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Radości i śmiechu nie było końca. 1 czerwca 
2015 r. w  Brzuśniku odbyło się otwarcie długo 
wyczekiwanego placu zabaw!

Setna rocznica urodzin Patrona szkoły Ks. 
Jana Twardowskiego, Dzień Dziecka, Rambit 
z Księdzem Janem i Dzień Sportu oraz otwarcie 
placu zabaw – taki zestaw wydarzeń nie mógł 
przejść bez echa. W  tym dniu odbył się festyn 
dla wszystkich szkolnych dzieci. Choć uwagę 
milusińskich przyciągała niewątpliwie dmucha-
na zjeżdżalnia, zawody sportowe i smaczny po-
częstunek przygotowany przez Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Brzuśniku, rodziców i spon-
sorów, to największą atrakcją był nowy plac za-
baw.

– Do tej pory Brzuśnik był jedyną wsią w gmi-
nie, gdzie brakowało miejsca na odpoczynek i za-
bawę dla najmłodszych. Cieszymy się, że w  koń-

cu jest, bo długo się o nie staraliśmy – komentuje 
Pani Czesława Kłusak – Przewodnicząca Stowa-
rzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „Brzuśnik”, 
którego członkinie w  sfinalizowanie inwestycji 
włożyły nie tylko serce, ale także pieniądze.

W  dniu 20 maja 2015 roku po trzyletnim okresie 
próbnym, w tym po otrzymaniu pozytywnej rekomen-
dacji Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO, decyzją Dyrektora Generalnego UNESCO z sie-
dzibą w  Paryżu, Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z  Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Wieprzu, zostało włączone do międzynarodowej sieci szkół UNESCO.

Szanowni Państwo, drogie Dzieci!
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NIETYPOWY DZIEŃ DZIECKA W BRZUŚNIKU

Z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji składamy 
wszystkim Szanownym Nauczycielom, Wychowawcom, Pracowni-
kom szkół, Rodzicom i Drogim Uczniom serdeczne podziękowania 
za całoroczną współpracę i szczere życzenia udanego wypoczynku. 
Życzymy Wam dobrego zdrowia i  radości, bezpiecznych podróży, 
słonecznej pogody i niezapomnianych wrażeń przeżytych podczas 
wszystkich niezwykłych wakacyjnych przygód. Życzymy, byśmy 
wszyscy mogli się dnia 1 września spotkać w szkole zdrowi, szczę-
śliwi, wypoczęci i pełni zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Życzą
Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz Maciej Mika

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

Wieprzańskie gimnazjum
 - Szkołą Stowarzyszoną w UNESCO!

SERDECZNIE ZAPRASZAJAMY NA
III PRZEGLĄD POTRAW REGIONALNYCH

„ŚWIĘTO ŁASUCHA”
oraz

JUBILEUSZ – „GROJCOWIANIE” 
– XX LAT KU ZACHOWANIU TRADYCJI

Amfiteatr w Wieprzu 4 lipca 2015 o godzinie 16.00!

Więcej na str. 25-27

Więcej na str. 13-16

Wyniki konkursu teatralnego 
2015 – raz jeszcze

W ostatnim wydaniu gazetki Nasza 
Gmina  w wynikach 
III konkursu teatralnego 

„Uśmiech lekiem na całe zło!” 
jedna ze zwycięskich grup została 

błędnie podana: 
III miejsce w Kategorii szkół 

podstawowych zajęła:
Grupa ze Szkoły Podstawowej 

im. Jana Klina w Wieprzu.
W imieniu redakcji przepraszamy 

i jeszcze raz gratulujemy!
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Problem budowy placu zabaw był 
tematem nie tylko żywo omawianym 
w  społeczeństwie sołectwa i  będącym 
od dłuższego czasu przedmiotem sta-
rań gminy. W  roku 2014 powstał pro-
jekt – o wartości 105556,21 zł – budowy 
miejsca rekreacji w Brzuśniku, który uzy-
skał dofinansowanie w ramach środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w  wysokości 35 tysięcy złotych. Reszta 
środków finansowych na ten cel pocho-
dziła z budżetu gminy – 37 856,21 zł, oraz 
z  darowizny przeznaczonej przez Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich „Brzuśnik” w wysokości 32 700 zł!

Uroczystości rozpoczęły się w Szkole Podstawowej 
im. Ks. Jana Twardowskiego występami uczniów, przy-
gotowanymi specjalnie na ten dzień. Przed gośćmi wy-
stąpiły: młodszy i starszy skład szkolnego ze-
społu tanecznego „ORANGE”, zespół wokal-
ny „Wiolinki”, zespół taneczno-gimnastycz-
ny „Akrobatki”, uczniowie klasy 1b z  progra-
mem „O zdrowie dba-
my, bo jedno mamy”, 
uczniowie klasy 5 
z recytacją wierszy Ks. 
Jana Twardowskiego.

Po obejrzeniu wy-
stępów, goście wraz 
nauczycielami i  wy-
chowankami szkoły 
przeszli na plac przed 
Budynkiem Kultu-
ralno-Oświatowym 
w  Brzuśniku, gdzie 

dokonano uroczystego przecięcia symbolicz-
nej czerwonej wstęgi. Otwarcia tego wraz z  Pa-
nem Wójtem, Sołtysem oraz Panią Czesławą Kłu-
sak z KGW dokonały – wybrane w drodze szkol-
nego losowania – uczennice: Magdalena Misiarz 
i Emilia Sikora. Nowo otwarty plac zabaw został 
także poświęcony przez ks. Ireneusza Kurkow-
skiego. Kilka słów do dzieci i  w  podziękowaniu 

dla sponsorów wygłosili: Wójt gmi-
ny Pan Maciej Mika, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Pan Piotr Piela, za-
stępca Dyrektora szkoły Pani Doro-
ta Ryżka oraz Sołtys Brzuśnika Pan 
Stanisław Kupczak. Obecny w  tym 
dniu był także radny sołectwa Brzu-
śnik Pan Stanisław Gołek oraz Pani 
Irena Rodak przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i  Spraw So-
cjalnych. Całą uroczystość z  wielkim 
profesjonalizmem i humorem prowa-
dziła Pani Jadwiga Jurasz. Pani Marcie 

Husar organizatorzy dziękują za nagłośnienie. 
Nad bezpieczeństwem wszystkich świętują-
cych i bawiących się dzieci czuwali dodatko-
wo strażacy z OSP Bystra, za co organizatorzy 

składają podziękowania.
Serdecznie dziękujemy jeszcze raz 

wszystkim sponsorom uroczystości, 
twórcom placu zabaw oraz osobom, któ-
re przygotowały to piękne wydarzenie 
i wspomogły jego organizację!

(M.H., D.R.)

W dniu 17 maja w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Przybędzy odbyła 
się uroczysta Msza Św. w intencji pasterzy, po której zakończeniu kolorowy, uroczy-
sty korowód udał się do pobliskiej bacówki, gdzie dokonano uroczystego poświęce-
nia owiec i hali.

Właściciele bacówki „Za Kaplicą” ugościli przybyłych poczęstunkiem z pieczonej ba-
raniny, ciasta i przeróżnych serów. Uroczystego poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii 
ks. Janusz Dudek.

O  piękną muzyczną aranżację spotkania zadbał Zespół Regionalny „Grojcowianie 
z Wieprza. Wśród gości nie zabrakło m.in. pocztu sztandarowego Oddziału Górali Ży-
wieckich Związku Podhalan, przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich „Habdasówka” 
w Przybędzy, Pani Sołtys – Marii Górnej oraz Pana Macieja Miki Wójta Gminy.

 (M.Husar)
Właściciele Bacówki „Za Kaplicą” – Krystyna i Grzegorz Chmiel serdecznie zapraszają 

do odwiedzenia i zakupu serów góralskich. Oferują także organizację ognisk w tym wi-
dokowym miejscu. Bacówka znajduje się 100 metrów od parkingu przy Kościele p.w. MB 
Częstochowskiej w Przybędzy.

Właściciele informują jednocześnie o  możliwości oddawania pobliskich terenów 
w celu wykoszenia traw pod wypas owiec. Zainteresowani proszeni są o kontakt z wła-
ścicielami bacówki tel. 510-492-236.

REDYK W PRZYBĘDZY
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Udany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
W dniu 14 czerwca o godzinie 13.00 rozpoczęły się rozgryw-

ki piłki nożnej szkół o  Puchar Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Radziechowy-Wieprz Pana Piotra Pieli. Wzięły w nim udział 
grupy szkolne z Brzuśnika, Bystrej, Juszczyny, Wieprza, a nawet 
z Żywca!

Przyjemne popołudnie pełne wrażeń zorganizowało dla dzie-
ci Stowarzyszenie Aktywni NAD SOŁĄ. Zmagania piłkarskie po-
między 9 drużynami – zacięte i pełne emocji – trwały do godzi-
ny 16.00. Po tym czasie wszystkie drużyny uczestniczyły w uroczy-
stym wręczeniu nagród, którymi były puchary, medale i dyplomy.

Wyniki rozgrywek:
Kategoria klasy I-III
I miejcie – Żywiec

II miejsce – Juszczyna
III miejsce Brzuśnik

Kategoria IV-VI
I miejsce – Juszczyna
II miejsce – Brzuśnik
III miejsce – Wieprz
IV miejsce – Bystra

Kategoria Gimnazjum
I miejsce – Wieprz

– Jestem dumny, że po raz kolejny udało 
nam się zorganizować takie wydarzenie – komentuje Pan Piotr Pie-
la, przewodniczący Rady Gminy i inicjator zawodów. – Jest to im-
preza potrzebna aby pokazać talenty jakie dorastają na naszym te-
renie.

Dziękujemy serdecznie sponsorom: Firmie Bogusława i Włady-
sław Wolnym – za kiełbaski, Wojciechowi Świniarskiemu Piekarnia 
Wieprz – za chleb, Firmie Żywiec Zdrój – za wodę, a także firmie 
Prostal Maciej Polak, firmie Met-Kaz Brzuśnik, firmie Nov-Bud An-
drzej Nowak z synami Bystra, Panu Stanisławowi Orlińskiemu oraz 
Radnym Gminy Radziechowy-Wieprz.

W  imieniu Stowarzyszenia dziękujemy także Prezesowi LKS 
MAGURA BYSTRA Sebastianowi Bysko za gościnę, Zespołowi Ti-
ki-Taka Mirosław Bajek za koordynowanie przebiegu zawodów 
i Gminnemu Centrum, Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-
Wieprz dziękujemy za pomoc w organizacji.

Swoją obecnością zaszczyciła nas V-ce Przewodnicząca Rady 
Gminy Lipowa Pani Katarzyna Skrzypek.

Gratulujemy wszystkim dzieciom wyników i czekamy na kolej-
ne zawody!

(M. Husar)
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ORKIESTRA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
Z RADZIECHOWACH NA XVIII POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE ORKIESTR W ŻYWCU!

,,Mama Tata i ja” wspólnie z JP II
 – Papieżem Rodzin i o Michałem Tomaszkiem, męczennikiem z Peru staliśmy się dziećmi.

W dniu 7 czerwca 2015 r. park w Żywcu rozbrzmiał dumny-
mi dźwiękami orkiestr dętych z terenu naszego powiatu. Wśród 
czternastu prezentujących się grup była także Orkiestra Dęta 
z Radziechów!

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr 
ulicą Tadeusza Kościuszki do parku żywieckiego, gdzie odbył się 
wspólny koncert wszystkich grup, a następnie prezentacje przed-
stawicieli kolejnych miejscowości. Muzycy z Orkiestry Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Radziechów zaprezentowali się ostatni. Zagrali 
walc Petera Fihn’a Zwei Verliebte Augen oraz marsz opracowany 
przez J. Kwiatkowski Wizja Szyldwacha.

Początki orkiestry z  Radziechów datują na lata powojenne 
(1945-1950), kiedy mieszkańcy spotykali się przy dźwiękach mu-
zyki, a  później powoli, stając się jednolitą strukturą, muzyka ich 
wyszła poza krąg spotkań koleżeński, by uświetniać uroczystości 
świeckie i kościelne. W latach 1960-1980 muzycy z Orkiestry Dę-
tej z Radziechów stanowili znaczący procent także Orkiestry Dętej 
Żywieckiej Fabryki Papieru „SOLALI”. W roku 2000 orkiestra ta ofi-
cjalnie stała się orkiestrą przy Straży Pożarnej w Radziechowach. 
Kierownikiem Orkiestry jest Bogdan Michalski, gospodarzem – 
Adam Wolny, stanowisko kapelmistrza piastuje – Dariusz Jurasz.

Serdecznie dziękujemy naszym muzykom za przygotowanie 
i reprezentowanie naszej Gminy na przeglądzie w Żywcu oraz ży-
czymy im dalszych sukcesów!

(M.Husar)

Pod takim hasłem Stowarzyszenie Dzieci Serc zorganizowa-
ło Dzień Dziecka. Przy pięknej pogodzie – żar,, lał” się z nieba, 6 
czerwca na boisku LKS w Wieprzu zameldowali się członkowie sto-
warzyszenia oraz nasi przyjaciele:

a. KGW dowodzone przez Panią Hanię Chmiel przygotowało 
gorący poczęstunek – tradycyjny żurek oraz otwarło podwo-
je swojego gospodarstwa udostępniając nam zaplecze sani-
tarne

b. OSP dowodzone przez Komendanta Wiesława Kanię zadbało 
o  nasze bezpieczeństwo oraz przygotowało miejsce posiłku 
i odpoczynku, w tym ustawienie stołów i nieocenionych tego 
dnia parasoli, dowóz zupy z domu ludowego.

c. Prezes Jan Golek wraz z  liczną grupą swych,, Przyjaciół” tak 
określa swoje gołębie, już od 16 lat wspólnie z członkami Koła 
Hodowców Gołębi, uświetnia każde nasze spotkanie, spra-
wiając radość nie tylko najmłodszym. Tak duża liczba wypusz-
czanych o  jednym czasie gołębi pozwala na wyzwolenie się 
w nas naszych najlepszych uczuć…. Jak podkreślił uczestnik 

Mariusz Lafernik gołąb to symbol Gołębicy – Ducha Św. i już 
wiadomo dlaczego tak się wówczas czujemy

d. Aneta Mięsiarz zadbała o napoje i słodycze
e. Grzegorz Studencki – Człowiek Orkiestra wraz z grupą wokal-

ną Klaudią Bizoń i Wiktorią Łukaszek sprawili, że tego dnia by-
liśmy rozśpiewani i roztańczeni jak nigdy dotąd

f. Ks. Krzysztof Pawełczyk – prymicjant z Węgierskiej Górki po-
dzielił się z  nami ciastem – przypominając jednocześnie, że 
żniwo Pana wielkie a robotników mało….

g. Wojtek Świniański – zadbał by do kawy podano Jego prze-
pyszne drożdżówki, a do zupy – smaczne bułeczki

h. Dotarł również do nas Ks. Krzysztof Ciurla z Trzebini. Powitał 
nas słowami: mimo, że to już nie Paraolimpiada to przecież 
nie mogłem tu do was nie przyjechać. Był więc,, lokomoty-
wą w pociągu”,, wagony” to oczywiście my wszyscy i do pio-
senki,, jedzie pociąg z daleka” przejechaliśmy boisko wzdłuż 
i w szerz… a o 12;00 przewodniczył w modlitwie Anioł Pański.

i. Był Jarek Szczepaniak z Krakowa, który tradycyjnie prowadził 



Nasza GmiNa

5

konkurencje, lub wcielał się w rolę fotografa.
j. Wiele osób pomogło dowieź zawodników, wspierało przy 

przeprowadzanych konkurencjach.
k. Był również z nami Przewodniczący Rady Gminy – Pan Piotr 

Piela, pomógł przywieź gołębie, uczestniczył w  zawodach 
– zwłaszcza w tych z piłką, dla Pana Piotra to kolejne z nami 
spotkanie. Od kilku lat był aktywnym uczestnikiem paraolim-
piad i tym razem również znalazł czas, by się z nami spotkać 
i wspólnie bawić.

Za wszystkie, wyżej wymienione osoby, dziękujemy Panu 
Bogu. Tym bardziej, że żadnej z nich nie musieliśmy o nic prosić, 
to One same zgłaszały się deklarując pomoc. I to jest NAJCENNIEJ-
SZE.

Zawody z  piłką dominowały tego dnia, znaleźliśmy jednak 
czas by pobawić się balonami napełnionymi helem.. ileż było stra-
chu, a potem radości gdy któryś balon pękał, lub uciekał w prze-
stworza. Zrobiliśmy sobie zdjęcie z  biało czerwonymi balonami 

oraz biało żółtymi – doskonale znamy co te kolory znaczą. I każdy 
z nas pomyślał sobie intencję, a potem wypuścił balon, tak by una-
ocznić, wzmocnić te nasze modlitwy.

I tego dnia jak zawsze, pamiętaliśmy o naszym Patronie O. Mi-
chale Tomaszku. Nie muszę pisać jak bardzo jesteśmy szczęśliwi, 
że to już w tym roku – 5 grudnia zostanie włączony w poczet Bło-
gosławionych. Dla Niego na zakończenie spotkania odśpiewali-
śmy,, Polskie kwiaty” – piosenkę, którą śpiewali mieszkańcy Łęka-
wicy, gdy odjeżdżał na misje, mówił im wówczas;,, jak wrócę to za-
śpiewacie mi ją znowu” … nie wrócił. ale piosenki jesteśmy pew-
ni że wysłuchał

Jeśli kogoś pominęłam w opisie, to proszę o wybaczenie. Do 
zobaczenia. 

JK 
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Przedszkole w Radziechowach III w Finale
 Wojewódzkiego Konkursu „Edukacja regionalna w szkole”!

11 czerwca 2015r. 6- osobowa grupa naszych przedszkolaków 
(Łucja Kupczak, Oliwia Ślusarz, Amelia Zawada, Oskar Bier-
nacki, Łukasz Jagosz i Jakub Pytlarz) reprezentowała Publiczne 
Przedszkole w Radziechowach w finale Wojewódzkiego Konkursu 
„Edukacja regionalna w szkole”. Finał odbył 
się w ramach Święta Edukacji Regionalnej 
organizowanego corocznie w  siedzibie 
Zespołu Pieśni i  Tańca Śląsk w  Koszęci-
nie. Podczas potyczek dzieci wspierali ich 
rodzice, wychowawczynie (Aleksandra 
Kania i  Mirosława Szala), kapela Zespołu 
Grojcowanie w składzie: Pani Brygida Mu-
rańska, Nina Grzegorek i Kacper Murański, 
Pani Elżbieta Kosiec- Dyrektor GZO Ra-
dziechowy- Wieprz, Pani Irena Rodak Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy, 
Pani Marta Husar z  Gminnego Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki oraz Pani Mał-
gorzata Kasperek –dyrektor Publicznego Przedszkola w  Ra-
dziechowach. Nasze przedszkolaki godnie reprezentowały Pu-
bliczne Przedszkole w Radziechowach dzielnie potykając się 
z najlepszymi w województwie placówkami. Zaprezentowały 
piosenkę z  tematyce przyrodniczej „Góry, nasze góry” oraz 
scenkę rodzajową na temat zmian w krajobrazie naszej oko-
licy pt.” Przy wykopkach”. Teksty obydwu tych utworów ułoży-
ła specjalnie na tę okazję Pani Brygida Murańska, która wraz 
z  wychowawczyniami  przygotowywała dzieci do  występu 
wielokrotnie odwiedzając nasze przedszkole. Dzieci rozwiązy-
wały też zadania na temat przyrody i zabytków województwa 
śląskiego. Wszystkie przedszkola biorące udział w finale pre-
zentowały bardzo wysoki poziom wykona-
nia poszczególnych zadań. Mimo tak dużej 
konkurencji, zmęczenia przedszkolaków po-
nad 3-godzinną podróżą do Koszęcina oraz 
stresu wywołanego nowym otoczeniem 
i  szeroką widownią,  występ  reprezentacji 
Publicznego Przedszkola w  Radziechowach 
został wysoko oceniony przez wojewódzką 
komisję konkursową. Biorąc pod uwagę ca-
łokształt działań konkursowych Publiczne 
Przedszkole w  Radziechowach zajęło III 
miejsce w województwie śląskim. Przypo-
minamy, że udział dzieci w finale poprzedzi-
ły półroczne wieloetapowe zmagania wielu 
placówek województwa śląskiego. Oceniana 
była wieloletnia działalność szkół i  przed-
szkoli w zakresie edukacji regionalnej. W ko-
lejnym etapie zwycięskie placówki opraco-
wywały i realizowały projekty edukacyjne na 

temat zmian w krajobrazie okolicy. I w ten o to sposób z kilkuset 
zakwalifikowanych do konkursu szkół i  przedszkoli wybrano 15 
najlepszych (5 przedszkoli, 5 szkół podstawowych i 5 gimnazjów 
i  szkół ponadgimnazjalnych). Śląski Kurator Oświaty Stanisław 

Faber wręczył wszystkim finalistom nagrody 
indywidualne oraz nagrody dla szkół, które 
zaangażowane były w  działania konkurso-
we i dotarły do finału. Publiczne Przedszkole 
w Radziechowach otrzymało keyboard elek-
troniczny, który z pewnością bardzo się przy-
da podczas zajęć z rytmiki, które realizowane 
będą od września nowego roku szkolnego. 
Szczególnie cenną nagrodą dla wszystkich 
finalistów konkursu, a zarazem podsumowa-
niem Święta Edukacji Regionalnej był prze-
piękny koncert edukacyjny w  wykonaniu 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Całość przed-

stawienia z orkiestrą, chó-
rem i  tańcem to lekcja, 
w  której  udział jest wy-
jątkowym wyróżnieniem 
dla naszych przedszkola-
ków i ich wychowawczyń. 
Serdecznie gratulujemy 
dzieciom, wszystkim 
nauczycielkom zaanga-
żowanym w  realizację 
działań konkursowych na 
wszystkich jego etapach, 
Grojcowianom z  panią 
Brygidą Murańską na cze-

le, instytucjom radziechowskim i  osobom pry-
watnym wspierającym przedszkole. Szczególne 
podziękowania składamy rodzicom naszych 
przedszkolaków, którzy swoją postawą i wspar-
ciem przyczynili się do sukcesu Publicznego 
Przedszkola w  Radziechowach. Jesteśmy, pro-
szę Państwa w  ścisłej czołówce najlepszych 
placówek oświatowych naszego wojewódz-
twa. Zapraszamy do fotogalerii z finału oraz na 
stronę Kuratorium Oświaty w Katowicach, gdzie 
szerzej opisano Święto Edukacji Regionalnej 
w Koszęcinie: http://www.kuratorium.katowice.
pl/?page=EventPage&eventId=561

Małgorzata Kasperek,  
Dyrektor Przedszkola



Nasza GmiNa

7

WYNIKI KONKURSU POEZJI REGIONALNEJ
Już po raz III 9 czerwca 2015 roku w domu ludowym w Juszczynie odbył się 
Konkursu Recytatorski Poezji Ludowej Twórców Regionu Żywieckiego. W tym 
trudnym konkursie wzięło udział 25-ciu uczestników, z których najmłodsi to 
dopiero przedszkolaki…
Komisja konkursu w  składzie: Pani Ewa Chowaniec, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Franciszka Polaka w  Juszczynie – przewodnicząca, Pan Marek Ju-
rasz Prezes – Stowarzyszenia SSK „Grojcowianie”, Pani Marta Husar – pracow-
nik GCKPT, Pani Maria Grzegorek – twórczyni ludowa, gawędziarka oraz Pani 
Anna Kupczak – etnolog, członek zespołu „Grojcowianie”; następująco oceni-
ła występy uczestników:

KATEGORIA PRZEDSZKOLA:
MIEJSCE I – Łukasz Jagosz, Amelia Zawada
MIEJSCE II – Mikołaj Kuchejda, Julia Słowik
MIEJSCE III – Michał Majerz, Karol Hubka
Wyróżnienia – Kacper Noga, Natalia Błachut, Emilia Hanuka, Wojciech Piecuch

KATEGORIA I – III:
MIEJSCE I –Amelia i Emilia Sikora, Mikołaj Kupczak
MIEJSCE II – Monika Zielińska,
KATEGORIA IV-VI
MIEJSCE I – Kacper Murański – Bystra, Kasia Rodak – Brzuśnik
MIEJSCE II – Nina Grzegorek – Juszczyna, Natalia Rodak – Brzuśnik, Anna Puda 
– Brzuśnik
MIEJSCE III – Paweł Zemczak – Juszczyna, Emilia Kościwicz – Brzuśnik
Wyróżnienia – Oliwia Biegun – Brzuśnik

KATEGORIA GIMNAZJUM
MIEJSCE I – Natalia Dendys
MIEJSCE II – Aleksandra Juraszek
MIEJSCE III – Anna Juraszek
Celem konkursu było m.in. pielęgnowanie tradycji gwary przez propagowanie 
poezji regionalnej, a także popularyzowanie twórczości poetów ludowych na-
szego regionu.
Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa im. F. Polaka w Juszczy-
nie, Gminne Centrum Kultury, Promocji Turystyki, Radziechowy-Wieprz oraz 
Stowarzyszenie SSK „Grojcowianie”.
Jeszcze raz gratulujemy dzieciom i dziękujemy wszystkim nauczycielom i ro-
dzicom za czas poświęcony przygotowaniu ich do konkursu!

(M. Husar)

APEL DO MIESZKAŃCÓW!!!

Informuje, że na mocy przepisów Ustawy z dnia 3 lutego 
1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych art. 15 ust 5

(DZ. U. z 2004 NR 121, POZ. 1266 Z PÓŹN. ZM),

W związku z coraz częściej pojawiającymi się skargami 
mieszkańców naszej Gminy

 ZAWIADAMIAM
o obowiązku dokonywania zabiegów polegających na 

wykaszaniu, odchwaszczaniu swoich nieruchomości 
w terminie do dnia 15. lipca br.

Zaniechanie w tym zakresie prowadzić będzie do 
wszczynania postępowania administracyjnego.

Wójt Gminy 
 Radziechowy – Wieprz 

 /-/ Maciej Mika

APEL DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
BĘDĄCYCH W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM!!!

Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz apeluje do Właścicieli 
nieruchomości będących w złym stanie technicznym i  zagra-
żającym zawaleniu, o  doprowadzenie obiektów do należyte-
go stanu technicznego lub rozebraniu obiektów po uprzednim 
zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym w Żywcu.

Informuję jednocześnie że właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do utrzymania w należytym stanie technicznym 
obiektu zgodnie z art. 61 ust 1 ustawy prawa budowlanego.

Za wszelkie szkody powstałe w wyniku zniszczeń odpo-
wiada właściciel budynku.

Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego 
stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mo-
gącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bez-
pieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowa-
dzenie kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy 
stanu technicznego obiektu lub jego części.

Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz
Maciej Mika
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III AKTYWNY DZIEŃ RODZINY
w Publicznym Przedszkolu w Wieprzu

I MY MAMY SWÓJ PLAC ZABAW

Jak co roku o tej porze, tak i w tym roku spotkaliśmy się z ro-
dzinami naszych przedszkolaków na uroczystości pod hasłem AK-
TYWNY DZIEŃ RODZINY. Jest to uroczystość, która na stałe już 
zagościła w harmonogramie uroczystości przedszkolnych naszej 
placówki. Wzmacnianie rodzinnych więzi emocjonalnych oraz po-
głębianie współpracy ze środowiskiem rodzinnym naszych przed-
szkolaków, to dla naszej placówki priorytetowe zadania. Dlate-
go tak wielką wagę przywiązujemy do wszystkich uroczysto-
ści przedszkolnych z  udziałem rodziców. Jedną z  nich jest wła-
śnie uroczystość, która łączy w sobie Dzień Matki, Dzień Ojca oraz 
Dzień Dziecka.

21.05.2015 r. swoje święto miały rodziny dzieci z Przedszkola 
na ul. Spacerowej natomiast 22.05.2015 r. rodziny dzieci z Przed-
szkola na ul. Figurów. Natomiast przedszkolaki z Oddziału przed-
szkolnego w Brzuśniku obchodziły Dzień Mamy 26 maja w Szkole 
Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku.

Nasze uroczystości w tym roku rozpoczęliśmy nietypowo, po-
nieważ 21.05.2015 r. spotkaliśmy się najpierw w ogrodzie przed-
szkolnym przy Przedszkolu na ul. Spacerowej. Na spotkanie to 
przybyli zaproszeni goście: Pan Piotr Piela – Przewodniczący 
Rady Gminy Radziechowy – Wieprz, Pani Elżbieta Kosiec – Dyrek-
tor Gminnego Zarządu Oświaty Radziechowy – Wieprz, Pani Ma-
ria Hulak – Sołtys sołectwa Wieprz, przedstawiciele rodziców oraz 
przedszkolaki.

Celem tegoż spotkania było uroczyste otwarcie przedszkol-
nego placu zabaw i przekazanie przez Przewodniczącą Rady Ro-
dziców Publicznego Przedszkola w Wieprzu, Panią Karolinę Hubka 

protokołu darowizny na rzecz Przedszkola.
Przedmiotem darowizny były huśtawki i zjeżdżalnia zakupione 

z funduszy Rady Rodziców.
Pragnę w  tym miejscu, w  imieniu przedszkolaków zło-

żyć serdeczne podziękowanie wszystkim Państwu i  wyrazić 
głęboką wdzięczność za czynne włączanie się w  działania 
przedszkola służące wzbogacaniu bazy przedszkola, tak aby 
dzieci spędzały czas na terenie placówki w sposób bezpiecz-
ny, atrakcyjny i pozytywnie wpływający na ich wszechstron-
ny rozwój zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i po-
trzebami.

Po tym akcencie wszyscy przeszliśmy do sali Domu Ludowe-
go w Wieprzu, gdzie dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami 
przedstawiły rodzicom piękne i wzruszające programy artystycz-
ne, a  także wręczyły im prezenty. Rodzice zaś nagradzali wystę-
pujące dzieci gromkimi brawami, częstowali się pysznym ciastem 
i mieli okazję wziąć udział we wspólnych zabawach z dziećmi. Na 
zakończenie imprezy każde dziecko otrzymało z okazji zbliżające-
go się Dnia Dziecka PACZKĘ NIESPODZIANKĘ. Całe spotkanie upły-
nęło w bardzo wesołej atmosferze, pełnej radości i pozytywnych 
emocji związanych z popisami artystycznymi dzieci oraz integra-
cyjnymi zabawami rodziców i dzieci.

Wszystkim, którzy czynie włączyli się w organizację tej uroczysto-
ści składam serdeczne podziękowania i zapraszam na kolejne Aktyw-
ne Dni Rodziny w Publicznym Przedszkolu w Wieprzu.

Danuta Adamczyk
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wieprzu

W dniu 21 maja w ogrodzie Publicznego Przedszkola w Wie-
przu na ul. Spacerowej, miało miejsce oficjalne otwarcie placu za-
baw dla dzieci. Na ręce Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wie-
przu Pani Danuty Adamczyk, Rada Rodziców przekazała Protokół 
Darowizny na rzecz Przedszkola. Przekazaliśmy dwie certyfikowa-
ne huśtawki tj. Zestaw Mono ze zjeżdżalnią oraz huśtawkę Waż-
kę, które w całości zostały sfinansowane z budżetu Rady Rodziców 
działającej w roku szkolnym 2014/2015.

Jednocześnie chciałabym podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do sfinalizowania naszego celu, który sobie wyzna-
czyliśmy początkiem roku szkolnego.

Dziękuję rodzicom dzieci, Pani Dyrektor, wszystkim nauczycie-
lom i  pracownikom 
przedszkola zarów-
no tym z  ul. Space-
rowej, jak i z ul. Figu-
rów. Wspólne zaan-
gażowanie pozwoli-
ło zebrać wymaganą 
kwotę.

Warunki zaba-
wy i  rozwoju dzieci 
uczęszczających do 
Przedszkola w  Wie-
przu niewątpliwie 

stały się lepsze. Dzieci uczęszczające 
do Przedszkola na ul. Spacerowej, do 
tej pory, mogły korzystać tylko z  pia-
skownicy i  plastikowych urządzeń za-
bawowych. Przez ostatnie kilkanaście 
lat, Przedszkola nie było stać na za-
kup żadnej huśtawki. Jesienią ubiegłe-
go roku z budżetu Przedszkola została 
zakupiona jedna podwójna huśtawka, 
natomiast dzięki wspólnie wypracowa-
nym funduszom udało nam się dokupić 
kolejne dwie.

Mam nadzieję, że Rada Rodziców, 
która w  następnych latach będzie 
uczestniczyć w życiu Publicznego Przedszkola w Wieprzu, będzie 
kontynuowała dalej, nasz podjęty plan i znów uda się zagospoda-
rować ogród przedszkolny na ul. Figurów.

Cieszymy się, że są w  naszej społeczności ludzie, którym 
nie jest obojętny los dzieci. Państwa działania potwierdzają 
dewizę, że:

„Niewiele warte są: nasze życie i nasze działania, bez świado-
mości, że służymy innym ludziom”.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Publicznego Przedszkola w Wieprzu

Karolina Hubka
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ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE!

XV BIESIADA RODZIN W ZSP im JANA PAWŁA II W BYSTREJ
01 czerwca 2015 r. w ZSP im Jana Pawła II odbył się Piknik 

Rodziny. W tym dniu chcieliśmy podkreślić ogromne znacze-
nie rodziny w  życiu człowieka, a  zwłaszcza małego dziecka. 
Celem tej imprezy było zachęcanie rodzin do wspólnego, aktyw-
nego spędzania czasu, promowanie aktywności fizycznej, stwa-
rzanie okazji do zdrowego współzawodnictwa, postawy gry fair 
play, integracja środowiska szkolnego i lokalnego.

To dzięki rodzinie dzieci uczą się spędzać czas w odpowiednim 
towarzystwie, odwagi, cierpliwości, szacunku. Rodzina przekazu-
je wartości moralne i  społeczne, bez których człowiek nie umie 
poprawnie żyć. Rodzina uczy odróżniać dobro od zła, pokony-
wać strach, nabierać pewności siebie, odpowiedzialności, szczero-
ści, dobroci i miłości. W rodzinie dokonuje się proces przekazania 
dzieciom wartości kulturowych i wprowadzania w życie społeczne.

Dzień rodziny w  przedszkolu świętowaliśmy już od godziny 
9.30. rodzice w tym dniu stanęli na wysokości zadania przygoto-
wali stroje do występów dzieci, wspólnie udekorowaliśmy barw-
nie boisko szkolne, rodzice przygotowali poczęstunek – owoce, 
napoje, ciasteczka. W tym dniu każde dziecko zostało obdarowa-
ne lodami ufundowanymi przez Radę Rodziców. O godzinie 13.00 
pani dyrektor ZSP im Jana Pawła II w Bystrej mgr Marta Pastor ofi-
cjalnie przywitała wszystkich zebranych gości na boisku szkol-
nym. Kulminacyjnym punktem była gimnastyka i wspólna zabawa 
dla rodziców oraz dzieci przy muzyce prowadzona przez pana Se-
bastiana Kasiubę i panią Lucynę Hankus. Przedszkolaki wystąpiły 
z programem artystycznym pt. „Podróż do Paryża” oraz grupa ma-

luszków przedstawiła pokaz mody Francuskiej oraz taniec z pom-
ponami. Rodzice oglądali przygotowane specjalnie na tę okazję 
piękne i wzruszające programy artystyczne w wykonaniu swoich 
pociech. Repertuar był różnorodny, dominowały wiersze i piosen-
ki na temat mamy i taty oraz tańce.

W programie był również taniec do utworu La La „Shakira” oraz 
piosenki przygotowane przez dzieci szkolne (były to utwory w wy-
konaniu Zofii i Zuzi Kaletki oraz Julii Pieczarki).

Oprócz występów była możliwość uczestnictwa w grach i za-
bawach sportowych (m.in. piłka parzy, bieg z  łyżeczką i piłeczką 
pingpongową, bieg z balonem na gazecie, slalom z hokejką mię-
dzy pachołkami, napełnianie butelki, rzut ringiem do celu). Wszy-
scy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody za uczestnictwo. Pa-
nowała miła, rodzinna atmosfera a wokół boiska szkolnego unosił 
się gwar dzieci i zapach frytek oraz lodów. Dziękujemy wszystkim 
za wspólną zabawę i zapraszamy za rok.

Przepis na syrop z bzu czarnego – lek na gardło
a. 40 baldachów – kwiatów bzu
b. 1 litr wody zagotować
c. 1 kg cukru najlepiej trzcinowego wsypać do wrzątku i chwilkę 

pogotować, następnie odstawić do ostudzenia
d. 2 cytryny sparzyć i pokroić

Kwiaty wrzucić najlepiej do glinianego garnka, dużego słoika, 
lub garnka emaliowanego – ale nie obitego. Następnie kwiaty za-
lać ostudzonym syropem i dołożyć cytrynę. Wszystko zamieszać i 
odstawić do chłodnego pomieszczenia na 2-4 tygodnie. Dobrze 
co jakiś czas zamieszać. Warto przykryć garnek gazą tak by do sy-
ropu dochodziło powietrze, ale nie dostały się muszki owocówki.

Po 2 lub 4 tygodniach zlewamy syrop do uprzednio wyparzo-
nych słoiczków i zakręcamy również wyparzoną zakrętką. I DO SPI-
ŻARNI – NIE GOTUJEMY

Kwiaty pozostałe po przecedzeniu zalewamy przegotowaną 
wodą i otrzymujemy gotowy napój do picia.

Warto zrobić sok z kilku porcji bardzo dobrze się go pije 
zwłaszcza zimą.
Jeszcze można wysiać nasiona nagietka.

Nagietek należy do ziół o nadzwyczajnych właściwościach. Te 
żółtopomarańczowe kwiaty mają tak potężną siłę leczniczą, że na-
leży im się czołowe miejsce w terapii ziołowej. Zastosowanie ma 
nieomal uniwersalne. Przede wszystkim nagietek posiada w sobie 
cenne właściwości hamujące wzrost nowotworów przez zdolność 
wiązania toksycznych związków przemiany materii, czym przy-

czynia się do wzmacniania sił obronnych ustroju, potrzebnych do 
zwalczania tej groźnej choroby. Jest również stosowany w kosme-
tyce – produkcja kremów. W następnym numerze;

1. maść nagietkowa łagodząca bóle stawów, zapalenia żył
2. nalewka nagietkowa – kuracja miesięczna uodparniająca
3. herbatka z suszonych kwiatów

Orzechówka
– nalewka z owoców orzecha włoskiego – wyjątkowy lek na 

dolegliwości żołądkowe
Przygotowanie:
10 jeszcze zielonych orzechów włoskich (koniec czerwca – do 

10 lipca) 1 litr spirytusu ok 70% (można również użyć wódki 40%)
3 łyżki cukru
Orzechy płuczemy w ciepłej wodzie, kroimy na ćwiartki. Wkła-

damy je do ciemnego słoika i zalewamy alkoholem. Pozostawiamy 
w suchym i ciemnym miejscu na około 6 tygodni do uzyskania ja-
snobrunatnego koloru. Następnie odcedzamy płyn, a odsączone 
orzechy zasypujemy cukrem i pozostawiamy na kolejne dwa ty-
godnie. Po tym czasie uzyskany syrop łączymy z wcześniej odsą-
czonym alkoholem.

Orzechówka wymaga minimum dwóch miesięcy przyrządza-
nia i najlepiej kilku miesięcy dojrzewania, jednak to wypróbowany 
sposób na dolegliwości żołądkowe

Smacznego! JK 
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Jakie funkcje spełnia las?

W dniu 31 maja 2015r. obiekty sportowe GKS Ra-
dziechowy-Wieprz wypełniły się muzyką i radosnym 
śmiechem dzieci. Festyn Rodzinny zorganizowany 
przez Radę Rodziców i  pracowników Publicznego 
Przedszkola w  Radziechowach okazał się kolejnym 
sukcesem w  tym pełnym wrażeń roku szkolnym. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy 
wraz z dziećmi postanowili wziąć udział w imprezie. 
Szczególne podziękowania i wyrazy uznania kieru-
jemy w stronę rodziców osobiście zaangażowanych 
w organizację festynu: za pracę, wkład rzeczowy i fi-
nansowy, za dobre słowo i  uśmiech. Nawet pogo-
da w tym pięknym dniu obdarzyła dzieci szczególnymi względa-
mi. Wspólna zabawa pod kierunkiem animatora Pana Sebastiana 
Chmiela na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. 

Jako goście honorowi przebieg 
festynu uświetnili: Pan Maciej 
Mika- Wójt Gminy Radziecho-
wy-Wieprz, Pani Elżbieta Ko-
siec – Dyrektor Gminnego Za-
rządu Oświaty oraz Pan Alek-
sander Juraszek- Wiceprezes 
GKS oraz Radny Gminy. Po raz 
kolejny dziękujemy Panu Alek-
sandrowi Juraszkowi i Zarządo-
wi GKS Radziechowy-Wieprz za 
udostępnienie obiektów spor-

towych na organizację festynu.
Małgorzata Kasperek

- dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach

Festyn Rodzinny na obiektach sportowych
 GKS Radziechowy-Wieprz.

Rozdanie nagród w konkursie Nadleśnictwa Węgierska Górka 
pt. „FUNKCJE LASU”

Na to niełatwe pytanie, postawione w tytule, musieli sobie od-
powiedzieć uczestnicy konkursu plastycznego, którego tegorocz-
nym hasłem przewodnim były właśnie „Funkcje lasu”. Konkurs zor-
ganizowany został przez Nadleśnictwo Węgierska Górka. Zwy-
cięzcy w czterech kategoriach wiekowych (przedszkola, klasy I-III 
SP, klasy IV-VI SP, gimnazja), wyłonieni na podstawie nadesłanych 
prac, zebrali się w  sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. ks. prał. 
Stanisława Gawlika w Radziechowach w piątek 29.05.2015 r.

Finaliści – przedszkolaki i  uczniowie z  gmin: Radziechowy-
Wieprz, Lipowa, Węgierska Górka i Milówka zostali docenieni za 
swoją pomysłowość, oryginalne i  estetyczne wykonanie prac, 
a  także za samodzielność. Uroczystemu wręczeniu nagród prze-
wodniczył Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgierska Górka – pan Ma-
rian Knapek, który obiecał, że najlepsze prace zostaną wywieszo-
ne w Izbie Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Nadleśnictwa.

Miłym akcentem tej uroczystości było sadzenie dębu w ogro-
dzie przyszkolnym przez Pana Nadleśnicze-
go Mariana Knapka, Panią Sekretarz Urzędu 
Gminy Radziechowy-Wieprz Jadwigę Gór-
ną oraz Panią Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. 
prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach 
Jadwigę Śleziak. W rozdaniu nagród uczest-
niczyli również przedstawiciele mediów 
– Radio ESKA rejestrowało i  komentowa-
ło wydarzenia. Na zakończenie zapropono-
wano ogłoszenie konkursu wśród uczniów 
szkoły podstawowej i  gimnazjum Zespo-
łu Szkół w Radziechowach na najlepszą na-
zwę zasadzonego drzewa. Liczymy na kre-
atywność dzieci!

Bardzo cieszą nas sukcesy każ-
dego laureata konkursu, tym bar-
dziej, że przyczyniają się one do po-
pularyzacji zagadnień leśno-eko-
logicznych. Zachęcamy wszyst-
kich, którzy nie uczestniczyli w tym 
wspaniałym święcie, do próby od-
powiedzenia sobie na tytułowe py-
tanie. Naprawdę warto, bo możecie 
dojść do zaskakujących wniosków. 
A  tymczasem – gratulujemy zwy-
cięzcom konkursu!

Nauczyciel języka polskiego
mgr Teresa Ciapka
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WARSZTATY „W DZIKĄ STRONĘ”

Uczniowie z Zespołu Szkół im. ks prał. St. Gawlika w Radziechowach
z wizytą na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Odpowiadając na miłe zaproszenie władz uczelni w  dniu 29 
maja grupa miłośników biologii i  przyrody z  naszej szkoły 
wraz z opiekunami: p. B. Kupczak oraz K. Miką miała nie-
wątpliwą przyjemność uczestniczyć 
w XV Ogólnopolskich Dniach Owa-
da organizowanych przez Wydział 
Biotechnologii i Ogrodnictwa Uni-
wersytetu Rolniczego w  Krako-
wie. Program „Dni owada” był bar-
dzo rozbudowany i  można śmiało 
powiedzieć, że każdy bez względu 
na posiadaną wiedzę i  wiek mógł 
znaleźć coś ciekawego dla siebie. 
Uczestniczyliśmy w  prelekcjach, 
wykładach, pokazach dotyczących 
owadów żyjących w różnych miejscach naszej planety, do-
wiedzieliśmy się wiele o  życiu najliczniejszej na Ziemi grupie 
zwierząt, ich zwyczajach, zobaczyliśmy „perełki owadzie”, a na-

wet... kupiliśmy ciekawe eg-
zemplarze na giełdzie. Podzi-
wialiśmy również świecą-
ce skorpiony, duże pają-
ki ptaszniki oraz tropikal-
ne węże. Z  dużym zain-
teresowaniem obserwo-
waliśmy kameleona pod-
czas posiłku. Dodatkową 
atrakcją imprezy były róż-

norodne wystawy, kiermasze, za-
bawy, konkursy, a  dla zgłodnia-
łych – kuchnia owadzia połączona 
z degustacją wyszukanych potraw. 
Chętnych nie brakowało!

My tam byliśmy, ciekawe pa-
jęczaki przywieźliśmy, chrząszcze 
w cieście jedliśmy. A tym, którzy nie 
byli, polecamy - wybierzcie się za 
rok!

8- 9 maja rozpoczęliśmy cykl plenero-
wych warsztatów w  ramach projektu edu-
kacyjnego „W dziką stronę…”, którego or-
ganizatorem jest Ośrodek Działań Ekolo-
gicznych „Źródła” z  Łodzi. Celem warszta-
tów jest oswojenie i zaciekawienie uczniów 

przyrodą, zainteresowanie ich procesami zachodzącymi w przyro-
dzie, umożliwienie nieskrępowanego obcowania z przyrodą, od-
krywania jej znaczenia, zależności w przyrodzie, a także nabywa-
nie przez uczniów umiejętności radzenia sobie w terenie, nabranie 
przez dzieci wiary we własne siły, integracja grupy.

Relacja dzieci z warsztatów:
„To były wyjątkowe dni- zamiast tornistrów przynieśliśmy do 

szkoły karimaty i plecaki z prowiantem, bowiem zajęcia miały od-
być się w terenie. Koordynator projektu p. Bożena Kupczak i na-
sza klasa – IV a uczestniczyliśmy w zabawach i grach terenowych 
prowadzonych przez panią Karinę Nowicką- Kudłacz -trenera edu-

kacji ekologicznej z  Bielska-Bia-
łej. Podczas warsztatów między 
innym: poszukiwaliśmy natural-
nych skarbów, ze znalezionych 
elementów tworzyliśmy kompozycje artystyczne, wypatrywali-
śmy śladów zwierząt, obserwowaliśmy życie w przydrożnej kału-
ży, na kwietnej łące i w lesie. Najwięcej jednak radości było pod-
czas eko-zabaw, kiedy zamienialiśmy się w  leśne zwierzęta lub 
z zawiązanymi oczami poszukiwaliśmy ukrytego skarbu. Zabawy 
pozwalały nam zrozumieć zależności występujące w  przyrodzie 
Z zajęć uczniowie wrócili ubłoceni i zmęczeni, ale za to bardzo za-
dowoleni. Już teraz z  niecierpliwością oczekujemy kolejnych za-
jęć zwłaszcza, że najbardziej zaangażowane w  projekt klasy 
będą miały szansę wyjechać na pięciodniowe (bezpłatne) Le-
śne Szkoły we wrześniu 2015 r”.

Uczniowie klasy IV a z Zespołu Szkół im. ks. prał St. Gawlika
w Radziechowach
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02 czerwca 2015 r. w Publicznym Przedszkolu im Jana Pawła II w Bystrej odbyły 
się z okazji Dnia Dziecka kolejne już w naszym przedszkolu warsztaty cukiernicze, 
prowadzone przez panią Sylwię Krebuszewską z Cukierni Gałuszka. Celem warszta-
tów było wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania się, wielozmysło-
we poznanie kubków smakowych i dodatków stosowanych w cukiernictwie.

W prawdziwych czapkach i  fartuchach cukierniczych pod okiem mistrza cukierni-
czego, wychowawców grup dzieci samodzielne dekorowały serca piernikowe, babeczki 
dla mamy i taty, oraz samodzielne wykonywały desery lodowe. Spotkanie warsztatowe 
zakończyła wspólna degustacja deserów lodowych. Nasi mali cukiernicy zostali na ko-
niec zajęć obdarowani pięknym kartonem do którego pakowali swoje wypieki.

Dzień Dziecka – cudowny dzień, pełen uśmiechu
w Publicznym Przedszkolu im Jana Pawła II w Bystrej

ZAJĘCIE OTWARTE DLA RODZICÓW
 W PUBLICZYM PRZEDSZKOLU im JANA PAWŁA II W BYSTREJ W GRUPIE 3-4 LATKÓW

BAW SIĘ I TAŃCZ!
Weekend fantastycznej zabawy za nami…

08.05.2015 r w grupie „Maluszków” odbyły się zajęcie otwarte o tematyce: 
„WIOSENNA ŁĄKA”. Celem zajęcia było dostarczenie rodzicom propozycji i ofert 
zabaw i ćwiczeń do wspólnego spędzania czasu z dzieckiem oraz aktywne włą-
czenie rodziców w życie przedszkola.

Rodzice bardzo chętnie odwiedzili w tym dniu swoje pociechy i aktywnie 
uczestniczyli w zajęciu. Wśród propozycji zabaw i ćwiczeń znalazły się między 
innymi ćwiczenia logopedyczne, zabawy z kinezjologii edukacyjnej P. Denniso-
na, zabawy plastyczne: wyklejanie, wycinanie, rysowanie, ćwiczenia w parach 
wzorowane metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne jak także zabawy 
z choreografii ruchu. W czasie zabaw było wiele śmiechu i zaangażowania z obu 
stron: rodziców i dzieci.

Wszystkie zabawy i zadania stanowiły spójną opowieść wspólnie spędzone-
go słonecznego, wiosennego dnia. Wszystkim rodzicom, opiekunom, dzieciom 
i p. Dyrektor mgr Marcie Pastor za aktywny udział w zajęciu bardzo serdecznie 
dziękuję.           Ewelina Witkowska 

 W  dniach 5-7 czerwca na terenie Naszej Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz odbyły się warsztaty tańca nowocze-
snego. Prowadzone były przez instruktora Zumby Pana 
Macieja Kameckiego. Zumba to zainspirowana latyno-
skimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. Jest niezwykle in-
nowacyjnym systemem fitness, który poprzez świetną 
zabawę kształtuje naszą sylwetkę, dba o naszą kondycję, 
a przede wszystkim napawa nas optymizmem i wprawia 
nas w świetne samopoczucie, które zostaje na długo, dłu-
go poza zajęciami.

Zajęcia odbyły się w  trzech miejscowościach Naszej Gminy: 
Radziechowach, Brzuśniku i Juszczynie. Serdecznie dziękujemy 
Paniom ze Stowarzyszenia Wiejskiego Koła Gospodyń w Brzu-
śniku, które całym sercem włączyły się w organizację warszta-
tów – jak i również zespołowi „Grojcowianie”, którzy użyczyli 

ćwiczącym swojej sali w  Brzuśniku i  włączył się w  przygoto-
wania. Proste kroki taneczne, świetne kombinacje ruchów i moty-
wująca muzyka stworzyła atmosferę wspaniałej imprezy i porwały 
uczestników do zabawy.

Organizatorami i fundatorami zajęć były: Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich „Brzuśnik” oraz Gminne Centrum Kultury, Pro-
mocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz. Dziękujemy!

Bardzo dziękujemy za liczne przybycie wszyst-
kim uczestnikom i zapraszamy na kolejne wakacyjne 
warsztaty w  sierpniu, które będą z  pewnością rów-
nież tak ciekawe, pełne uśmiechu i zabawy oraz mi-
łych niespodzianek.

Serdecznie dziękujemy także dyrekcji Gimna-
zjum nr 3 w Juszczynie za udostępnienie ćwiczącym 
sali na zajęcia!             (A.M.)

Według stanu na 31 grudnia 2014 r. 
liczba mieszkańców naszej gminy wyniosła 

13 097 osoby, w tym:

Bystra -970
Brzuśnik -1123

Juszczyna -1754

Przybędza -991
Radziechowy -4541

Wieprz-3718

GMINNA STATYSTYKA
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Dziecięcy Zespół Regionalny “MALI 
GROJCOWIANIE” z  Wieprza powstał 
w  1995 r z  inicjatywy Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wieprzu i Jadwigi Jurasz tan-
cerki, choreografa, absolwentki Studium 
Folklorystycznego w  Nowym Sączu. Rok 
później z Zespołem związała się Brygida 
Murańska pochodząca z  umuzykalnio-
nej rodziny Wrzeszczów z  Juszczyny. To 

ona, do dziś zajmuje się stroną muzyczną Zespołu. Przez wszyst-
kie te lata wykształciła wielu utalentowanych muzyków ludowych’ 

którzy dziś sami już zakładają własne kapele czy Zespoły. 
Z biegiem lat grupa dziecięca Zespołu “MALI GROJCOWIA-
NIE” osiągnęła dorosłość i  rozrosła się tak, że trzeba było 
powołać Zespół Regionalny „GROJCOWIANIE” dla młodzie-
ży i dorosłych sympatyków Zespołu. Była to naturalna kon-
sekwencja rozpoczętych w 1995 r działań.

Obydwie grupy Zespołu prezentują tylko i  wyłącznie 
folklor, muzykę i  tańce Górali Beskidu Żywieckiego. Nie 
przypadkiem wpisano w  nazwę tej grupy Zespół Regio-
nalny. W  tworzonych programach i  układach tanecznych 
„Grojcowianie” prezentują tradycyjne tańce ludowe: obyrt-
kę, siustany, koło, koń, krzyżok, bon, polki, walce i popiso-
wy hajduk. W  programach starają się wiernie i  zgodnie 
z tradycją przekazywać obrzędy i zwyczaje doroczne Gó-

rali Żywieckich, bogactwo gwary, stro-
jów i rekwizytów. „Grojcowianie” w swo-
im repertuarze mają też wiele opraco-
wanych pieśni o charakterze religijnym, 
maryjnym, a  także kolędy i  pastorałki, 
które często prezentują podczas uroczy-
stości kościelnych.

Od 2002 r oba zespoły zrzeszone są 
w  Międzynarodowej Radzie Stowarzy-
szeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej – Polska Sekcja 
CIOFF. Opiekę nad Zespołami sprawuje powołane w 1998 r Stowa-

rzyszenie Społeczno-Kulturalne “Grojcowianie” w Wieprzu 
oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radzie-
chowy-Wieprz.

Przez ostatnie XX lat Zespoły wystąpiły na wielu sce-
nach regionu, Polski i poza jej granicami. Wśród wielu na-
gród i wyróżnień „Grojcowianie” cenią sobie wysoko te zdo-
bywane na: Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespo-
łów Regionalnych, Karpackim Festiwalu Dziecięcych Ze-
społów Regionalnych w  Rabce, Międzynarodowym Świę-
cie Dzieci Gór w  Nowym Sączu, Ogólnopolskim Festiwa-
lu Kolęd i  Pastorałek w  Będzinie, Międzynarodowym Fe-
stiwalu Kolęd i  Pastorałek „Pastorałka Żywiecka”, Między-
narodowym Dziecięcym Festiwalu Folkloru w Zielonej Gó-
rze, Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzie-
ci i  Młodzieży Szkolnej Gorzów Wielkopolski, Ogólnopol-

skim Festiwalu Obrzędów Weselnych – BIESIADA WESELNA 
– WĘGRÓW, Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów 
Artystycznych w Brennej, Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu, Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Gór-
skich w  Zakopanem, Ogólnopolskich Spotkaniach Folklo-
rystycznych – ŁOWICZ, Wojewódzkim Przeglądzie Szkol-
nych Zespołów Artystycznych – Częstochowa, Ogólnopol-
skim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych im. Michała Ko-
sińskiego w Stalowej Woli, Bydgoskich Impresjach Muzycz-
nych – Bydgoszcz, Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Re-
ligijnej „Psalite Deo” – Kęty oraz Międzynarodowych Spo-
tkaniach Folklorystycznych w Żywcu gdzie w 2014 r „Groj-
cowianie” zdobyli GRAND PRIX czyli główną nagrodę Spo-
tkań. „Grojcowianie” bardzo wysoko cenią sobie 2 pre-

„GROJCOWIANIE” - XX LAT ku zachowania tradycji

PRZEGLĄD POTRAW REGIONALNYCH
„ŚWIĘTO ŁASUCHA III”

oraz
JUBILEUSZ – „GROJCOWIANIE” – XX LAT KU ZACHOWANIU TRADYCJI”
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stiżowe wyróżnienia: „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego” przy-
znane w 2008 r oraz „Zasłużony dla Kultury Góralskiej” przyznany 
przez XLIV Zjazd Związku Podhalan w Polsce w 105 lecie góralskie-
go ruchu regionalnego.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojcowianie” może 
się pochwalić 12 wydawnictwami muzycznymi. Stowarzyszeniu 
„Grojcowianie” udało się też wydać 9 wydawnictw książkowych.

Zespół wielokrotnie wyjeżdżał poza granice naszego kraju 
prezentując się na scenach wielu międzynarodowych Festiwali. 
Przez te ostatnie XX lat udało nam się zatańczyć i zaśpiewać w na-
stępujących państwach: Włochy, Francja, Czechy, Słowacja, Węgry, 
Austria, Litwa, Estonia, Holandia, Niemcy, Anglia, Szkocja, Portu-
galia, Turcja, Chorwacja, Bułgaria, Grecja.

Dziś w Zespole pracują 4 grupy wiekowe: dzieci w wieku 3-6 lat 

(28 osób) prowadzone dziś już przez wychowankę Zespołu 
Annę Kupczak, dzieci w wieku 6-9 lat (20 osób), grupa „Mali 
Grojcowianie” w wieku 9-14 lat (30 osób), grupa młodzieżo-
wa „Grojcowianie” w  wieku 14-25 lat (35 osób) oraz grupa 
tancerzy która zebrała się przed Jubileuszem (30 osób) a są 
to tancerze którzy 20 lat temu rozpoczynali przygodę z Ze-
społem.

2015 rok to rok naszego JUBILEUSZU XX-lecia działal-
ności „GROJCOWIAN”. Zaplanowaliśmy na 4 i  5 lipca OB-
CHODY naszego JUBILEUSZU i małe „spotkanie pokoleń” 
małych i dużych, starszych i młodszych „Grojcowian”. Już 
dzisiaj dziękujemy wszystkicm przyjaciołom i  sympaty-
kom Zespołów za wspólne świętowanie!!! A oto szczegóły:

PROGRAM OBCHODÓW

4.07.2015 r. – scena i obiekty przy Gimnazjum w Wieprzu
16.00 – III „Święto Łasucha”
17.00 – Koncert Jubileuszowy – „Grojcowianie” – XX lat ku zacho-
waniu tradycji
20.00 – Góralski Kabaret „TRUTEŃ” z Raby Wyżnej
21.00 – Zespół „Lokomotywa” pop, blues, country, rock – ZABAWA 
TANECZNA

5.07.2015 r.
15.00 – Msza św. Jubileuszowa – XX lat „Grojcowian” – w oprawie 
muzycznej Zespołów – Kościół Niepokalanego Serca NMP w Wie-
przu

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH PRZYBĘDZA

PIERS Z KURCZAKA PO BUŁGARSKU
½ kg piersi z kurczaka (może być schab)
2 jajka (roztrzepać dodać)
1 łyżeczka musztardy
½ łyżeczki soli
Trochę wegety, pieprz, magii, papryka w proszku
2 łyżeczki majeranku
2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
2-3 ząbki czosnku (wyciśnięte przez praske)
Rozbić lekko pierś na kotleciki, zamoczyć na kilka godzin tak 
aby mięso było całe zamoczone.
Wyjmować widelcem razem z jajkiem, piec na tłuszczu.
Można podawac z ryżem lub do sałatek.

KROKIETY INACZEJ
3 udka z kurczaka (ugotować)
½ kg pieczarek (udusić z cebulą)
5 jajek ugotować
1 pęczek pietruszki

Udka, pieczarki, jajka zmielić na maszynce dodać 1-2 jaj-
ka świeże posiekać pietruszkę, sól, pieprz do smaku. Wyrobić 
masę żeby nie była sucha.
Upiec naleśniki, nakładać masę, obtoczyć w jajku i bułce piec 
na tłuszczu.

STOWARZYSZENIE „WIEPRZANKI”

ZAPIEKANA MŁODA KAPUSTA
Składniki na 6 porcji
– główka młodej kapusty
– 30 dkg szynki w kawałku
– 15 dkg pieczarek
– 2 łyżki masła
– ½ pęczka natki pietruszki
– sól, pieprz

SOS
-1 ½ szklanki mleka
– 1 łyżka masła
– 1 ½ łyżki mąki
-10 dkg sera żółtego
-gałka muszkatołowa
-sól, pieprz
Kapustę oczyścić z liści, podzielić na 6 części, włożyć do lekko 
osolonego wrzątku, gotując 15 minut. Naczynie wysmarować 
masłem, układając osączone kawałki kapusty. Pieczarki oczy-
ścić, pokroić w  plastry, podsmażyć na maśle, opruszyć solą 
i pieprzem. W rądelku rozpuścić masło dodając mąkę, wlewa-
jąc mleko gotować 8 minut. Doprawiamy przyprawami, doda-
jemy starty ser, pokrojoną w paski szynkę. Gorącym sosem po-
lewamy kapustę dodając pieczarki, wstawiamy do nagrzanego 
piekarnika 200° na 20 minut. Posypujemy natką pietruszki. 

Smakołyki, które czekają na Was na Święcie Łasucha... 
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH  

BRZUŚNIK
SCHAB BESKIDZKI
Schab w całości przyprawić – sól, majeranek – dzień wcześniej.
Następnie opiec w całości na maśle, opieczony dać do piekar-
nika – piec do miękkości.
Na tłuszcz po schabie dać czosnek i dodać kiszoną kapustę – 
udusić do miękkości, dodać śmietanę słodką i przyprawić pie-
przem.
Schab podawać pokrojony w plastry z gałką ziemniaków go-
towanych dobrze omaszczonych masełkiem. Schab kroimy 
w plastry a na schab dajemy kapustę i gałkę ziemniaków posy-
panych koperkiem zielonym. 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH JUSZCZYNA

ŁAZANKI
1,2 kg kapusty kiszonej
0,5 kg makaronu łazankowego
70 dkg boczku wędzonego
40 dkg kiełbasy
0,5 kg cebuli
25 dkg smalcu
Sól, pieprz, wegeta do smaku

Kapustę pokroić ugotować odcedzić. Boczek kroimy w kost-
kę smażymy i dodajemy pokrojoną kiełbasę. Cebule kroimy 
w kostkę, podsmażamy na smalcu żeby się trochę zrumieniła. 
Makaron gotujemy odcedzamy. Wszystko razem łączymy – ka-
pustę, boczek, kiełbasę i cebulę mieszamy doprawiamy solą, 
pieprzem, wegetą – podajemy gorące.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BYSTREJ

GARNEK DRWALA
– 40 dag kiełbasy
– 40 dag boczku
– 80 dag ziemniaków
-40 dag kapusty białej
– 2 papryki czerwone
-cebule
Przyprawy: czerwona papryka, chili słodka, liść pietruszki, ty-
mianek, bazylia, kminek, pieprz czarny, liść laurowy, majera-
nek, mąka na zasmażkę.

Kapustę poszatkować, kiełbasę pokroić w półksiężyce, boczek 
pokroić w kostkę, ziemniaki pokroić w średnią kostkę, paprykę 
pokroić w kostkę, cebule w kostkę. W garnku podsmażyć kieł-
basę i boczek dodać paprykę, ziemniaki, kapustę, cebulę sma-
żyć kilka minut, podlać wodą i dusić pod przykryciem już na 
średnim ogniu do miękkości ziemniaków. Dodać przyprawy 
według uznania, na koniec zagęścić mąką.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z RADZIECHÓW

PIEROGI Z BIAŁĄ KAPUSTĄ
Mąkę przesiać na stolnicę dodać resztę składników i wodę w ta-
kiej ilości, aby powstało gładkie ciasto, gotowe ciasto przykry-
wamy ściereczką i zostawiamy na około 30 min, aby odpoczęło.
Farsz; Kapustę pokroić w kostkę, kostka nie musi być równa tyl-
ko mała i obgotować w osolonej wodzie.Cebulę i kiełbasę po-
kroić w kostkę, zrumienić na smalcu, następnie dodać osączo-
ną z wody kapustę, doprawić solą i pieprzem, ewentualnie ja-
rzynką, wszystko razem dusić jeszcze kilka minut na koniec po-
sypać mąką i wymieszać.
Ciasto rozwałkować na cienki placek, szklanką wyciąć krążki 
ciasta które napełnić farszem, zlepić pierogi.Gotowe pierogi 
gotować w osolonej wodzie
NALEŚNIKI ZAPIEKANE Z KAPUSTĄ I KIEŁBASĄ
Mleko roztrzepujemy z jajkami dodajemy mąkę, szczyptę soli, 2 
łyżki oleju i tyle wody, by ciasto miało gęstość śmietany
Ciasto odstawiamy na 20-30min.
Pierwszy naleśnik smażymy na natłuszczonej patelni, resztę zaś 
bez tłuszczu.
Kapustę drobno siekamy, gotujemy w lekko osolonej wodzie. 
Dokładnie wyciskamy z nadmiaru wody. Cebulę, kiełbasę kro-
imy w drobną kostkę i podsmażamy na odrobinie oleju. Łączy-
my z  kapustą i  chwilę jeszcze podpiekamy. Doprawiamy do 
smaku.
Na usmażonym naleśniku nakładamy porcje kapusty po czym 
dowolnie składamy. Gotowe naleśniki opiekamy z dwóch stron.

KOŁO GOSPODYŃ Z WIEPRZA

BIGOS TRADYCYJNY
Składniki ilość porcji: 6  
1,5 kg kiszonej kapusty 
2 cebule, drobno posiekane 
2 łyżki oleju 
1 pętko kiełbasy zwyczajnej, pokrojone w plasterki 
250 g wołowiny bez kości, pokrojonej w kostkę 
250 g cielęciny (lub łopatki wieprzowej), pokrojonej w kostkę 
100 g boczku, pokrojonego w kostkę 
150 ml czerwonego wina 
3 łyżki koncentratu pomidorowego 
1/2 garści suszonych grzybów 
 1/2 garści suszonych śliwek
 2-3 liście laurowe 
 3-5 ziaren ziela angielskiego
1 łyżka kminku 
1 łyżeczka majeranku 
sól i pieprz do smaku 

Sposób przygotowania:
Kapustę przepłukać pod bieżącą wodą jeśli jest bardzo kwa-
śna. Odcisnąć z nadmiaru soku, a następnie poszatkować. Wło-
żyć do dużego garnka i zalać wrzątkiem, dodać śliwki, liście 
laurowe i ziele angielskie. Dusić, aż zmięknie (ok. 50 minut). 
W międzyczasie zalać suszone grzyby wrzątkiem w małym 
garnuszku. Odstawić. 
 Cebulę podsmażyć aby się zeszkliła. Do podsmażonej cebuli 
dodać kiełbasę i zesmażyć na rumiano. 
W oddzielnym garnku zagotować ok. litr wody. Do wrzątku do-
dać wołowinę, cielęcinę (lub łopatkę) i boczek. Gotować oko-
ło 20 minut, a następnie mięso odcedzić.  Gdy kapusta będzie 
już miękka, dodać grzyby (odcedzone i pokrojone na małe ka-
wałki), mięso oraz cebulę z kiełbasą. Gotować na małym ogniu 
bez przykrycia przez 20 minut. Jeśli jest za dużo wody, nale-
ży ją odlać. Dodać czerwone wino i gotować jeszcze 15 mi-
nut. Doprawić majerankiem, kminkiem, solą i pieprzem. Do-
dać przecier pomidorowy (opcjonalnie) i podgrzać jeszcze do-
brze całość, mieszając. Jeśli bigos jest zbyt suchy, podlać wodą 
po grzybach. Jeśli chcemy, by bigos był smaczniejszy, można 
go jeszcze dusić na małym ogniu pod przykryciem przez go-
dzinę. Należy jednak pilnować, żeby nie przywarł i od czasu do 
czasu mieszać, a jeśli jest za suchy - podlać wodą z grzybów.
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biblioteki
SPOTKANIE AUTORSKIE

W  dniu 9-go czerwca Gminna Biblio-
teka Publiczna w  Wieprzu gościła panią 
Magdalenę Witkiewicz, autorkę popular-
nych takich książek jak” Milaczek”, „Opo-
wieść niewiernej”, „Szkoła żon”, „Pierwsza 
na liście”, „Zamek z  piasku”. Wszystkie te 
powieści trafiają na listy bestsellerów. Wy-
drukowano już prawie 100 000 jej książek. 
W spotkaniu z autorką wzięli udział miesz-
kańcy nie tylko Wieprza, ale także sąsiadu-
jących wsi. Magdalena Witkiewicz bardzo 

szybko nawiązała miły i bezpośredni kon-
takt z  uczestnikami. Rozpoczęła od roz-
mowy o  tym, w  jaki sposób została pisar-
ką. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, 
że aby napisać książkę i  zostać pisarzem, 
nie trzeba ukończyć żadnej specjalistycz-
nej szkoły i mieć wyuczonego zawodu, po-
nieważ pani Magda ukończyła Uniwersy-
tet Gdański, z  wykształcenia jest anality-
kiem finansowym i  zawodowo pracowa-
ła w  wielkich korporacjach. Autorka opo-
wiedziała, co było inspiracją do napisania 

każdej z  jej książek, jakie hi-
storie się z nimi wiążą, a były 
to przede wszystkim przygo-
dy i  zabawne doświadczenia 
jej własnej rodziny, przyjaciół 
i znajomych. Był także czas na 
pytania do pisarki i pamiątko-
we autografy. Spotkanie upły-
nęło w bardzo serdecznej at-
mosferze. Wszyscy byliśmy 
pod wrażeniem tej kobiety, 
gdyż jest to osoba niezwykle 
sympatyczna, charyzmatycz-
na, bije od niej ciepło i  spo-

kój. Słuchało się jej z  wielkim zaciekawie-
niem i przyjemnością. Trudno było się z nią 
rozstać i  gdy spotkanie dobiegło końca, 
uczestnicy niechętnie opuszczali bibliote-
kę. Wszystkim bardzo dziękuję za przyby-
cie i za cudowne spotkanie.

         ET

Prośba lub życzenie potrafią mieć wielką moc. Gdy spełni 
się coś, o czym od dawna się marzyło, świat staje się lepszy. Ale 
nawet za błahą obietnicą może kryć się dług, który nie będzie 
warty urzeczywistnienia naszych pragnień…

„Książę Mgły” jest pierwszą częścią cyklu „Trylogia Mgły” 
Carlosa Ruiza Zafóna, autora znanego przede wszystkim z ksią-
żek „Cień wiatru” czy „Gra Anioła”. Opowiada historię rodziny 
Carverów z 1943 roku, która w obawie przed skutkami wojny 
w wielkim mieście, przeprowadza się do małej osady rybackiej 
na wybrzeżu Atlantyku. Carverowie wprowadzają się do domu 
należącego niegdyś do państwa Fleishmanów, których dzie-
więcioletni syn Jacob utonął w morzu. Już od pierwszych dni 
pobytu w  nowym miejscu, dzieją się dziwne rzeczy. Max Ca-
rver, jedyny syn w rodzinie, zaczyna nocą w ogrodzie dostrze-
gać figury cyrkowców, kryjące się wśród gęstej mgły. Gdy po-
zna Rolanda, miejscowego nastolatka, oraz jego dziadka, latar-
nika Victora Kraya, dowie się, jaka straszna tajemnica drzemie 
na dnie morza. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania związa-
ne z Księciem Mgły i jego świtą, Max wraz ze swoją starszą siostrą, 
Alicją, oraz Rolandem odkryje, że magia istnieje naprawdę i wcale 
nie jest dobra. Bo gdy przeszłość spotka się z teraźniejszością, nikt 
nie będzie bezpieczny. A Książę Mgły nie spocznie, dopóki nie od-
zyska długu zaciągniętego kilka lat wcześniej…

Książka, pomimo, że nie jest skierowana wyłącznie do młodzie-
ży, od początku daje takie wyobrażenie – prosty język, bardzo mło-
dzi główni bohaterowie. Jednak fabuła jest tak skonstruowana, że 
przygody Maxa, Alicji i Rolanda trafią także w gusta dorosłych! Za-
fón potrafi bowiem budować wspaniały i obrazowy świat ze słów, 
który jest w stanie zaczarować niemal każdego. Jego opowieści się 
nie czyta – je się widzi. Opisy pomników cyrkowców wśród mgły, 

wywołują dreszcze u  czytelnika swoją 
otoczką tajemniczości i grozy, a niewy-
jaśnione wydarzenia budują napięcie 
aż do samego końca powieści. Boha-
terowie, pomimo młodego wieku, nie 
są naiwnymi nastolatkami, dzięki cze-
mu czytelnik nie wybiega w przód z no-
wymi odkryciami (co mogłoby powo-
dować znudzenie), a  dotrzymuje kro-
ku Maxowi, Alicji i  Rolandowi. Latar-
nik Victor Kray swoją osobą łączy prze-
szłość z teraźniejszością, co daje wgląd 
we wspomnienia sprzed pięćdziesięciu 
lat, w których po raz pierwszy pojawia 
się Książę Mgły. Wszystkie te elementy 
fabuły idealnie łączą się ze sobą, a  ża-
den z nich nie jest zbędny – każdy wno-
si do książki coś ważnego. A zwieńcze-

niem całej opowieści jest szokujący finał, który ujawnia mroczną 
prawdę.

Powieść jest świetną mieszanką fantastyki z  nutą grozy, któ-
ra wciąga czytelnika od pierwszych stron! Książkę czyta się szyb-
ko – także ze względu na niewielką ilość stron – i z przyjemnością. 
Niektóre wątki autor zostawił otwarte dla czytelnika, aby „Książę 
Mgły” pozostawił po sobie ślad tajemniczości i niepewności. Ale 
nawet po zamknięciu książki, magia zawarta w powieści przenika 
do realnego świata. Bo w końcu „ (...) nie ma potężniejszej siły niż 
obietnica”. Więc uważajmy, komu ją składamy, bo przysługa może 
się obrócić przeciwko nam.                   JK

„Książę Mgły” Carlos Ruiz Zafón
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WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ!

WYRÓŻNIENI ZA WIEDZĘ O OZE

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY DLA KOBIET

Już niebawem ruszamy z realizacją projektu „Być sobą tu i teraz – warsz-
taty rozwojowe dla kobiet” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich!

Dzięki dofinansowaniu, 15 kobiet z  terenu Gminy Radziechowy-Wieprz 
weźmie udział w  twórczych warsztatach. Będziemy odkrywać swoje korze-
nie i poszukiwać sposobów na rozwiązywanie codziennych dylematów. Po-
szukamy swoich mocnych stron, wspólnie spędzimy kreatywnie czas. Czujesz 
potrzebę wyjścia z domu? Podarowania sobie chwili na przemyślenia, spokój, 
zabawę? Dołącz do naszej grupy!

Zapisy pod nr tel. 338676146 Ilość miejsc ograniczona!
Warsztaty wystartują już w lipcu.

Zapraszamy wszystkich do śledzenia wydarzeń or-
ganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną Fi-
lia w  Juszczynie. Na okres wakacyjny przewidujemy 
mnóstwo atrakcji dla dzieci i młodzieży m.in. gry te-
renowe, noc w bibliotece pod hasłem „Duchy książek”, 
czwartkowe spotkania dla młodzieży – Biblioteczny 
Klub Filmowy, a także wiele innych atrakcji!

W  bibliotece czekają na was wspaniałe książki 
w sam raz na wakacyjne wyjazdy, a także gry planszo-
we i taneczna zabawa na dance macie! Wszystkich in-
formacji na temat bibliotecznej oferty wakacyjnej szu-
kajcie na plakatach oraz naszej stronie internetowej 
i profilu na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy!
A. Kupczak

Uczniowie gimnazjum z  Zespołu Szkół im.ks.prał. St. Gaw-
lika w Radziechowach osiagnęli kolejny ogólnopolski sukces!!!

W bieżącym roku szkolnym dwie grupy projektowe, zasilone 
dodatkowo szkolnym kółkiem teatralnym realizowały ogólnopol-
ski projekt o Odnawialnych Źródłach Energii czyli OZE, którego or-
ganizatorem była Fundacja Rozwoju Regionalnego Paramethius 
z Łodzi. Opiekunami byli: Pani Bożena Kupczak i pan Bolesław Sło-
miński.

W skład grup weszli: Dagmara Czub, Wioleta Setla, Aleksan-
dra Kupczak, Gabriela Tracz, Łukasz Lizak, Jakub Jurkiewicz, Kac-
per Szczotka, Dominik Juraszek, Maksymilian Zawadzki, Stanisław 
Jambor, Piotr Barcik, Tomasz Lach, Maciej Piecuch oraz Sebastian 
Gawron.

Po zapoznaniu się z  jego warunkami udziału zapadła decy-
zja, że najlepszym rozwiązaniem będzie współpraca dwóch grup, 

a formą realizacja filmu. Dołączyły do nas osoby z kółka teatralne-
go. Pod okiem opiekunów, którzy czuwali nad tym, aby z naszych 
głów nie wyszedł jakiś pomysł, z którego wyniknąć mogło by coś 
złego, rozpoczęliśmy naszą pracę. Najpierw scenariusz. Ach ileż 
pomysłów! Każdy miał coś do zaproponowania. Można się było 
nieraz pośmiać, praca sprawiała nam wielką przyjemność. Zdecy-
dowanie najwięcej pomysłów zaproponowały Wiola Setla i Dag-
mara Czub. Trzeba to wszystko było przesiać tak, by pozostało tyl-
ko to, co naszym zdaniem było najlepsze, a  potem jeszcze uzy-
skać zgodę naszych wymagających opiekunów. Najważniejszy, 
ale wcale nie najtrudniejszy etap mieliśmy za sobą. Mieliśmy sce-
nariusz, więc przyszedł czas na plan zdjęciowy, który okazał się 
prawdziwą drogą przez mękę. Ilość dubli, czyli powtórnych ujęć 
przy najbardziej zdawałoby się łatwych scenach, była tak duża, że 
czasem nasi opiekunowie (widzieliśmy to) zaciskali zęby. Ale opła-
ciło się, bo efekt zaskoczył nas samych. Montaż filmu możliwy był 
dzięki uprzejmości Firmy Pryzmat- studio, która udostępniła nam 
odpowiedni sprzęt. Na zaśpiewanie piosenki do melodii z  filmu 
„Czterej pancerni” zgodził się na naszą prośbę jeden z opiekunów. 
Liczyliśmy na coś więcej, ale cóż nie każdy musi pięknie śpiewać. 
My daliśmy szansę, można ją było lepiej wykorzystać – trudno.

Nasza praca została wyróżniona przez ogól-
nopolskie jury i  trzeba dodać, że było tylko 
………………………………………………………. i  nasze wy-
różnienie. Może gdyby ktoś inny zaśpiewał tę melodie z Czterech 
pancernych, byłoby lepiej, no ale to nauka na przyszłość...

 Uczestnicy projektu

 Informacja dla rolników

W  związku z  pracami pielęgnacyjnymi zwalczający-
mi chwasty w uprawach polowych Powiatowy Zespół Do-
radztwa Rolniczego w Żywcu informuje wszystkich produ-
centów rolnych wykonujących opryski, że obowiązuje ich 
zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą okres ochron-
ny dla pszczół tzn. opryski można wykonywać w czasie mi-
nimalnych oblotów pszczół czyli w godzinach popołudnio-
wych, w dni pochmurne. Dobrym zwyczajem jest informo-
wanie w pobliżu znajdujące się pasieki o zamiarze wyko-
nania oprysku, aby na czas wykonywania zabiegu zamknę-
li pszczoły. Mając na uwadze problem ginięcia pszczół tak 
ważna jest ochrona rodzin pszczelich.

Kierownik Biura Powiatowego PZDR w Żywcu Wiktoria 
Kasztelnik

WYNIKI GŁOSOWANIA I WYNIKI WYBORÓW DO 
RADY POWIATOWEJ ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W POWIECIE ŻYWIECKIM

W dniu 31.05.2015 r. odbyły się Wybory do Rady Powiatowej Śla-
skiej Izby Rolniczej w Powiecie Żywieckim. W wyborach brało udział 
dwóch kandydatów z okręgu Radziechowy – Wieprz:
–Sebastian Rybarski
– Wojciech Czech
Poszczególni kandydaci otrzymali następująca liczbę głosów:
– Sebastian Rybarski – 60 głosów
– Wojciech Czech – 43 głosy

W okręgu wyborczym wtybierano jednego członka Rady Powia-
towej Ślaskiej Izby Rolniczej. Na podstawie wyników głosowania 
większością głosów w okręgu Radziechowy – Wieprz przeszedł Pan 
Sebastian Rybarski. 
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KOLEJNY SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ SZKOLE

W  ramach VII Europejskiego Dnia Sportu 
dla Wszystkich 1  czerwca 2015 roku ucznio-
wie Szkoły podstawowej i Gimnazjum Zespołu 
Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radzie-
chowach świętowali kolejny już rok z  rzędu 
Dzień Sportu. Pogoda, nieprzewidywalna do 
ostatniej chwili, na szczęście dopisała – dzień 
był prawdziwie czerwcowy, słoneczny i ciepły.

Po oficjalnym rozpoczęciu o  godz. 9.00 uczniowie poszcze-
gólnych klas udali się w kierunku boisk szkolnych, aby rozpocząć 
rywalizację sportową. Zawody przebiegały wyjątkowo sprawnie, 
a każda konkurencja budziła wiele emocji w uczestnikach i dopin-
gujących ich nauczycielach. Nic w tym dziwnego, w końcu dzieci 
i młodzież walczyli o tytuł najlepszej klasy sportowej i najlepszego 
sportowca w  szkole podstawowej i  gimnazjum. Dzięki zręczne-

mu przeprowadzeniu konkurencji, 
w południe poznaliśmy najlepszych 
sportowców w naszej szkole. Gratu-
lacje dla zwycięzców!

Ten dzień z pewnością nie prze-
biegłby tak sprawnie, gdyby nie 
pomoc zaprzyjaźnionych firm i  in-
stytucji kulturalnych. W  imieniu 
Dyrekcji, nauczycieli oraz dzieci Ze-
społu Szkół im. ks. prał. St. Gawlika 
w  Radziechowach serdecznie dzię-
kujemy partnerowi imprezy – Firmie 
Tauron Dystrybucja, który już kolej-

ny rok z rzędu wspiera to ważne dla nas wydarzenie.
Współorganizatorem dnia Sportu było GminneCentrum Kultu-

ry Promocji i Turystyki Gminy Radziechowy – Wieprz.
Na zakończenie VII Europejskiego Dnia Sportu dla Wszystkich 

w naszej szkole odbył się emocjonujący mecz piłki siatkowej po-
między nauczycielami a młodzieżą gimnazjalną.

Nauczyciel języka polskiego
mgr Teresa Ciapka 

BACA PROGNOZUJE 
Czerwiec Pogoda
Przez pierwsze dwa tygodnie czerw-

ca pogodę na Polska powinny kształto-
wać pogodne wyże. Będzie słonecznie 
i ciepło. Temperatury w dzień na pewno 
ponad 20 st. C. Chłodniejsze noce przy-
niosą orzeźwienie. Tylko nieliczne lokal-
ne deszcze i  burze. Ogólnie będzie su-
cho. Leśnicy znów będą się martwić. Od 
połowy czerwca pogodowa przeplatan-
ka. Dni słoneczne, ciepłe upalne (grubo 
ponad 30st.C.) będą się mieszać z ulewami, deszczami i burzami. 
Ciśnienie pomimo takich zmian powinno się wahać w cyklu do-
bowym tylko w niewielkim zakresie. Taki typ pogody to woda na 
młyn dla grzybiarzy. Przewiduję spory wysyp grzybów! Wędka-
rze też powinni być zadowoleni z wyników łowienia. Pod koniec 
miesiąca intensywne opady deszczu i  burze, także z  gradem. 
Towarzyszyć im będą bardzo silne i  porywiste wiatry. Niestety 
przewiduję liczne lokalne podtopienia, a nawet powodzie. Oby 
ta ostatnia przepowiednia się nie spełniła! Ryby żerować będą 
nieźle cały miesiąc, a najlepsze dni przypadną pomiędzy 16 a 18 
czerwca.

PRZYSŁOWIA
„Jak w Boże Ciało pogoda darzy, dobry rok dla gospodarzy”
„Czerwiec, gdy zagrzmi, a  zorze zachodzą- ryby się licznie 

i obficie rodzą”
Lipiec pogoda
Lipiec może powita nas dość wilgotną i deszczową aurą z lo-

kalnymi opadami. Jest ciepło i upalnie, lekki wiatr i przelotne za-
chmurzenia.

Około 8 więcej dni słonecznych i ciepłych, chociaż niewyklu-
czone lokalne przelotne opady deszczu.

A  lekki wiatr z  północnego zachodu lub wschodu będzie 
osuszał nasze spocone czoła. A jeżeli wiatr powieje południowo 
zachodni to przyniesie nam przelotne opady deszczu.

Pod koniec dwie ostatnie dekady przyniosą nam słoneczną 
i bardzo upalne dni, temperatura poszybuje bardzo wysoko po-
nad 35 st.C. tak że nawet słońce będzie się kąpać w potoku od 
tak po prostu zwyczajna, jako to robi co roku.

A ostatnie parę dni będą nam towarzyszyć silne wiatry i opa-
dy deszczu. Niewykluczone burze z gradem i gwałtownymi ule-
wami zależnie od regionu. Taka pogoda utrzyma się do końca 
miesiąca.

PRZYSŁOWIA:
„Gdy początek lipca daje deszcze długie lato będzie jezcze”
„W lipcu gdy słonko dopieka burza niedaleka”
„W górach trunków nadużycie wątli siły skraca życie”
„W górach w upał z Bacy zgodą możesz myć się zimną wodą”
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Szczypiornistki SPR Łodygowice zostały mistrzem Podbeskidzia! 
Wicemistrzostwa prawie pewne mogą być zawodniczki SPR Żywiec. 
Z I ligi obok PTG Sokół w Gminie Czernichów spada i PKS Olimpijczyk 
Gilowice. Awansu do I ligi pewne są już piłkarki z UKS Imperium Ka-
towice.

To rozstrzygnięcia, które zapadły w przedostatnim turnieju Pod-
beskidzkiej Lidze Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt w podżywiec-
kich Gilowicach w sezonie 2014/2015. Turnieju, który obfitował w wie-
le niespodzianek.

– Do tej największej należy na pewno przegrana Łękawicy z Team 
Jeleśnia 5:13. Inną niespodzianką była przegrana Łękawicy z  Bystrą 
Ciapki. To spowodowało spore zmiany w  czubie tabeli. Jednak naj-
ważniejsze pierwsze miejsce należy do SPR Łodygowice i szczypior-
nistki tej drużyny mogą się już cieszyć z tytułu mistrza Podbeskidzia 
– mówi Sabina Kiełtucka, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Piłki Ręcz-
nej Żywiecczyzna.

Rozstrzygnięte zostały również i  dwie inne niewiadome. Z  I  ligi, 
obok PTG Sokół w Gminie Czernichów, spada PKS Olimpijczyk Gilo-
wice. Z kolei z awansu do I ligi mogą się już cieszyć zawodniczki UKS 
Imperium Katowice. O drugie miejsce premiowane awansem walczą 
jeszcze SPR Koszarawa, Gimnazjum Łękawica i SPR Świnna.

Te ostatnie zagadki zostaną rozwiązane 20 czerwca podczas 
ostatniego turnieju w tym sezonie w Węgierskiej Górce.

Wyniki
I LIGA
Bystra Ciapki – PKS Olimpijczyk Gilowice 18:3 (10:1)
SPR Żywiec – Bystra Gimnazjum 11:4 (7:1)
Team Jeleśnia – PKS Olimpijczyk Gilowice 8:3 (5:3)
SPR Łodygowice – TS Metal Węgierska Górka 12:2 (8:1)
SPR Żywiec – PKS Olimpijczyk Gilowice 16:5 (6:3)
SPR Łodygowice – Team Jeleśnia 13:6 (4:3)
Łękawica – SPR Żywiec 2:7 (2:1)
SPR Twardorzeczka – Bystra Ciapki 6:7 (6:3)
Łękawica – Bystra Ciapki 6:14 (4:6)
SPR Twardorzeczka – Bystra Gimnazjum 5:5 (4:3)
PTG Sokół w Gminie Czernichów – TS Metal Węgierska Górka 6:9 (5:5)
Łękawica – Team Jeleśnia 5:13 (3:9)
PTG Sokół w Gminie Czernichów – Bystra Gimnazjum 11:23 (8:11)
Pauzowały – Ujsoły i Stowarzyszenie 16 Bielsko-Biała

1. SPR Łodygowice 20 38 253:114
2. SPR Żywiec  20 33 206:106
3. Bystra Ciapki  20 29 272:155
4. Bystra Gimnazjum 21 26 237:168
5. Łękawica  20 26 180:137
6. SPR Twardorzeczka 19 25 200:128
7. Team Jeleśnia  20 22 187:176
8. Ujsoły   20 13 160:223
9. Stowarzyszenie 16
     Bielsko-Biała  19 12 149:200
10. TS Metal 
     Węgierska Górka 20 11 162:204

11. PKS Olimpijczyk Gilowice 20 3 100:291
12. PTG Sokół
      w Gminie Czernichów  19 -2 81:282

II LIGA
UKS Imperium Katowice – PTG Sokół w  Gminie Czernichów II 14:4 
(9:1)
SPR Świnna – SPR Twardorzeczka II 5:8 (1:7)
UKS Imperium Katowice – SPR Ślemień 7:5 (3:3)

Gimnazjum Łękawica – SPR Świnna 6:8 (2:6)
SPR Koszarawa – PTG Sokół w Gminie Czernichów II 16:2 (10:1)
SPR Ślemień – Twardorzeczka II 5:5 (3:2)
UKS Imperium Katowice – Gimnazjum Łękawica 7:5 (4:4)
SPR Ślemień – PTG Sokół w Gminie Czernichów II 15:5 (7:3)
UKS Imperium Katowice – SPR Świnna 8:2 (3:1)
SPR Koszarawa – Gimnazjum Łękawica 8:9 (4:2)
Pauzowały – SPR Milówka, SPR Młody Wieprz i SPR Wieprz
1. UKS Imperium Katowice 14 28 132:65
2. SPR Koszarawa  16 24 159:86
3. Gimnazjum Łękawica 16 24 118:66
4. SPR Świnna  16 22 112:67
5. SPR Twardorzeczka II 17 21 163:87
6. SPR Milówka  15 18 119:65
7. SPR Ślemień  17 13 110:114
8. PTG Sokół
    w Gminie Czernichów II 17 6 43:205
9. SPR Wieprz  16 -6 37:119
10. SPR Młody Wieprz 16 -14 1:124

NAJWIĘKSZA ZAGADKA PODBESKIDZKIEJ RĘCZNEJ ROZWIĄZANA
SPR ŁODYGOWICE W MISTRZOWSKIEJ KORONIE!
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W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ

POLUBIĆ KAPUSTĘ

SURÓWKA Z MŁODEJ KAPUSTY
Składniki: główka młodej kapusty, 2 małe marchewki, 2 ce-

bule dymki ze szczypiorkiem, 2 winne jabłka, pęczek rzodkiew-
ki, 2 ogórki małosolne, sól, pieprz, cukier.

Sos: torebka sosu koperkowo- ziołowego.
Wykonanie: kapustę oczyścić z  wierzchnich liści, opłukać 

poszatkować, lekko posolić, wymieszać odstawić na 15 min. po 
czym oczyścić z soku. Obrane marchewki, jabłka ze skórką ze-
trzeć na tarce o grubych oczkach, ogórki pokroić w półplaster-
ki i dodać do kapusty wraz z marchewką i jabłkami, cebule po-
kroić w  piórka, szczypior posiekać, wszystkie składniki włożyć 
do salaterki pola sosem i wymieszać, doprawić do smaku pie-
przem i cukrem.

SURÓWKA Z BIAŁEJ KAPUSTY
Składniki: ½ główki białej kapusty, pęczek natki pietruszki, 

duża marchewka, mała cebula, pomidory, po 1 strąku czerwo-
nej i żółtej papryki, 4 łyżki majonezu, 2 ząbki czosnku, łyżka jo-
gurtu naturalnego, sok z cytryny, sól, pieprz, cukier.

Wykonanie: kapustę poszatkuj oprósz cukrem, solą, wymie-
szaj ugniatając palcami, odstaw na kilka minut. Marchewki ze-
trzyj na tarce o dużych oczkach. Cebulę posiekaj ułóż na sicie 
przelej wrzątkiem (będzie łagodniejsza w smaku) ostudź, oczyść 
stronki papryki, pokrój w cieniutkie paseczki. Pomidory pokrój 
na ćwiartki usuń gniazda nasienne, a miąższ potnij wzdłuż na 
cienkie paski, zostaw gałązkę natki do ozdoby resztę posiekaj. 
Majonez utrzyj na gładko z jogurtem i czosnkiem przeciśniętym 
przez praskę dopraw solą, pieprzem, cukrem i sokiem z cytry-
ny. Do kapusty dodaj marchewkę cebulę, natkę, połowy pomi-
dorów oraz paprykę, wszystko wymieszaj z przygotowanym so-
sem. Sałatkę udekoruj cząstkami pomidorów oraz natką.Poda-
waj jako przekąskę do pieczonych mięs lub grillowanych.
SAŁATKA Z CZERWONEJ KAPUSTY I PAPRYKI

Składniki: mała główka czerwonej kapusty, 1 czerwona pa-
pryka, 1 żółta papryka, kilka małych pomidorków, 4 gałązki na-
tki.

Sos: sos sałatkowy winiary z bazylią i oregano.
Wykonanie: kapustę poszatkuj na bardzo cieniutkie pa-

seczki. Papryki pokrój na plasterki. Pomidory sparz wrzątkiem, 
usuń z nich skórkę, podziel na ćwiartki. Sos sałatkowy z bazy-
lii i oregano daj do szklanki dodaj 3 łyżki wody i łyżki oleju do-
praw do smaku szczypta cukru wymieszaj i odstaw na 5 minut. 
Wszystkie składniki sałatki wymieszaj i zalej sosem.

SCHAB PIECZONY W KAPUŚCIE
Składniki: 1kg schabu z kością, 1kg kapusty kiszonej, 2 ce-

bule, 10 dkg boczku, ½ litra bulionu drobiowego, 150 ml śmie-
tany, łyżka musztardy francuskiej, łyżeczka kminu, liść laurowy, 
sól, świeżo zmielony pieprz

Wykonanie: mięso obsmażamy, oprószamy pieprzem 
i  solą pieczemy 30minut w  temperaturze 200°C. Boczek kro-
imy w kostkę, wytapiamy i wkładamy pokrojoną cebule. Szkli-
my. Dodajemy kapustę 250ml bulionu, kminek, pieprz, liść lau-
rowy. Gotujemy ok 15 min aż płyn odparuje. Mięso obkładamy 
kapusta pieczemy 30 min w temperaturze 180°C. Resztę bulio-
nu zagotowujemy mieszamy z musztardą i śmietaną doprawia-
my do smaku pieprzem. Mięso kroimy w plastry. Na talerzu wy-
kładamy porcje kapusty na to plastry schabu polewamy sosem 
(dobrze smakuje na zimno).

KOTLETY GÓRALSKIE
Składniki: 1kg schabu bez kości, 60 dkg kiszonej kapusty, 

30 dkg pieczarek, duża cebula, czerstwa bułka, pół szklanki mle-
ka, 3 jajka, bułka tarta, olej, sól, pieprz.

Wykonanie: Schab pokroić na plastry dobrze rozbić. Pie-
czarki pokroić i wraz z cebulą i kapustą dusić, następnie ostu-
dzić dodać namoczoną w mleku i odciśniętą bułkę, przyprawić, 
wymieszać. Porcje farszu układać na plastrach schabu, zawinąć 
obtaczać w  jajku i  bułce tartej dosmażyć. Przełożyć do rondla 
podlać wodą i dusić aż mięso będzie miękkie. Podawać z ziem-
niakami piure i surówką z białej kapusty

KIEŁBASKI W KAPUŚCIE Z POMIDORAMI
Składniki: 10 kiełbasek grillowych cienkich białych lub wę-

dzonych, nieduża główka białej kapusty, 6 pomidorów, łyżka 
smalcu, ¾ szklanki bulionu z kostki, cukier, pieprz.

Wykonanie: z kapusty wyciąć głąb włożyć do garnka zalać 
wrzątkiem i obgotować stopniowo zdejmując mięknące liście. 
Ściąć z nich grubsze nerwy, składać po dwa a następnie zawi-
jać w nie kiełbaski (jak gołąbki). Na dnie rondla ułożyć pozosta-
łe liście na nie zawinięte kiełbaski, wlać gorący bulion, dodać 
smalec i dusić pod przykryciem 20minut. W tym czasie rozgo-
tować pomidory, przetrzeć przez sito i przelać do garnka. Goto-
wać jeszcze 10minut. Doprawić sos cukrem, solą oraz pieprzem. 
Podawać z ziemniakami.

Smacznego!
Elżbieta Kliś

Dostojni Jubilaci – Mieszkańcy Naszej Gminy

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisem ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach oraz Rozporzą-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach 
o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów, istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie przez Pre-
zydenta RP „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

W związku z powyższym, pary małżeńskie, zamieszkujące na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz, dla których w roku 2015 
przypada 50-ta rocznica zawarcia związku małżeńskiego lub czas pożycia w związku małżeńskim jest dłuższy niż 50 lat, a pary te 
wcześniej nie były odznaczane Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Stanu 
Cywilnego Radziechowy – Wieprz telefonicznie lub w inny dogodny sposób, w terminie do 30 czerwca 2015 r., od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 700 do 1500, Nr tel. (33) 860 15 84 lub (33) 860 15 71.

W/w zgłoszenie będzie równoznaczne z wyrażeniem chęci uzyskania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i wzięcia udzia-
łu w jubileuszowych uroczystościach organizowanych przez tutejszy Urząd Stanu Cywilnego.

Z wyrazami szacunku:
Maciej Mika

Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz
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Gminny kącik literacki
Kącik Literacki Mieczysława Polaka dla Naszej Gminy

Wiersze, poezje, przysłowia, humory, fraszki
Czerwiec – nie będzie
zbędnych wzruszeń
które czym prędzej
winny odejść.

Czy bracie chcesz
czy nie chcesz musisz
zafascynować się
innym Światem.

I pędzić z Żywcem
w przyszłość drogą
by w siódmym niebie
była meta.

Bo już nadziei
nie ma w Bogu
lecz w pubach
i w hipermarketach.

Gdy człowiek niczym
pies bezpański
marzy by rękę
lizac pana.

A tu robaczki
świętojańskie
neonów czczą
Świętego Jana!

HUMOR
Pikno pogoda, słonecko wyso-
ko
Na niebie ciepluśko.
Na holi siedzi baca,
W kożuchu, pyko se fajecke.
Przychodzom tam turyści
I pytają zdziwieni:
– Baco a nie gorąco Wom?
– Niy.
– A nie zimno Wom?
– Niy.
-Hm, a jako Wom?
– FRANEK!

PRZYSŁOWIA
W czerwcu się pokaże
Co Nam Bóg da w darze.

Grzmoty czerwca rozweselają 
rolnikom serca.

Jaki dzień na Boże Ciało
Takich dni potem mało.

Gdy święty Piotr z Pawłem pła-
czą,
To ludzie przez tydzień
Słonka nie zobaczą.

FRASZKI
Góralscy Furmani

Oj? Jedzom se górole
Jak im się podobo
Potem ich za usy
Trza wyciągnąć 
z rowa.

Z górolem sprawa
Jest krótka
On koniem jeździ
A nim wodka!

SMRECKI
Oj! Nie godojcie z sobom
Nie kłóćcie się smrecki
Ktoz wasej zgody
Ktoz wasej sprzecki.

POWIEDZIELI
Trzeźwość, a miara – to są
Najważniejsze stróże
Zdrowia Naszego.

Nie było by serce sercem,
Gdyby biło zgodnie z sensem.

Im więcej natura dla Was robi
Tym mniej, my dla niej robimy.

CHROŃMY TO CO 
JESZCZE MAMY
Beskidzie z  najpięk-
niejszych
Miejsc na Żywiec-
czyźnie
Otoczony jeszcze 
świerkami, jodłami, 
bukami.
Jesteś ostoją rzad-
kich gatunków ro-
ślin.

Takich jak borowiki, paproć, 
wrzos, storczyki,
żurawina błotna.
Zwierzęta tu schronienia szu-
kają
jak niedźwiedzie, wilki, rysie, 
lisy.
Beskidzie gdzie twój urok,
Kto po Tobie idzie, garstka za-
gorzałych,
Turystów szukających szlaków.
Niestety ten uroczy zakątek,
Beskidu Żywieckiego został 
praktycznie,
Zniszczony. Kładami rozjeżdżony.
Ostrzegam! Brońmy tego co 
jeszcze mamy.

Mieczysław Polak

Rozstrzygnięto IX Ogólnopolski Konkurs Historyczny  
na Apel Poległych

Temat: ,,Apel Poległych: Polskie Termopile na przestrzeni wieków”

Który zostanie odczytany na Zaduszkach Narodowych 
w Gminie Radziechowy - Wieprz dnia 3 października 2015 r.” 
  Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom konkursu 
odbędzie się 18.06.2015 r. godz. 10;00 w Delegaturze Śląskiego Ku-
ratorium Oświaty w Bielsku-Białej ul. Piastowska 44. Zapraszamy.

I miejsce w konkursie zdobyły : Anna Maszke , Julia Lewna z  
Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach, pod opieką Pana 
Witolda Sildatk drużynowego ZHP.

II miejsce w konkursie zajęli: 
- Agnieszka Zimoch, Kinga Adamska, Sandra Lizoń z ZS Gimna-

zjalnych, Licealnych i Zawodowych.         Publiczne Gimnazjum  im. 
Polskich Noblistów kl. 2 z Byczyny; 

- Weronika Kiszczak, Justyna Fraczek, Konrad Hajost (kl. 3) z Ze-
spół Szkół Samorządowych w Rzykach. 

- i Wiktoria Rejman, Natalia Majocha z II LO im. A. Asnyka w 
Bielsku – Białej. 

III miejsce w konkursie zajęli:
- Monika Kobyłecka z ZSME w Żywcu im KEN kl. 1 z  Żywca.
- Irena Kanik, Kinga Charewicz, Angelika Mól, Aleksandra Py-

dych, Gabriela Wajda z II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej  
- i Joanna Gil, Kamila Mizera z Zespół Szkół Samorządowych 

w Rzykach.

Wyróżnienia otrzymali: Natalia Wełniak (z Bielska-Białej), Do-
minik Michałek (z Rzykach), Sara Kwaśny, Sara Kłusek i Grzegorz 
Kawczak (z Bielska-Białej), Dawid Radecki (z Żywca), Agata Sidoro-
wicz, Marta Siennicka i Hanna Pawłowska (z Głowowa), Angelika 
Broźny (z Bielska-Białej), Grzegorz Szyszkowski (z Wągrowca), Jo-
anna Szczotka (z Żywca), Paulina Temel (z Żywca), Agnieszka Ciuć-
ka i Maria Piecha (z Pewli Ślemieńskiej), Artur Szczotka (z Bielska-
Białej), Agnieszka Adamska (z Bielska-Białej), Szymon Chowaniec, 
Sebastian Tyrlik, Jakub Hańderek (z Bielska-Białej), Paweł Nitoń 
(z Bielska-Białej), Dawid Motyka (z Żywca), Natalia Noworyta (z 
Bielska-Białej), Karolina Glos, Patrycja Machalica, Klaudia Sromek 
i Marta Stryczek (z Bielska-Białej) oraz Tomasz Nowak (z Bielska-
Białej). 

Wyróżnienie w kategorii Patriotyczny montaż Poetycki 
otrzymała: Magdalena Zając z Solca Kujawskiego.

Wszystkim uczestnikom, a w szczególności laureatom ser-
decznie gratulujemy!

Szczegółowe wyniki konkursu znajdą Państwo na stronie
http://www.radziechowy-wieprz.pl/aktualnosci/roz-

strzygnieto-ix-ogolnopolski-konkurs-historyczny-na-apel-
poleglych,762 
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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

Każdy kurs kończy się wydaniem zaświadczenia, Instytucji Szkoleniowej, MM Szablony- odzieżowe, usługi krawieckie!
Michalina Mikusek, 43‑300 Bielsko‑Biała, ul. Cechowa 20

Kontakt: mmszablon@gmail.com
Tel:+48 881 939 677
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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 ! ! !
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Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 - fotorelacja z międzynarodowych projektów:
Realizacja projektu: Erasmus + „Connecting Pupils to the European Space”.

GIMNAZJUM MIĘDZYNARODOWEGO PARTNERSTWA 
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W WIEPRZU

Od 08.06.2015 r. ponad 50 uczniów naszego Gimnazjum 
uczestniczy w projekcie realizowanym na terenie Włoch.

06.-13.06.2015 r. Warsztaty kultury polskiej i  języka 
polskiego jako obcego; młodzież z  polskiej szkoły 
w Charkowie.

15-24.2014 r. – Międzynarodowy Projekt Przyrodniczo-
Językowy realizowany w  Nowosybirsku oraz 17-26.06. 
2015 r. w górach Autaj – azjatycka część Rosji.

30.09-06.10.2015 r. „La Mancha – Spotkanie Trzech Kultur” 
polsko – hiszpańska wymiana młodzieży w Torrijos

5-10.05.2015 r. Hiszpania, La Linea de la Concepcion3-7.03. 2015 r. Turcja, Kütahya19-21.11.2014 r. Wielka Brytania, Malvern

Pozostałe projekty międzynarodowe:

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
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WIEPRZAŃSKIE GIMNAZJUM
– SZKOŁĄ STOWARZYSZONĄ W UNESCO!

W dniu 20 maja 2015 roku po trzyletnim okresie próbnym, 
w tym po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji Polskiego Ko-
mitetu Narodowego UNESCO, decyzją Dyrektora Generalnego 
UNESCO z siedzibą w Paryżu, Gimnazjum Międzynarodowego 
Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu, zostało 
włączone do międzynarodowej sieci szkół UNESCO.

Już wkrótce dyrektor mgr Wiesław Sylwester Jakubiec podpi-
sze „Kartę Szkoły Stowarzyszonej UNESCO”, gdzie nasza placów-
ka zostanie zobowiązana do utrzymania wysokiej jakości edukacji 
oraz realizacji wielu ponadprogramowych działań.

Od 1 września 2015 roku nasza szkoła będzie jeszcze więcej 
uwagi poświęcać na działania związane z  realizacją podstawo-
wych celów, jakie zapisano w Akcie Konstytucyjnym UNESCO, pla-
nując swoje działania w oparciu o raport Międzynarodowej Komi-
sji do Spraw Edukacji dla XXI wieku (Raport Delors’a) oraz twórczo 
traktować swój udział w programie Szkół Stowarzyszonych UNE-
SCO i raz w roku informować komitet narodowy UNESCO o reali-
zowanych programach i podejmowanych inicjatywach.

Przystępując do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO Gimna-
zjum w Wieprzu zobowiązało się do realizacji projektów na nastę-
pujące tematy: Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywa-
niu, edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja glo-
balna), edukacja dla pokoju i praw człowieka, dni, rocznice, wyda-
rzenia organizowane pod patronatem UNESCO, dialog kultur i re-
ligii (edukacja międzykulturowa).

Tak szeroko nakreślone tematy umożliwiają tworzenie przez 
dyrektora oraz współpracujących z  nim wszystkich nauczycie-
li całego wachlarza projektów interdyscyplinarnych. Istotne jest, 
aby nasza placówka, przy wsparciu organu prowadzącego szko-
łę oraz we współpracy z rodzicami a także innymi organizacjami 
pomocowymi mogła swobodnie realizować je we współdziała-
niu ze szkołami partnerskimi, najlepiej Szkołami Stowarzyszony-
mi UNESCO z Europy, Azji, Ameryki Południowej, Północnej oraz 
Australii. UNESCO da niepowtarzalną okazję do udziału w konfe-
rencjach, warsztatach, kampaniach, przede wszystkim zaś w pro-
jektach wiodących (tzw. flagship project), np. Edukacja o Świato-
wym Dziedzictwie, Projekt Morza Bałtyckiego, Mondialogo, Pro-
jekt Wielkiej Rzeki Wołgi oraz wielu innych.

Znakomita, jak dotąd, współpraca międzynarodowa naszej 
szkoły może być przykładem dobrej praktyki, zachętą dla innych 
szkół z terenu naszego województwa czy nawet kraju jak realizo-
wać podobne przedsięwzięcia, a  jednocześnie osiągać wysokie 
wskaźniki w corocznych egzaminach zewnętrznych.

Jak do tego doszło:
We wrześniu 2013 roku w  związku z  licznymi dokonaniami 

w  obszarze zarówno edukacji międzykulturowej (realizacją pro-
jektów przez uczniów i pod okiem ich nauczycieli zarówno na za-
chodzie oraz wschodzie Europy a ostatnio także Azji) oraz autor-
skimi programami nauczycieli realizowanymi corocznie w  tutej-
szej szkole, jak również wysokim wskaźnikiem Edukacyjnej War-
tości Dodanej, dyrektor naszego gimnazjum postanowił podjąć 

próbę szerszego niż kiedykolwiek otwarcia się wieprzańskiej pla-
cówki na realizacje kolejnych ponadprogramowych działań, tym 
razem wspólnie z młodzieżą zamieszkującą pozostałe kontynen-
ty naszego świata. Wszystko w celu dalszego propagowania idei 
pokoju i solidarności oraz dążenia do jak najwyższej jakości w za-
kresie edukacji młodzieży, którą w  naszym gimnazjum od wie-
lu lat oparliśmy o filar wielostronnego rozwoju każdego człowie-
ka. Nasi uczniowie od wielu lat mogą realizować wszelkie marze-
nia związane z praktycznym doskonaleniem umiejętności języko-
wych, a nauczyciele z szeroko rozumianą edukacją pozaformalną, 
czyli mówiąc inaczej edukacją opartą o realizacje zajęć edukacyj-
nych poza szkołą, w tym naturalne związki pomiędzy tym czego 
oczekujemy, a tym co w rezultacie otrzymujemy.

Nie bez powodu więc nasza szkoła, od początku swojego ist-
nienia, postawiła sobie poprzeczkę wyżej niż inne szkoły tego 
typu. Teraz juz wiemy, że warto było!

Nasi uczniowie jak żadni inni w  powiecie żywieckim, woje-
wództwie śląskim i  pewnie też w  naszym kraju, mają niepowta-
rzalną w  tak szerokim zakresie możliwość bezpośredniego kon-
taktu z innymi kulturami, co się przejawia w corocznie organizo-
wanych międzynarodowych projektach edukacyjnych. Innym, 
wymiernym w rezultatach skutkiem podejmowanych przez naszą 
placówkę działań jest możliwość podjęcia nauki drugiego, trzecie-
go oraz czwartego języka obcego zgodnie z własnym wyborem. 
Jak dotąd nauka ta jest pobierana przez naszych uczniów bezpłat-
nie – i oby tak zawsze było. Nasi uczniowie kiedyś skończą dobre 
szkoły średnie, najlepsze uniwersytety i częściowo wrócą na zie-
mię, z której wyszli. Ta edukacja zaprocentuje i to znacznie za kilka 
czy kilkanaście lat. Więc chyba warto, aby w myśl starego mądrego 
powiedzenia się ziściło „czym skorupka za młodu nasiąknie – tym 
na starość trąci” (przyzwyczajenia i wiedza nabyta w młodości de-
cydują o późniejszych zachowaniach i cechach człowieka).

Dziś w programie uczestniczy ponad 10000 instytucji oświa-
towych ze 181 krajów, począwszy od przedszkoli, a skończywszy 
na placówkach kształcenia nauczycieli. Polskie szkoły przystąpiły 
do tego programu w 1956 roku. Uczestnictwo w programie Szkół 
Stowarzyszonych UNESCO łączy się ze zobowiązaniem do podej-
mowania ponadprzeciętnych działań promujących kulturę po-
koju i  wzajemnego międzynarodowego zrozumienia. Logo sieci 
Szkół Stowarzyszonych UNESCO składa się z połączonych symbo-
li: otwartej książki (edukacja), której strony oznaczają również roz-
postarte skrzydła gołębia (pokój) oraz glob ziemski (dialog kultur).

Nauczyciele naszej szkoły są otwarci na szeroki zakres różno-
rodnych działań. Są wybitnymi pasjonatami sztuki pedagogicznej 
i ekspertami w zakresie swojego przedmiotu, który właśnie z pasją 
wykładają, dzięki czemu zyskują aprobatę i w rezultacie szacunek 
swoich wychowanków, a poprzez nich i ich rodziców.

Naszym hasłem jest bowiem stara łacińska maksyma 
„Semper in altum”, czyli „Zawsze w górę”.
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