w jakiej ta osoba 
(będąca krewnym rozmówcy) się znalazła (np. wypadek) i pro-
si o szybkie przekazanie pieniędzy, które pomogą w rozwiązaniu 
sprawy. Presja czasu i lęk sprawiają, że ofiar jest wiele.

Oszuści podawać mogą się także za funkcjonariuszy publicz-
nych, lekarzy, pracowników banku czy pośredników oferujących 
atrakcyjne sposoby zarobku. Często także, skłonni są podawać 
słuchawkę telefonu rzekomej wnuczce lub bratu, czy córce. Roz-
mowy tego typu niejednokrotnie łączone są z zagranicy, a także 
przy próbie oddzwonienia mogą być przechwycone!

Pamiętajmy, że w  przypadku podejrzanego telefonu musi-
my:

– nie wymieniać w rozmowie imion krewnych,
– nie podawać kwoty pieniędzy jaką dysponujemy, ani też 

gdzie ją przechowujemy
– nie podejmować pochopnych działań o przekazaniu pienię-

dzy.
– zadzwonić do bliskiego, który oczekuje pomocy, aby po-

twierdzić informacje, które uzyskaliśmy od możliwego oszusta.

Osoby, które dopuszczają się wyłudzeń nie są bezkarne. 
Mogą zostać pozbawione wolności od 6 m-cy do 8 lat. Mogą 
także zostać obciążone obowiązkiem naprawienia szkody. War-
to zatem zgłaszać podejrzane przypadki policji.

(opracowała M.H.,
na podstawie Dziennik Gazeta Prawna )

Uwaga na oszustów!
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DZIEŃ ZIEMI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WIEPRZU
W Publicznym Przedszkolu w Wieprzu, jak co roku uczciliśmy 

Dzień Ziemi, poprzez realizację cyklu różnorodnych działań zmie-
rzających do zwiększe-
nia świadomości dzieci nt. 
sposobów dbania o  naszą 
planetę.

Dzieci brały udział 
w  Patrolu Ekologicznym po 
okolicy, który uświadomił 
im negatywne skutki dzia-
łalności człowieka - za-
śmiecone drogi, łąki, rze-
ki, ale również pozytyw-
ne - posegregowane śmie-
ci w kontenerach i wystawione 
przed posesjami.

W  Dniu Ziemi wszystkie 
przedszkolaki złożyły obietni-
cę Ziemi- naszej planecie, że 
będą o nią dbały, żeby była czy-
sta i  zdrowa nie tylko teraz, ale 
i w przyszłości, kiedy już będą do-
rosłe. Zasadziły w ogrodzie przed-
szkolnym dęba wyhodowanego w  do-
niczce z żołędzia i utrwaliły wiadomości 
nt. sposobu dbania o niego- podlewa-
nie, pielenie, nawożenie.

Zorganizowany był „Zielony Dzień”, 
w którym dzieci ubrane na zielono roz-
wiązywały „zielone” zagadki, układan-
ki, kolorowanki, poznawały i  smako-
wały zielone warzywa i owoce, wykonały zielone ka-
napeczki. Słuchając opowiadania H. Bechlerowej pt. „O  żabkach 
w czerwonych czapkach” dowiedziały się, jakie znaczenie dla bez-
pieczeństwa zwierząt ma kolor zielony- sposób obrony, masko-
wania się. Bawiły się przy muzyce „Taniec żabek” oraz wykonywały 
żabki z zielonego papieru.

W  dniu 27 i  28 kwietnia 2015 r. dzieci z  Przedszkola przy ul. 
Spacerowej i  ul. Figurów brały udział w  wycieczce autokarowej 

do Nadleśnictwa Węgierska Górka. Zwiedzały dydaktyczną izbę 
przyrodniczą, w  której nie tylko mogły obejrzeć postacie zwie-

rząt w naturalnym środowisku, posłuchać ich głosu, ale również 
dowiedzieć się różnych 
ciekawostek z  życia 
zwierząt naszych lasów. 
Spacerowały ścieżką dy-
daktyczną, podziwiały 
rośliny- drzewa, krzewy, 
kwiaty leśne. Dowiedzia-
ły się w jaki sposób czło-
wiek (np. leśniczy) poma-
ga zwierzętom- karmniki, 
paśniki, budki lęgowe dla 

ptaków i dba o hodowlę lasu.
Zwieńczeniem naszych 

ekologicznych działań były 
konkursy wewnątrzgrupowe 
dla dzieci i  rodziców pt. „Eko- 
Zabawka”, w  których chętne 
dzieci wraz ze swoimi rodzica-
mi mogły wykonać prace z ma-
teriałów odpadowych, jak: ga-

zet, butelek i nakrętek plastikowych, pudełek i ro-
lek papierowych, ścinków materiałów, włóczki, sta-
rych skarpetek itp.

Mamy nadzieję, że podjęte przez nasze przed-
szkole działania przyczynią się do rozbudzenia świa-
domości dzieci na temat zagrożeń dla naszej Ziemi, 
które wynikają z działalności człowieka. Uwrażliwia-
jąc dzieci na piękno otaczającego środowiska, roz-
budzamy w nich chęć i dążenie do tego, żeby przy-

roda, w  któ-rej przyjdzie im żyć była właśnie taka piękna i czysta.
Liczne fotorelacje z powyższych działań możecie Państwo zo-

baczyć na naszej stronie internetowej: www.ppwieprz.szkolnas-
trona.pl

Barbara Dudek
Nauczyciel Publicznego Przedszkola w Wieprzu

happening ekologiczny w Bystrej
W ramach obchodów Dnia Ziemi pod opieką nauczycieli p. W. 

Duraj, p. B. Greń oraz pana J. Szymańskiego dzieci z  klas IV – VI 
z własnoręcznie wykonanymi transparentami, na których zamie-
ścili hasła ekologiczne, nawołujące do szanowania przyrody, dba-
nia o środowisko, segregacji śmieci, niewyrzucania śmieci do lasu, 
do koryta rzeki, a także nie- wypalania traw, skandując wymyślo-
ne przez siebie hasła 28 kwietnia 2015 r przez wieś Bystra udali się 
do leśniczówki, gdzie pan leśniczy Nadleśnictwa Węgierska Gór-
ka – Tomasz Semik przyjął nas serdecznie. Po odpoczynku i poczę-
stunku wraz z uczniami udali się do składu drewna i tam poprowa-
dził pogadankę o tym, czego w lesie robić nie wolno. Zwrócił uwa-
gę na to, ile śmieci zostawiają ludzie w lesie, jak długo ulega bio-

degradacji butelka plastikowa lub szklana, puszka aluminiowa czy 
metalowa. Wszyscy słuchaliśmy z  zaciekawieniem jak pozyskuje 
się drewno na opał, z jakiej ilości drewna wytwarza się jedną kart-
kę papieru, jak nazywa się przyrząd do mierzenia grubości pnia, 
jak oznacza się drewno ścięte i przeznaczone na opał czy do in-
nego użytku. Dzieci mierzyły wysokość drzewa. Warto promować 
ekologię, uczyć młode pokolenie, że od nich zależy, w jak czystym 
środowisku będą żyli za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Naszym 
zadaniem, jest to środowisko szanować, aby obecne dzieci mogły 
żyć. Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi Semikowi za przyję-
cie i przekazanie tylu ciekawych i istotnych informacji.
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Zmiany przepisów w Urzędzie Stanu Cywilnego
Uprzejmie informuję, że od 1 marca 2015 r. Urząd Stanu Cy-

wilnego Radziechowy – Wieprz pracuje na podstawie nowej usta-
wy z  dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o  aktach stanu cywilnego. 
Oznacza to, że stary program USC został zastąpiony Systemem Re-
jestrów Państwowych „Źródło”. Działa elektroniczna baza danych, 
do której na podstawie zleceń, wprowadzane są akty stanu cywil-
nego, zarejestrowane w  księgach stanu cywilnego. Do tej pory 
taka baza, wspólna dla całego kraju, nie istniała.

Zgodnie z  zapisem nowej ustawy, większość spraw dotyczą-
cych stanu cywilnego możemy załatwić w każdym USC. Nie zmie-
nia się jednak właściwość miejscowa do zarejestrowania zdarze-
nia, jakim jest urodzenie, małżeństwo i zgon. To zna-
czy, że każde z  tych zdarzeń należy 
zarejestrować we właściwym dla tery-
torium gminy USC, w który zdarzenie 
nastąpiło.

Największą dogodnością wyni-
kającą z  nowych przepisów jest uzy-
skanie odpisu aktu stanu cywilne-
go w każdym USC w Polsce, do które-
go złożymy taki wniosek (w  wielu sy-
tuacjach np. sprawach załatwianych 
w  urzędach stanu cywilnego, odpisy 
nie będą już nam potrzebne). Ustawo-
wo odpis taki można uzyskać w terminie 7 dni w USC, w którym 
został sporządzony akt stanu cywilnego, a  w  USC które takiego 
aktu nie sporządzało w terminie10 dni. Pragnę nadmienić, że ter-
miny te nie są wygórowane, gdyż aby wydać właściwy odpis z no-
wego Rejestru Stanu Cywilnego, to najpierw ten akt ze starej wer-
sji należy przemigrować do RSC. Z uwagi na fakt, że nowy RSC po-
siada jeszcze wiele wad i niedopracowań, migracja taka przebie-
ga w  spowolnionym tempie. Samo tzw. kręcenie kółeczka przy 
przetwarzaniu danych, to cenny czas, do tego zwieszanie progra-
mu lub wyskakujące błędy techniczne. Mówi się, że dla obywate-
li polskich w końcu powstał jakiś konkretny, ułatwiający życie pro-
dukt. Ja jednak studzę te emocje, przynajmniej na początku, za-
nim ten nowy rejestr zacznie właściwie działać. Ważną sprawą jest 
to, że nowa ustawa przewiduje 6-cio miesięczny okres przejścio-
wy, w którym urzędy stanu cywilnego mogą pracować na starych 
zasadach. I  tak jest, głównie bardzo duże miasta pracują po sta-
remu. Dlaczego? Oto jeden przykład: Możliwości uzyskania odpi-
su aktu stanu cywilnego w każdym USC, powoduje falę wniosków 
od np. studentów tam przebywających, których obsługa ze wzglę-
dów technicznych byłaby niemożliwa. Nie ukrywam, że ten okres 
przejściowy wprowadza spore zamieszanie w naszą pracę, bo cho-
ciażby np. zainteresowany nie uzyska w każdym USC swojego od-
pisu aktu stanu cywilnego, który został sporządzony w USC, który 
nie pracuje na nowych zasadach.

Oto parę ciekawostek:
– Po staremu załatwienie rejestracji zgonu to ok. 20- 30 min. 

z wydaniem właściwej kartki do pochówku i odpisem skróconych 
aktów zgonu. Obecnie, może się zdarzyć, że tych spraw nie zała-
twimy w ciągu jednego dnia! Z prostej przyczyny, będzie awaria 
systemu, która już się zdarzała i wtedy trzeba przyjść do USC po 
raz kolejny, następnego dnia, po odpisy aktu zgonu. Pocieszam 
jednak, że w  takim przypadku sprawy pochówkowe można bę-
dzie międzyczasie załatwiać na podstawie wydanej przez USC kar-
ty dla administracji cmentarza, w której Kierownik USC zaznaczy, 
że zgon został zgłoszony. W tym miejscu proszę o zwracanie uwa-
gi lekarzom, którzy będą wypełniali kartę zgonu, która zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia również uległa zmianie. Każ-
da pozycję w karcie należy właściwie wypełnić, w przypadku wąt-
pliwości można zadzwonić do USC tel.: (33) 860-15-84. Niewłaści-
wie lub nie do końca wypełniona karta zgonu jest powodem od-

syłania osób zgłaszających zgon z powrotem do lekarza.
– Po staremu uzyskanie zaświadczenia do zawarcia ślubu kon-

kordatowego lub za granicą, jeżeli nupturienci posiadali dowo-
dy osobiste i właściwe odpisy skrócone aktu swojego urodzenia 
i ewentualnie byłego małżeństwa, sprawę taką załatwiano w ok. 
30 min. Obecnie chęć uzyskania w/w dokumentów należy wcze-
śniej zgłosić, gdyż zgodnie z nową ustawą, nupturientów nie moż-
na zobligować do dostarczenia powyższych odpisów aktów – teo-
retycznie winny się znajdować w nowym RSC. Piszę teoretycznie, 
gdyż z chwilą uruchomienia RSC, bazę danych otrzymaliśmy pu-
stą, można ją uzupełnić o właściwy akt, dopiero wtedy, kiedy za-
istnieje taka potrzeba. W  związku z  tym, kiedy do USC wpływa 
wniosek o przyjęcie zapewnienia małżeńskiego i wydanie właści-

wego zaświadczenia, kierownik USC podejmuje dzia-
łania prowadzące do wprowadzenia 

wymaganych aktów stanu cywilne-
go w RSC. Oczywiście chodzi tutaj 
o  akty, które nie zostały sporzą-
dzone w USC do którego wpłynął 
przedmiotowy wniosek. Nad-
mieniam jednak, że tych spraw 
nie można załatwić od ręki, tyl-
ko dopiero po pojawieniu się 

w RSC właściwych aktów stanu cywilnego nupturientów. Jeże-
li w nadzwyczajnym przypadku narzeczeni chcieliby szybciej za-
łatwić w/w  sprawę, to wcześniej osobiście muszą pozyskać od-
pisy swoich aktów stanu cywilnego. Z  tymi odpisami i  dowoda-
mi osobistymi, zgłoszą się do wybranego Urzędu Stanu Cywilne-
go w  celu złożenia zapewnienia o  nieistnieniu przeszkód do za-
warcia małżeństwa i uzyskania stosownych zaświadczeń do ślubu 
konkordatowego, za granicą lub ustalenia daty ślubu cywilnego. 
Przypominam jednak, że pozyskanie odpisów aktów stanu cywil-
nego na starych zasadach, czyli w okresie przejściowym, jest moż-
liwe do 31 sierpnia 2015 r. Po tym czasie, podgląd do aktów i ich 
wydawanie odbywać się będzie wyłącznie na podstawie elektro-
nicznego rejestru stanu cywilnego.

– Zupełną nowością, jest możliwość uzyskania zaświadcze-
nia o stanie cywilnym, po które można się zwrócić do wybrane-
go urzędu stanu cywilnego z dokumentem tożsamości.

– Ponadto jedną z wprowadzanych zmian jest możliwość za-
warcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego. Poprzed-
nio małżeństwo można było zawrzeć w  innym miejscu jedynie 
w szczególnych przypadkach – np. gdy jedno z przyszłych małżon-
ków przebywało w szpitalu lub w zakładzie karnym. Nowe przepi-
sy umożliwiają zorganizowanie ceremonii poza urzędem również 
innym osobom. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że musi być to 
miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremo-
nii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Decyzja o tym, 
czy zaproponowane miejsce spełnia te wymogi, należy do kierow-
nika USC. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz-
nych z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015.180), opłata za przyję-
cie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem 
stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu, 
wynosi 1 000 złotych.

– Rodzice będą mogli nadawać pociechom imiona obce-
go pochodzenia. Nowe przepisy ułatwiają rodzicom nadawania 
dzieciom imion o  obcym pochodzeniu. Nadal będzie obowiązy-
wał przepis mówiący, że można nadać maksymalnie dwa imio-
na. Rodzice przy ich wyborze będą musieli pamiętać, że nie mogą 
być zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające, oraz w powszech-
nym znaczeniu są przypisane do danej płci. Ostateczna decyzja 
o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymaga-
nia prawne, będzie należała do kierownika USC. 

Jolanta Twardysko
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„Nic się nie stało”, „wypiłem tylko trochę”, „czuję się trzeźwy” — to najczęstsze tłu-
maczenia osób przytupanych na jeździe po pijanemu. Policja zatrzymuje rocznie 
około 150-200 000 kierowców na podwójnym gazie. W długie weekendy i święta licz-
ba ta sięga niekiedy kilku tysięcy! Pijani kierowcy są ogromnym zagrożeniem. W wy-
padkach z ich udziałem ginie każdego roku kilkaset osób.

To ogromna tragedia dla bliskich ofiar, ale także dla rodzin sprawców. Wystarczy 
chwila nierozwagi, by trafić do więzienia, niszcząc dobre imię i spokój najbliższych. 
Dlatego nie warto siadać za kierownicą po alkoholu!

Jeśli kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwym byt już skazany za jazdę po pija-
nemu i złamał zakaz prowadzenia pojazdu, może trafić za kratki na czas od trzech 
miesięcy do pięciu lat!

Czesław, lat 48 „Jechałem samochodem po ćwiartce wódki. Zatrzymano mnie, mia-
łem niecałe pól promila. To byt drugi raz. Pierwszy wyrok w  zawiasach otrzymałem 
w roku 2001 — miałem wtedy 0,28 promila. Byłem na kacu. Nie wiedziałem, że jestem pi-
jany. Za drugim razem dostałem wyrok 2,5 roku do odsiadki, a prawo jazdy zabrano mi 
na 4 lata. Dobrze, że nikogo nie zabiłem. Ale i tak mam wyrwany czas.

Po wódce człowiek nie myśli o konsekwencjach. Mam żal do tych, co byli ze mną, 
że pozwolili mi jechać po pijanemu! Nie zabrali kluczyków, nie przetłumaczyli! Teraz 
już wiem, że po alkoholu nigdy nie wsiądę do samochodu! ”

Alkohol? Dziękuję, nie jadę
Napoje alkoholowe zawierają etanol, który jest substancją psychoaktywną. Al-

kohol oddziałuje na centralny układ nerwowy, wpływając bezpośrednio na funkcje 
mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i za-
chowania. Zmiany następują szybko, bo alkohol zaczyna działać zaraz po spożyciu.

Pamiętaj, że im więcej alkoholu wypijesz, tym bardziej zakłócone będzie funkcjo-
nowanie twojego układu nerwowe go, w tym ośrodków koordynacji wzrokowo-ru-
chowej!

Alkohol wywiera niekorzystny wpływ na komórki nerwowe w mózgu: zakłóca 
ich funkcje i komunikację mózgu ze wszystkimi częściami ciała. To dlatego jazda 
po alkoholu jest tak niebezpieczna!

Nie pozwól, by doszło do tragedii
Nigdy nie wsiadaj za kierownicę bezpośrednio po wypiciu nawet małej porcji al-

koholu. Uwierz, że po alkoholu zawsze będziesz gorszym kierowcą niż kiedy jesteś 
trzeźwy. Staraj się planować okazje, kiedy pijesz alkohol i rezygnuj wtedy z kierowa-
nia samochodem.

Zadbaj o zorganizowanie bezpiecznego powrotu z każdej imprezy, podczas któ-
rej zamierzasz pić. Pamiętaj, że niema sposobu, aby przyspieszyć spalanie alkoholu 
w organizmie. Nie wierz reklamom środków, które mają sprawić, że szybciej wytrzeź-
wiejesz.           (Ulotka Profilaktyczna)

Pomyśl i nie ryzykuj

MAŁE KINO W RADZIEChOWACh
W  maju po raz pierwszy w  Radziechowach 

można było usłyszeć na żywo muzykę w wykona-
niu zespołu „Małe Kino”. Koncert odbył się 2 maja 
2015 w  klimatycznej i  pięknie odnowionej sali 
Domu Ludowym w Radziechowach o godz. 16.00.

Zgromadzeni wysłuchali na nim ballad, które – 
jak wyjaśniał zespół w trakcie występów – stanowiły 
przegląd najważniejszych utworów w ich twórczości 
od chwili powstania. Zaprezentowany repertuar nie 
rzadko kojarzył się wykonawcom z „przełomowymi” 
dla ich twórczości momentami i ważnymi przemyśle-
niami, które skłoniły ich także do rozwijania tego nie-
popularnego typu muzyki jakim jest poezja śpiewa-
na. Jedną z ostatnich zaprezentowanych ballad była 
przepiękna muzyczna interpretacja wiersza ks. Jana 
Twardowskiego „Z ziemią krążymy”.

Dziękujemy serdecznie wykonawcom za piękny 
występ!

(M.H.)
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W  ostatnim numerze gazetki gminnej 
Biblioteka w  Juszczynie ogłosiła konkurs 
plastyczny „Mój wynalazek przyszłości”. 
Polegał on na namalowaniu wymyślone-
go przez siebie wynalazku i dołączeniu do 
obrazka opisu z nazwą oraz wyjaśnieniem 
użyteczności danego urządzenia. Konkurs 
trwał do 4 maja 2015 r. kiedy to do biblio-
teki dotarło 19 pięknych prac wykonanych 
przez dzieci w różnym wieku.

Pomysły dzieci i  ich kreatywność prze-
rosła nasze oczekiwania! Wśród dostarczo-
nych prac znalazły się bowiem takie pomy-
sły jak: „Maszyna podróży planet”, „Przetwa-
rzacz śmieci w drzewa”, „Baza wolnych dzie-
ciaków”, „Robonauczyciel”, „Turbotraktor”, 
„Mały pomocnik ogrodowy”, „Robot Roz-
weselacz”, a nawet propozycja leku na cho-
roby nowotworowe. Jury konkursu zmaga-
ło się z  ciężkim zadaniem wyłonienia naj-
lepszych prac. Jednak po burzliwej ocenie 
utworzono trzy kategorie wiekowe, spo-
śród których został nagrodzony każdy po-
mysł. Laureatami w naszym konkursie są:

W  kategorii przedszkola 
i kl. I:
Miejsce I: Dominika Hudziec 
kl. I, Miejsce III: Kacper Paw-
lik kl. I, Wyróżnienie: Krzysz-
tof Łysień l.4, Wyróżnienie: 
Dawid Łysień l.3, Wyróżnie-
nie: Joanna Sienkiel kl. I.
W kategorii kl. II:
Miejsce I: Katarzyna Noga kl. 
II, Miejsce I: Maksymilian Fi-
coń kl. II, Miejsce II: Szymon 
Bigos kl. II, Miejsce III: Niko-
la Mucharska kl. II, Miejsce 
III: Julia Skoczeń kl. II, Miej-
sce III: Oliwia Kliś kl. II, Wyróż-
nienie: Mateusz Dendys kl. II.
W kategorii kl. III – V:
Miejsce I: Oliwia Staniak kl. III B, Miejsce II: 
Aleksandra Skoczeń kl. III A, Miejsce III: Mi-
kołaj Biela kl. III A, Miejsce III: Patryk Sapeta 
kl. III A, Wyróżnienie: Mateusz Staniak kl. III, 
Wyróżnienie: Paulina Biegun kl. IV, Wyróż-
nienie: Patryk Tyrlik kl. V.

Osoby zainteresowane pracami od-
syłamy na nasz portal Fb: Biblioteka Ra-
dziechowy – Wieprz, gdzie można zoba-
czyć wszystkie wynalazki wraz z  opisa-
mi. Młodym odkrywcom szczerze gratulu-
jemy i  życzymy nie tylko dalszych genial-
nych pomysłów, ale także zapału do ich re-
alizacji!

Anna Kupczak

biblioteki
MÓJ WYNALAZEK PRZYSZŁOśCI!

Aleksandra Skoczeń kl. III a

Maksymilian Ficoń kl. II

Kasia Noga kl. II

Oliwia Staniak kl. III b

Zachęcamy do przeczytania książ-
ki Jerzego Niemczuka pt. „Bat na koty”. 
Jest to ciekawa powieść o  ciężkim 
i  smutnym życiu młodej, samotnej 
matki borykającej się z brakiem pracy, 
akceptacji byłych teściów oraz wiary 
w siebie. Losy kobiety przeplatają się 
z życiem mieszkańców tej małej ma-
zurskiej wsi. Z każdym kolejnym roz-
działem obserwujemy jednak prze-
mianę zahukanej wieśniaczki w pew-
ną siebie kobietę. Powieść obfituje też 
w wątki sensacyjne gdzie zamieszani 
okazują się ludzie o  których nikt by 
nie pomyślał.                            AMS

Biblioteka poleca
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hODOWLA GOŁĘBI
 – SPORT DLA PRAWDZIWYCh LUDZI Z PASJĄ…

Swoich skrzydlatych przyjaciół Pan Jan Gołek nazywa 
dziećmi. Pierwsze gołębie dostał od kolegi, gdy miał 12 lat. 
Tak rozwinęła się hodowla i trwa po dzień dzisiejszy.

Skąd wziął się pomysł, aby hodować gołębie?
Jan Gołek: w zasadzie gołębie miałem od dziecka. Nie był to 

nawet spadek po rodzicach czy dziadkach. W  tamtych czasach 
było to po prostu trochę modne i  prawdopodobnie dlatego je-
den z moich kolegów podarował mi gołębie. Byłem wtedy jeszcze 
w szkole podstawowej. Tak się to zaczęło. Oczywiście nie była to 
jeszcze hodowla, bo ta rozwinęła się dopiero w latach 70-tych, ale 
i wtedy był to czas wielkiej próby, bo gołębie wygubiły się i nastą-
piła przerwa. Rzeczywista hodowla, taka która przyniosła rezulta-
ty, puchary i satysfakcję zaczęła się od 1994 
roku.

Jak wyglądała u Pana hodowla gołębi od 
tamtego okresu?

J.G.: Sama hodowla nie różniła się zbyt-
nio od poprzedniej. Wiadomo – gołąb po-
trzebuje przede wszystkim schronienia 
i  paszy. Możliwe, że na rozwój hodowli jej 
znaczny wpływ miało powstanie Oddziału 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocz-
towych w  Wieprzu. Oddział powstał jesie-
nią 1993 r. Inicjatorami byli kol. śp. Józef Sło-
wik, Karol Sapeta, Marian Michalec, Edward 
Sobel, śp. Franciszek Świniański, Władysław 
Wojciechowski, Czesław Ryżka. W  pierw-
szych latach działalności została zakupio-
na nowoczesna kabina do transportu gołę-
bi na loty wraz z oddział Węgierska Górka i Lipowa. Do najlepszych 
hodowców w tamtych czasach należeli kol. Golec-Wojciechowski, 
Sobel, Grzegorz Pawlus, Karol Sapeta, śp. Józef Słowik, śp. Adolf 
Kuś, śp. Franciszek Świniański, Marian Michalec. Oddział Wieprz 
w latach 90-tych liczył blisko 100 hodowców z terenu gminy Ra-
dziechowy – Wieprz. W roku 2004 oddział zakończył współprace 
z oddziałem Węgierska-Górka i Lipowa i zakupił własną kabinę do 
transportu gołębi. Rozpoczęta została współpraca z  oddziałem 
Żywiec, która trwała do 2007 roku. W tym też roku oddział Wieprz 
z uwagi na bardzo duży spadek hodowców zakończył swoją dzia-
łalność i  wszedł w  struktury oddziału Lipowa 
jako sekcja zrzeszająca około 45 czynnych „lo-
towo” hodowców. Do najlepszych obecnie ho-
dowców należą Stanisław i  Mariusz Murańscy, 
Jan Gołek, Marek Pawlus, Jarosław Kąkol. Aktu-
alnie jestem prezesem naszej sekcji w Wieprzu.

Jakie gatunki gołębi Pan hoduje?
J.G.: Hoduję tylko gołębie pocztowe. Mam 

ich obecnie ponad 150.

Jakie są koszty utrzymania hodowli?
J.G.: Są przede wszystkim bardzo wysokie. 

Niewielu wierzy, że hodowla gołębi wyglądają-
ca tak niepozornie pochłania naprawdę spore 
ilość nie tylko czasu, ale także pieniędzy. Trzeba to po prostu od-
czuć samemu, aby zrozumieć, że koszt utrzymania hodowli to nie 
tylko schronienie i pasza dla ptaków. Gołębie sporo chorują, na ta-
kie choroby jak np. ospa. Co roku każdy z nich musi być szczepio-
ny, a  szczepienie jednego ze 150 gołębi to wiadomo koszty. Na 
hodowlę gołębi nie ma dotacji. Wszystko robi się we własnym za-
kresie. Najdrożej jest podczas sezonu lotowego, bo każdy z  go-

łębi startujących jak przystało 
na sportowca powinien otrzy-
mać odpowiednie witaminy. 
Podobnie witaminy podaje się 
w  czasie, kiedy pojawiają się 
małe gołąbki. W  kwestii kosz-
tów obok różnych składek do-
chodzą jeszcze koszy udziału 
w  samych lotach. Podczas lo-
tów wpisowe gołębia wynosi 
6,50 zł, a każdy z hodowców do 
lotu wystawia 20 gołębi, któ-
re przynosić będą mu punk-

ty oraz dodatkowe 
gołębie w  dowol-
nej ilości – aby się 
przeleciały, czy też 
nauczyły czegoś od tych starszych i bardziej doświad-
czonych. Łatwo zatem policzyć o  jakich kosztach 
mowa jeśli hodowca wystawia 100 gołębi – a zdarza 
się to dość często.

Jak wyglądają loty gołębi? Jak są organizowane?
J.G.: Sezon lotowy trwa od kwietnia do końca lip-

ca. W  samym naszym okręgu organizowane jest 15 
lotów. Oczywiście loty organizują też np. same sek-
cje oraz są loty o randze międzynarodowej czy nawet 
olimpiady. Lot rozpoczyna się od umieszczenia gołę-
bi w klatkach i w specjalnym samochodzie, który wraz 
z  konwojentem wiozącym dokumentację przewożo-
nych gołębi wyjeżdża przykładowo nad nasze pol-

skie morze, czy do Niemiec. Gołębie w trakcie podróży w klatkach 
mają świetne warunki: wodę i  sycącą, ale niezbyt ciężkostraw-
ną karmę. Wypuszczenie ich odbywa się po przyjeździe na miej-
sce, zazwyczaj następnego dnia rano – jeśli panują odpowiednie 
warunki pogodowe. Na miejsce wypuszczenia przyjeżdża dele-
gat, który podbija dokumenty i  dogląda czy zostały zachowane 
wszystkie procedury. W lotach warto brać udział, bo każdy z tych 
20 wyznaczonych przez hodowców gołębi przynosi mu punkty. 
Najszybsze gołębie, które powracają z lotów, oczywiście przyno-
szą ich najwięcej. Pod koniec sezonu zlicza się całą punktację ho-

dowców i  najlepsi zostają nagra-
dzani. Czasy przylotu gołębi liczo-
ne są za pomocą specjalnych ze-
garów, które włączane przez ho-
dowców są o  konkretnej godzinie 
podłączane do anten i dzięki zain-
stalowanym w  bransoletkach chi-
pom noszonym przez lecące gołę-
bie, same określają czas ich powro-
tu do domu, a  więc określają dłu-
gość przelotu. Teraz jest to bardzo 
wygodne, natomiast wcześniejsze 
zegary wymagały wyłapania gołę-
bi, które wróciły. Trzeba było ścią-
gnąć im z nóżki gumkę z numerem 

i  wrzucić ją do zegara, by potwierdzić powrót gołębia. Niestety 
z lotami wiążą się także niebezpieczeństwa – nieprzewidziana zła 
pogoda, drapieżniki np. jastrzębie. Czasem z lotu nie wracało na-
wet 10 wypuszczonych z gołębi. Jeśli wszystko jest dobrze to gołę-
bie wracają do domu nie tylko wszystkie, ale także bardzo szybko 
– a potrafią latać nawet z prędkością 120 km/h. W tym roku pierw-
szy lot odbył się niedawno – 22 kwietnia. Gołębie wypuszczono 
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WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W ETNO BANKU SPÓŁDZIELCZYM

tego dnia w  Mikołowie i  pierw-
szy z  moich wracających gołębi 
był w domu w niecałą godzinę.

Czy hodowanie gołębi jest 
wciąż popularne w Polsce?

J.G.: Bardzo. W Polsce jest po-
nad 40 tysięcy hodowców gołę-
bi, przy czym trzeba podkreślić, 
że młodych hodowców jest nie-
wiele, bo taka hodowla wyma-
ga naprawdę dużego nakładu fi-
nansowego. Polska podzielona 
jest, jeśli chodzi o hodowców, na 
okręgi. W naszym okręgu – któ-
ry przebiega tak jak byłe woje-
wództwo bielskie – jest 15 od-
działów. W naszym oddziale w Lipowej jest w tej chwili około 200 
osób. W sekcji w Wieprzu jest nas 60-ciu. Chcielibyśmy kiedyś zor-
ganizować wystawę w domu ludowym w Brzuśniku. Może będzie 
to możliwe, zwłaszcza że gołębie przecież w klatkach nie spowo-

dują bałaganu. 
Wystawy takie 
odbywają się za-
zwyczaj w  grud-
niu, więc nie da 
się jej zorganizo-
wać w  plenerze, 
ale na pewno by-
łoby widoczne 
jak duże zaintere-
sowanie jest tym 
tematem.

W  pokoju pana Jana stoi kilka szeregów pucharów, ale naj-
cenniejszy – jak mówi właściciel – jest ten pierwszy, od którego 
wszystko się zaczęło. Żonie – Pani Jadwidze – pasja męża zupeł-
nie nie przeszkadza. Cieszy się i  wspiera małżonka w  jego pasji. 
Najdroższy z gołębi hodowanych przez Pana Jana to prezent od 
znajomego, którego koszt zakupu to 500 euro! Gołębie hodowane 
przez Pana Jana można podziwiać także na uroczystościach odby-
wających się w naszej gminie – wypuszczane są one np. podczas 
Paraolimpiady czy Dożynek Gminnych.

– Hodowla powinna być pasją, nie biznesem – podkreśla Pan 
Jan i daje przykład, dzięki, któremu jest postrzegany jako człowiek 
z prawdziwą pasją.   (rozmawiała: M.H.)

Od lewej kucają: Zygmunt Waligóra, Krzysztof Noga, Daniel Biegun
Od lewej Stoją: Mariusz Murański, Adrian Żukowski, Józef Bojeń, Mariusz Kozieł, Ireneusz 
Maślańka, Czasław Chowaniec, Kazimierz Kania, Witold Matlak, Jan Gołek, Bąk Jerzy, Ja-
rek Kąkol

W dniu 18 marca 2015 roku Etno Bank Spółdzielczy odwiedziły 
dzieci z Publicznego Przedszkola w Radziechowach, wraz z Dyrek-
tor Przedszkola Panią Małgorzatą Kasperek i jej Współpracownica-
mi. Przedszkole realizuje bowiem projekt edukacyjny pod nazwą 
„Tu mieszkał dziadek, tu mieszkam ja – Radziechowy w rodzinnym 
albumie”. Podczas realizacji projektu dzieci m.in. odwiedzają róż-
ne miejsca w  Radziechowach, które w  ostatnich latach zmieniły 
swój wygląd. Z  racji tego, że również Bank dokonał takiej zmia-
ny – stał się jednym z uczestników projektu. Jednym z realizowa-
nych zadań jest dokumentacja fotograficzna wybranych miejsc.

Miło było nam gościć dzieci, już od najmłodszych lat zaanga-
żowane w tak ciekawy projekt.

Pozdrawiamy i gratulujemy pomysłu!
(Mat. Etno Bank Spółdzielczy)

GKS Radziechowy - Wieprz z pucharem
Piłkarze Gminnego Klubu Sportowego Radziechowy – Wieprz 

kontynuują swoją przygodę z rozgrywkami o puchar Polski. Nasi 
zawodnicy triumfowali w  finale na szczeblu podokręgu Żywiec 
zwyciężając TS Koszarawę Żywiec na ich własnym obiekcie 0:2. Na 
listę strzelców wpisali się: Trzop Piotr oraz Łukasz Błasiak.

Kolejnym przeciwnikiem ekipy Mariusza Kozieła była drużyna 
Silesia Lubornia z katowickiej „okręgówki” w wyjazdowej konfron-
tacji zawodnicy GKS zwyciężyli 3:5 i awansowali do ćwierćfinału 
rozgrywek wojewódzkich. Warto podkreślić, iż na tym szczeblu 
rozgrywek GKS Radziechowy – Wieprz występuje po raz pierwszy 
w historii klubu. Kolejny przeciwnik zostanie poznany niebawem.
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WICEMINSTRZYNI KARATE Z BRZUśNIKA
Udanie wystartowała kadra Klubu „ARAWASHI”, w  Mistrzo-

stwach Polski w Karate – Fudokan. Z rzeszy klubowiczów, po se-
lekcji i ocenie sportowego kunsztu do rywalizacji ze względu na 
ograniczone środki na sportową aktywność, wytypowana do 
współzawodnictwa drużyna nie zawiodła! Sukces jest wymiernym 
efektem systematycznej i wytężonej pracy szkoleniowej, zawod-
nicy uczą się regularnego wdrażania do zalecanych i systematycz-
nych nowinek szkoleniowych przyzwyczajając się do startów, któ-
re w trakcie zajęć w klubie są wprowadzane jako dodatkowe wy-
mogi, zwiększania stopnia trudności ćwiczeń i wykorzystania re-

guł i założeń rywalizacji. Wprawdzie pojechaliśmy na nie, tym ra-
zem, bez specjalnego przygotowania, nie oznacza to jednak, że 
nie byliśmy w ogóle nieprzygotowani! W sporcie nie ma cudów: 
nie trenujesz – nie masz sukcesów! Faktem jest, że w okresie po-
między styczniem a marcem nie trenowaliśmy tak – jak nasi rywa-
le, podkreśla szkoleniowiec Arawashi. Skupiliśmy się na podnosze-
niu ogólnej motoryki, wytrzymałości, szybkości i siły a zapraszani 
szkoleniowcy wprowadzali nowe elementy i innowacyjne nowinki 
taktyki walk kumite. Cała ta historia pokazuje jak ważnym na dro-
dze karate jest konsekwentne parcie do przodu. Bez poddawania 
się: presji wyniku, bez trenowania od zawodów do zawodów bądź 
innych nieprzyjaznych okoliczności. Solidna, ciężka praca w spo-
rcie zawsze się opłaci (dodajmy – nie tylko.. w sporcie). Skromna 
reprezentacja Klubu „Arawashi”, pod przywództwem senseia Bo-
gusława Hutmana – Wilczka, sprostała wyzwaniu. Do klubu wró-
cili z tarczą: przywieźli dwa medale, obydwa w konkurencji walk 
kumite w kolorze srebra i brązu. Najlepsza z zawodniczek Moni-
ka Wojtas z Brzuśnika w kategorii seniorek, przeszła przez rywa-
lizację już nawet nie jak orkan, ale jak... tajfun! Konkurentki Moni-
ki były ewidentnie zdezorientowane w  potyczce z  Moniką – ale 
są to efekty naszej ciężkiej cyklicznej pracy na treningach, zwłasz-
cza perfekcyjnie przeprowadzane akcje, które miały swój począ-

tek w  technikach szybkich zwodów a  które się sprawdziły rów-
nież u jej młodszego kolegi w kategorii juniora Marcina Bieguna 
z Wieprza, który zdobył brąz, troszeczkę szczęścia zabrakło de-
biutującej Marlenie Michalskiej z  Radziechów która nieznacznie 
przegrała rywalizację o brąz.

-To cud, że Monika z Marcinem w ogóle psychicznie dali radę, bo 
na starty przyszło im czekać do późna, a to psychicznie spala – pod-
kreśla szkoleniowiec, ale jest to przede wszystkim determinacja 
ukuta w  przygotowaniach! To oznaka charakteru i  siły woli. Jeśli 
się ma charakter – całą resztę da się wypracować – podkreśla szko-
leniowiec Hutman – Wilczek- o tym, że tkwi w nich znaczny poten-
cjał młodzi karatecy z Arawashi zdążyli nas już kilka razy przekonać 
w tym roku, choćby odnosząc sukcesy na międzynarodowych zawo-
dach na Słowacji czy Czechach gdzie wywalczyć medal jest również 
niełatwo.              B.H.W.

ChCESZ WYGLĄDAĆ I CZUĆ SIĘ LEPIEJ? ĆWICZ Z NAMI!
Zapraszamy na AEROBIK!

Zajęcia odbywać się będą w Sali „Nad Strażnicą” w Domu Ludowym w Radziechowach
Poniedziałki 18.00 – 19.00

Czwartki 18.00 – 19.00

Zajęcia prowadzić będzie Pani Aleksandra Majewska-Burczak
Szczegóły na pierwszych zajęciach, które odbędą się w poniedziałek 18.05.2015!
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SUKCES SIATKARZY Z RADZIEChÓW

MEDALOWE MŁODZIKI
Passa sukcesów zawodniczek i  zawodników z  Arawashi trwa 

na odbywających się w Mikołowie Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików w Karate, karatecy z Arawashi wywalczyli sześć 
brązowych medali jeden w  konkurencji układów technik kata 
i pięć w walkach kumite. Klub ARAWASHI na M M M w karate zdo-
był łącznie siedem punktów w  rywalizacji sportowej młodzieży 
w  ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Jedynemu, któ-
remu udało przebić się do strefy medalowej w kata to Emanuele 
Kiszka z Bystrej, Emanuele swoją przygodę z karate rozpoczynał 
w University Klub Anquilara koło Rzymu, Emanuelle dorzucił jesz-
cze brąz w  kumite. Oprócz Emanuelle w  walkach kumite medal 

wśród chłopców zdobył - 45 kg Karol Konior z Radziechów. Lepiej 
o medale walczyły dziewczyny brązy wywalczyły w kategorii – 35 
kg Roksana Caputa – 45kg Dominika Caputa a w + 45 kg Joanna 
Błachut wszystkie z Wieprza. Brązowi medaliści MMM swoją karie-
rę zawodniczą rozpoczynali w klubie „ARAWASHI”, trenują średnio 
od dwóch do pięciu lat w  ocenie szkoleniowca Bogusława Hut-
man – Wilczka, sukces ten jest zdarzeniem spektakularnym, albo-
wiem zawodnicy z Arawashi poprzez aktywny udział w niełatwych 
i wielopłaszczyznowych treningach w klubie, coraz częściej w róż-
nych zbiorowościach rywalizacji czy to krajowej czy zagranicznej 
docierają do pozycji medalowych.           B.H.W.

12 marca 2015 roku w gimnazjum w Milówce odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu żywieckiego w siatkówce chłopców w katego-
rii szkół gimnazjalnych. Gminę Radziechowy – Wieprz reprezen-
tował jej mistrz, czyli Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Ks. Prał. Sta-
nisława Gawlika w Radziechowach. Tytuł mistrzów Gminy siatka-
rze z Radziechów, pod wodzą trenera, Marcina Tlałki, uzyskali ty-
dzień wcześniej po wyraźnym zwycięstwie nad drużyną z  Wie-
prza. W  zawodach powiatowych reprezentacja radziechowskie-
go gimnazjum zademonstrowała rewelacyjne przygotowanie fi-

zyczne i  techniczne. Zwyciężając, po kolei, drużyny  z  Łodygo-
wic, Milówki i Twardorzeczki zdobyła tytuł Mistrzów Powiatu Ży-
wieckiego. Sukces został osiągnięty bez straty seta, co świadczy 
o  tym, że przewaga Radziechowian nad pozostałymi drużynami 
była naprawdę duża. Dzięki zdobyciu tytułu mistrzowskiego, mę-
ska siatkówka z Radziechów wróciła na należne jej miejsce, czy-
li na szczyt. Pamiętać bowiem należy, że Radziechowy zawsze do-
minowały w rozgrywkach siatkarskich w żywieckim powiecie; je-
dynie w  ostatnich czterech sezonach zabrakło przysłowiowego 
łutu szczęścia. Wcześniej jednak, przez kolejnych 10 sezonów, nie-

zmiennie tryumfowali zawodnicy z  Radziechów. Po zwycięstwie 
na szczeblu powiatu, drużyna z gimnazjum „spod Matyski” udała 
się 24 marca na turnie o Mistrzostwo Rejonu do Czechowic –Dzie-
dzic. Tam przyszło się chłopakom zmierzyć z drużyną gospodarzy 
czyli z Czechowicami oraz z BBTS Bielsko Biała. Wszystkie trzy dru-
żyny prezentowały bardzo wysoki i wyrównany poziom. Mecz po-
między drużyną z Radziechów a Czechowicami zakończył się zwy-
cięstwem tych pierwszych 2:1. Losy tytułu mistrzowskiego zale-
żały więc od meczu Radziechowian z Drużyną z Bielska. Po pierw-
szym secie wydawało się, że wszystko jest na dobrej (dla Radzie-
chów, oczywiście) drodze, gdyż faworyzowana drużyna z Bielska 
przegrała. Później jednak (niestety przy sporym udziale sędziów), 
losy meczu odwróciły się i, mimo walki do samego końca, mecz 
zakończył się zwycięstwem Bielska w  tie – breaku. Trzeci mecz 
Bielsko – Czechowice wygrał BBTS Bielsko i tym samym zdobył ty-
tuł Mistrza Rejonu. Siatkarze z Radziechów uzyskali tytuł Wicemi-
strzowski. Mimo, iż pozostał niedosyt (tytuł był naprawdę w zasię-
gu), jest to najlepszy wynik od kilku lat!

(Zespół Szkół im. Prałata Stanisława Gawlika z Radziechów)
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PIELGRZYMI „OGNIA LOLEK” MODLĄ SIĘ O OWOCE BEATYFIKACJI FRANCISZKANÓW
O  dobre przygotowanie się do beatyfikacji franciszkańskich 

męczenników zamordowanych w Peru – o. Michała Tomaszka i o. 
Zbigniewa Strzałkowskiego – modlą się uczestnicy pieszej piel-
grzymki „Ogień Lolek”, która wyruszyła 16 maja z pod Krzyża Trze-
ciego Tysiąclecia w Bielsku-Białej pod krzyż na Matysce w Beski-
dzie Żywieckim. 33-kilometrową trasę pokonują całe rodziny, nie-
pełnosprawni, w tym także osoby na wózkach, dzieci i młodzież 
szkolna, kapłani, wychowawcy i opiekunowie, dziękując także za 
dar Jana Pawła II.

Pątnikom wyruszającym w drogę błogosławił pod krzyżem na 
Trzech Lipkach biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel. Zachęcił, 
by okazywać sobie wzajemną życzliwość na trasie, prosić o dobre 
pragnienia i „by oczami widzieć tylko to, co Pan Bóg nam pokazu-
je w czasie tej drogi”.

Biskup pobłogosławił także symbole ruchu w obronie życia po-
czętego – małe stópki dziecięce. Uczestnicy pielgrzymki rozdają je 
podczas spotkań z  ludźmi w drodze. Modlą się w także w  inten-
cji dzieła „Marsz dla Życia” oraz o powołania kapłańskie i zakonne.

Jadwiga Klimonda ze Stowarzyszenia „Dzieci Serc”, którego 
patronem jest sługa Boży o. Michał To-
maszek, przyznaje, że z niecierpliwością 
czeka na dzień 5 grudnia, kiedy francisz-
kanin z  podżywieckiej Łękawicy wspól-
nie ze swym bratem zakonnym zostaną 
beatyfikowani. „To będzie ważny dla nas 
dzień. Dziś idzie w tej pielgrzymce wyjąt-
kowa grupa. Jadąc na swych wózkach, 
wcale nie marudzą. Wystarczy zobaczyć 
na ich uśmiechnięte twarze. Czekają na 
to cały rok” – podkreśla.

Pielgrzymi w  drodze 
spotkali się z  redempto-
rystkami, których jedyny 
klasztor w Polsce znajduje 
się u stóp Krzyża na Trzech 
Lipkach. Zakonnice przez 
długi czas przechowywały 
ogień z  grobu Jana Pawła 
II, nazwany „Lolkiem”, któ-
ry 8 lat temu przywieźli do 
Polski to biegacze z Włoch. 

Oni jako pierwsi pokonali trasę pomiędzy krzyżami na Trzech Lip-
kach i Matysce.

Trasa sobotniego wędrowania wiedzie przez kilka beskidzkich 
gmin, w których na pątników czekają z poczęstunkiem gościnni 
parafianie. Po drodze dołączają się do grupy nowi pielgrzymi. Po 
dotarciu do stóp Matyski, Golgotą Beskidów wszyscy przejdą pod 
Krzyż Jubileuszowy. Wieczorem zaplanowano pod nim Mszę św.

Organizatorami pielgrzymki są: Kuria diecezji bielsko-żywiec-
kiej i Stowarzyszenie „Dzieci Serc” z Radziechów.

Góra Matyska w  Radziechowach to miejsce 
szczególne dla wiernych z  diecezji bielsko-żywiec-
kiej. Na szczycie stoi potężny krzyż, a  przy drodze 
powstały monumentalne rzeźby stacji Drogi Krzyżo-
wej. W listopadzie odbywają się tu Zaduszki Narodo-
we, podczas których wspomina się osoby zasłużone 
w historii Polski. Kilka lat temu rozpoczęto usypywa-
nie symbolicznego kurhanu, upamiętniającego na-
rodowych bohaterów.  Autor Robert Karp,

źródło: www.diecezja.bielsko-żywiecka.pl

UWAGA RODZICE!
W okresie wakacyjnym na terenie gminy Radziecho-
wy-Wieprz organizowany będzie dyżur przedszkoli, 
który odbędzie się w dwóch placówkach:
•	 lipiec: Publiczne Przedszkole w Wieprzu (ul. Figu-

rów 596 );
•	 sierpień: Publiczne Przedszkole w  Radziecho-

wach (ul. Św. Marcina 740).
Przedszkola będą przyjmowały wnioski  o  przyjęcie 
dziecka na dyżur wakacyjny od 4 maja 2015 r. do 12 
czerwca 2015 r.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur będzie 
podpisanie w  Publicznym Przedszkolu w  Radzie-
chowach oraz w Publicznym Przedszkolu w Wieprzu 
umowy w terminie od 15 – 20 czerwca 2015 r., wnie-
sienie przez rodziców/prawnych opiekunów opła-
ty za wyżywienie oraz opłaty za korzystanie z  wy-
chowania przedszkolnego w  przedszkolu dyżurują-
cym w  czasie przekraczającym wymiar zajęć, w  ra-
mach których przedszkole zapewnia bezpłatne na-
uczanie, wychowanie i  opiekę zgodnie z  uchwa-
łą nr XLII/268/14 Rady Gminy Radziechowy- Wieprz 
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie: określenia opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w pu-
blicznych przedszkolach dla których Gmina Radzie-
chowy- Wieprz jest organem prowadzącym do dnia 
30.06.2015 r.

Brak wniesienia w/w opłat we wskazanym ter-
minie będzie oznaczał rezygnację rodziców/opie-
kunów prawnych z miejsca w dyżurującym przed-
szkolu.

„BAW SIĘ I TAŃCZ!”
Chcesz spróbować czegoś nowego, świetnie się bawić i przy okazji spalić sporo kalorii? 

To zajęcia dla ciebie! Nie musisz umieć tańczyć! Bez względu na wiek i kondycje 
przyjdź koniecznie! Zumba jest dla wszystkich!

GMINNE CENTRUM KULTURY, PROMOCJI, TURYSTYKI RADZIECHOWY-WIEPRZ
oraz

STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BRZUŚNIKU
ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH

Na
Zajęcia z tańca nowoczesnego!

5 czerwca (piątek) Radziechowy, Dom Ludowy 
15.00 – 17.00

6 czerwca (sobota) Brzuśnik, sala Stowarzyszenia „Grojcowianie”
17.00 – 19.00

7 czerwca (niedziela) Juszczyna, Dom Ludowy 
17.00 – 19.00

Zajęcia prowadzić będzie Pan Maciej Kamecki. 
Na zajęcia potrzebne są wygodne ubrania i buty, ręcznik i mile widziane karimaty.

Wstęp wolny! 
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W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ
Dla naszych milusińskich z okazji Dnia Dziecka

Jesteśmy w pełni sezonu towarzyskiego – najmłodsi, przed-
szkolaki, a nawet maluchy zdążyły już zawrzeć pierwsze przy-
jaźnie. Chociaż do zakończenia roku szkolnego zostało jeszcze 
trochę czasu to już teraz chętnie uczniowie spędzają czas na za-
bawie i spotkaniach z przyjaciółmi. Także strona kulinarna dzie-
cięcych bankietów powinna być starannie przygotowana. Za-
zwyczaj mile widziany jest tort, lecz można zastąpić go także in-
nymi słodkimi przekąskami.

KREM ANANASOWY
(Porcja na 6 pucharków) 5 jajek ubijamy z 6 dkg cukru. Dodaje-
my 2 dkg mąki ziemniaczanej rozmieszanej w pół szklanki mle-
ka, 3 szklanki mleka zagotowujemy z laską wanilii i stale ubija-
jąc wlewamy do jajek. Ubitą masę wlewami do garnka, dopro-
wadzamy do zagotowania stale ubijając aż masa zgęstnieje. 
Przy ubijaniu trzeba uważać by trzepaczka dokładnie zbierała 
masę z dna. Po zdjęciu z ognia masę ubijamy aż do ostudzenia, 
dodajemy kawałki ananasa odsączone z kompotu. Ćwierć litra 
śmietany kremówki ubijamy z 4 dkg cukru pudru. Krem z ana-
nasem nakładamy do pucharków na wierzch dajemy bitą śmie-
tanę, dekorujemy kostkami ananasa i wstawiamy do lodówki.

TORT „BAJKA”
Składniki: 4 jajka, 2 szkl cukru pudru, 2 szkl śmietany, 2 łyż-

ki masła, 2 szkl mąki
Krem: 25 dkg margaryny, łyżeczka kawy rozpuszczalnej, 25 

dkg cukru pudru, Puszka zagęszczonego mleka (gotować 3 go-
dziny)

Polewa: 2 łyżki kakao, 2 łyżki mleka, 3 łyżki cukru pudru, pół 
kostki margaryny (roztopić, rozmieszać i polać)

Wykonanie: Jajka rozetrzeć z  cukrem dodać roztopione 
masło, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i  2 szklanki mąki. Cia-
sto powinno mieć konsystencję śmietany. Ciasto podzielić na 
3 części do I dać szklankę suchego maku, do II części szklankę 
pokrojonych orzechów, a do III części szklankę rodzynek. Upiec 
każdą część oddzielnie. Piec 20-30 minut w małej tortownicy. 
Krem margarynę utrzeć z  cukrem pudrem dodać ugotowane 
mleko i łyżeczkę kawy rozpuszczalnej. Masą przełożyć 3 placki. 
Wierzch polać polewą.

TORT KAWOWY
Składniki: 5 jaj, 15 dkg cukru, 6 dkg mąki pszennej, 6 dkg 

mąki ziemniaczanej, 3 łyżki kakao, 2 dkg masła, łyżka tartej buł-
ki.

Masa: 40 dkg margaryny, 4 jajka, szklanka cukru, sok i skór-
ka otarta z 1 cytryny, mały kieliszek alkoholu.

Poncz: szklanka ostudzonej herbaty z cytryną, 2 łyżki alko-
holu. Dodatkowo do przełożenia słoik dżemu z czarnej porzecz-
ki.

Wykonanie: Jajka wbić do miski, dodać cukier, ubijać na 
parze aż masa zgęstnieje i  utraci zapach surowych jaj. Zesta-
wić i jeszcze ubijać do wystudzenia. Do wystudzonej masy do-
dać przesiane przez sitko mąkę i kakao. Wymieszać. Włożyć cia-
sto do tortownicy natłuszczonej i wysypanej tartą bułką, upiec. 
Zimne ciasto przekroić na 3 krążki. Przygotować masę. Jajka 
ubić na parze z cukrem dodać otartą skórkę z cytryny. Oddziel-
nie utrzeć masło. Dodać do masła po łyżce masy jajecznej. Ucie-
rać. Na końcu dodać sok z  cytryny i  kieliszek alkoholu. Krążki 
tortu nasączyć ponczem. Pierwszy z wierzchu krążek ułożyć na 
spodzie. Cienko posmarować dżemem i przełożyć następnym, 

który smarujemy masą. Wierzch i  boki tortu obtoczyć masą 
udekorować, a boki obsypać dodatkowo okruszkami herbatni-
ków. Wstawić do schłodzenia do lodówki. Tort krajać przed sa-
mym podaniem nożem zwilżonym letnią wodą.

TORCIK RABARBAROWY
Składniki: 30 dkg mąki, 15 dkg margaryny, 2 łyżki cukru pu-

dru, 2 żółtka, łyżka kwaśnej śmietany.
Nadzienie: 40 dkg rabarbaru, 4 łyżki cukru, cukier waniliowy, 

2 łyżki tartej bułki, 2-3 białka, 2-3 łyżki cukru do białek.
Wykonanie: mąkę przesiać na stolnicy z margaryną, dodać 

cukier puder, żółtka, śmietanę. Składniki nożem zarobić, a ręka-
mi tylko zlepić ciasto. Odłożyć na godzinę do lodówki. Mocno 
rozwałkować. Wyłożyć na tortownicę średniej wielkości. Zrobić 
wysokie boki (ok 3 cm). Surowe okrawki pozostawić. Ciasto lek-
ko zrumienić. Posypać tartą bułką, przygotowanym rozgotowa-
nym rabarbarem wymieszanym z cukrem, posypać znów buł-
ką tartą i z okrawków ułożyć cienkie wałeczki lub paski w krat-
kę. Powtórnie wstawić do pieca. Ubić pianę z  białek, pod ko-
niec ubijania dodać cukier. Na upieczone ciasto wyłożyć pia-
nę i przy zgaszonym piecu już przesuszyć. Torcik przygotować 
w dniu podania.

TORT TRUSKAWKOWY BEZ PIECZENIA
Składniki: 2 paczki biszkoptów-szampanek od 75 dkg do-

rodnych truskawek. 1,5 kostki margaryny (masła), 3 jajka, ¾ szk 
cukru, olej cytrynowy, szczypta kwasu cytrynowego.

Przygotować średniej wielkości tortownicę. Zagotować pół 
szklanki wody z  łyżką cukru, dodać po przestudzeniu, olejek 
i  kwasek cytrynowy. Otrzymanym płynem skropić biszkopty. 
Jajka wybić do miski wsypać cukier i ubić na parze aż powsta-
nie gęsta masa. Zestawić z ognia i ubijać. Wystudzić. Rozetrzeć 
masło lub margarynę i dalej ucierać dodawać stopniowo masę 
jajeczną. Truskawki osączyć oczyścić z szypułek. Boki i dno tor-
townicy wyłożyć skropionym biszkoptem. Rozłożyć na nich 
warstwę masę a  następnie warstwę truskawek znów położyć 
biszkopty masę i truskawki. Warstw może być kilka na wierzchu 
ułożyć dorodne owoce. Przygotowany w ten sposób tort wsta-
wić na co najmniej 3 godz. do schłodzenia. Przed podaniem wy-
łożyć na paterę zsuwając nożem z denka tortownicy.
TORT ORZEChOWY

Składniki: 30 dkg zmielonych orzechów, 30 dkg cukru pu-
dru, 6-8 białek

Wykonanie: Ubijamy sztywną pianę, ustawiamy naczynie na 
garnek z wrzącą wodą i dodajemy cukier puder i orzechy stałe 
ubijać. Trzeba uważać, aby białka się nie ścięły. Masę nakładać 
do dwóch lub trzech tortownic (dobrze nasmarowanych ma-
słem) i pieczemy po 40 min w nagrzanym piekarniku w średniej 
temp. 170°C. Ciasto musi się ściąć ale nie może być zrumienio-
ne. Upieczone i ostudzone krążki przekładamy dowolną masą. 
np. kawową.

Masa kawowa: 20 dkg cukru, 3 jajka, łyżka kawy rozpusz-
czalnej prawdziwej, kostka masła, kieliszek wódki lub spirytusu.

Wykonanie: Jajka ubijamy z cukrem na parze, aż masa bę-
dzie gęsta. Masło ucieramy na pianę i nadal ucierając dodajemy 
masę jajeczną, alkohol i kawę.

SMACZNEGO!
Elżbieta Kliś
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mgr Marta husar – pracownik Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz;

Pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz
Wszystkich mieszkańców chcących współredagować nasz biuletyn prosimy o przesyłanie artykułów do 7 dnia każdego miesiąca 

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

Informujemy, że istnieje możliwość zamieszczania reklam i ogłoszeń od osób prywatnych i firm. 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia autora, zmiany

tytułów i opracowania redakcyjnego.  Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułów lub ogłoszeń nie odpowiadających 
profilowi biuletynu lub jeśli ich forma lub treść może spotkać się z negatywnym odbiorem czytelników biuletynu.

Maj – Cóż tu opisać – próżne słowa 
gdy wiosna wbiegła… 

Poranek wiosną

Błyszcza krople rosy
Mruczy zdrój po błoni 
Ukryta we wrzosy,
Gdzieś sarenka dzwoni.

Piękną miłą błonią 
Leci wzrok wesoło, 
Wokoło kwiaty wonią, 
Kwitną gaje wokoło.

Paś się błąkaj sarenko 
Ja pod drzewem siedzę 
Piosnkę lubą, słodką,
Śpiewał sobie będę.

Ustroń miło, cicha, 
Jakiś żal w pamięci
Czegoś serce wzdycha, w oku łzą się kręci. 

Łza wybiegła z oka
Ze mną strumyk płynie, 
Do mnie z wysoka 
Skowronek odzywa. 

Jakże ładny, chyży, 
Ledwo widny oku
Leci coraz wyżej
Już zaginął w obłoku. 

Uleciał szczęśliwy, 
Tam swą piosnkę nuci, 
I ziemi śpiew tkliwy, 
Do niebios zanosi. 

O teściowej
Idzie góral z workiem na plecak, cały za-
krwawiony po gymbie:
Spotyko go kolega:
- Stasek! Rany Boski! Któż Cie tak urządził?
- teściowo.
- Co? Jo, jak byk miał takom teściowom, to 
byk jom zaromboł!
- A ty myślis – ze co jo niesym we worku?

Przysłowia 
Gdy w maju plucha – w czerwcu posucha
Do kochania maj stworzony ale w maju 
nie bież żony!
Święta Zofija kłosy rozwija.
Częste grzmoty w maju znakiem urodzaju.

Fraszki
Staruszek
Były morza – były 
góry
A zostały – życia 
chmury…

Hanko
Kochanko łostomi-
ło – gwiazdka mi 
zaświeciła
Serdusko mi pła-
ce – ze jo cie utrace?

Dusza
Dusa cłowieka jes cało w chwastach
Leć casem w chwastów, kwiotek wyrasta.

Powiedzieli
Starość
Strość jest godna, czysta i święta! Popatrz 
śmiałym na nią oczyma: Grzechów mło-
dości, nikt nie pamięta, a jakże miło się je 
wspomina!

Com jo ucyniła
O mój mocny Boze – com jo uczyniła, 
Nie byde jo wiyncyj – w wionku chodziła?

Kącik Literacki Mieczysława Polaka dla Naszej Gminy
Wiersze, poezje, przysłowia, humory, fraszki

Temat: Historia wspomnień 
75-lecia, Naszych członków Ju-
bilatów i twórczości literackiej 
Jubilata Mieczysława Polaka.

Koledzy i Koleżanki! Emerytu-
ra to dobry moment, aby zabrać się do realizacji niespełnionych 
marzeń – na których nie było czasu. To również właściwy na wła-
sną twórczość, Nowych zainteresowań i  rozwój osobisty. Chcemy 
dogonić ten czas, zatrzymać, spowolnić. Ja też począłem te prze-

można wole – Rzuciłem sobie 
wyzwania. 
Pisząc pierwsze wiersze, po-
ezje. 
Świetnie wpłynęło to na moje 
życie.
Aby ten okres przemijanie 
przeżyć, Ciesząc się życiem

Mieczysław Polak

Wspomnienie ze spotkania 17 kwietnia 2015
 w Klubie Seniora przy parafii Juszczyna
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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 ! ! !




