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16 czerwca w  Wieprzu dokonano symbo-
licznego rozpoczęcia wyczekiwanej budowy 
nowego zakładu produkcyjnego firmy Żywiec 
Zdrój. Produkcja w  fabryce ruszyć na w  przy-
szłym roku, znajdzie w  niej wtedy pracę 30 
osób o odpowiednich kompetencjach.

W Wieprzu w przyszłym roku stanie fabry-
ka o całkowitej powierzchni 8,6 tysięcy metrów 
kwadratowych zabudowy razem z  całym za-
pleczem technologicznym oraz podłączenia-
mi ujęć z wszelkimi instalacjami. W przyszłości 
planowana jest możliwość rozbudowy zakła-
du. Jak zapowiada dyrekcja firmy Żywiec Zdrój 
będzie to zakład, który pozwoli naszej firmie 
zwiększyć swoje moce produkcyjne.

– Minął już jakiś czas odkąd podpisaliśmy 
pierwsze ustalenia. Było to 18 stycznia 2011 roku 
i wtedy właśnie rozpoczęły się przygotowania do 
budowy fabryki. – mówi Fabrizio Gavelli Dyrek-
tor Generalny firmy – Dziś w Europie jest bardzo 
mało firm, które będą tu budowały swoje zakła-
dy. A Żywiec Zdrój ma ten zaszczyt, że dokładnie 

tu rozpoczyna budować swój zakład. Dlatego ten 
dzień stał się bardzo ważny dla naszej firmy.

W  roku 2011 – rozpoczęło się od zakupu 
terenu i uzyskiwania zezwoleń, w 2012 – pro-
wadzono wszelkie prace związane z zasobami 
wodnymi, w  2013 – nastąpił czas projektowa-
nia i zdobywania pozwoleń związanych z reali-
zację inwestycji, 2014 – wybrana została tech-
nologia, jaka będzie stosowana na terenie za-
kładu. Obecnie trwające prace budowlane 
mają zakończyć się w przyszłym roku.

Firma Żywiec Zdrój – pod mający powstać 
zakład – zakupiła grunty i  uzyskała pozwole-
nie na prowadzenie działalności gospodarczej 
w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. W  jego budowę zostanie zainwesto-
wane blisko 30 mln złotych.

– Budowa fabryki w  gminnie Radziechowy-
Wieprz jest dla nas ogromną szansą i  ogromną 
nadzieją – komentuje Wójt Gminy Pan Maciej 
Mika. – Cieszymy się, że dzięki Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej może on powstać właśnie u nas.
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RUSZA BUDOWA FABRYKI „ŻYWIEC ZDRÓJ” W WIEPRZU!

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz Maciej Mika
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piela

Radni oraz Sołtysi Gminy Radziechowy - Wieprz
(O Jubileuszu więcej na str 2-4)

W  ubiegłym miesiącu świętowaliśmy wraz z  Zespołem Regionalnym 
Grojcowianie wspaniałą uroczystość Jubileuszu XX-lecia. Z  tej okazji pra-
gniemy raz jeszcze wyrazić naszą wdzięczność za trud włożony w działal-
ność całego Zespołu oraz słowa uznania za długoletnią i wytrwałą pracę, 
tak niezmiernie ważną dla kultury Naszego Regionu.

Z  dumą życzymy Zespołowi Regionalnemu „Grojcowianie” dalszego 
rozwoju, wytrwałości, wielu sukcesów, a także by jego dotychczasowe za-
angażowanie i lata niestrudzonego wysiłku znalazły wśród kolejnych poko-
leń podziw, szacunek i godnych kontynuatorów.

Wójt Gminy serdecznie zaprasza na Dni Gminy Radziechowy-Wieprz 11-12 września 
Szczegóły już wkrótce na plakatach!
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Powstały zakład ma wykorzystywać naj-
nowocześniejsze technologie, aby zmniej-
szyć zużycie energii i emisje zanieczyszczeń 
do środowiska.

W  uroczystości rozpoczęcia budowy 
wzięli udział przedstawiciele władz samorzą-
dowych gminy – Wójt Maciej Mika, Przewod-
niczący Rady Gminy Pan Piotr Piela oraz Rad-
ni i Sołtysi, przedstawiciele powiatu i Staro-
stwa w tym: Pan Andrzej Kucharczyk – Wice 
Starosta, Przewodniczący Rady Miasta Ży-
wiec – Pan Krzysztof Greń, Dyrektor wydzia-

łu Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Po-
wiatu Starostwa Powiatowego Pan – Mi-
rosław Dziergas. Obecny był także Wójt 
Gminy Węgierska Górka Piotr Trylik oraz 
były Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 
Pan Grzegorz Figura.

Na zakończenie spotkania Wójt Gmi-
ny Maciej Mika oraz Dyrektor Generalny 
firmy Fabrizio Gavelli wspólnie dokonali 
symbolicznego wbicia łopaty zwiastują-
cego rychłe rozpoczęcie robót budowla-
nych.                   (M. Husar)

Bogactwo tradycji i piękno folkloru zagościły na 
Obiekcie Infrastruktury Okołoturystycznej w  Wie-
przu w dniu 4 lipca 2015 roku, podczas III Przeglądu 
Potraw Regionalnych „Święto Łasucha”, który w tym 
roku zawdzięczał swoją wyjątkowość Jubileuszowi 
„Grojcowianie – XX lat ku zachowaniu tradycji”.

Już po raz trzeci w Gminie Radziechowy-Wieprz 
zorganizowany został Przegląd Potraw Regional-
nych „Święto Łasucha”. Od godziny 16.00 można 
było próbować specjałów przygotowanych przez 
Koła Gospodyń Wiejskich z  terenu Gminy, wśród 
których w tym roku górowały dania przygotowane 
z kapusty.

Jak co roku przegląd rozpoczął się uroczystym 
otwarciem oraz występem Orkiestry Dętej z Radzie-
chów, po którym nastąpiły podziękowania dla Ze-
społu skierowane od Wójta Gminy Pana Macieja 
Miki oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Pio-
tra Pieli.

– Jesteśmy dumni, że Nasza Gmina może dziś ob-
chodzić tak piękny Jubileusz razem z Wami! – powie-

dział Wójt Gminy zwracając się do całego Zespołu 
„Grojcowianie”.

Oczywiście wśród zebranych nie zabrakło także 
innych przedstawicieli władz gminy sołtysów i rad-
nych, którzy tłumnie przybyli na tą uroczystość. 

Wśród obecnych byli także m.in. Starosta Ży-
wiecki Pan Andrzej Kalata, Dyrektor Wydziału Tu-
rystyki, Kultury, Sportu i  Promocji Powiatu Staro-
stwa Powiatowego Pan Mirosław Dziergas, Sekre-
tarz Gminy Pani Jadwiga Górna, Pan Przemysław 

Kubaszek Pre-
zes ETNO BAN-
KU Spółdziel-
czego, Dyrek-
tor Regional-
nego Ośrod-
ka Kultury Biel-
sko-Biała – Le-
szek Miłoszew-
ski, Byli Wójto-
wie Aleksan-

XX lAt tAńCZąCEJ tRADYCJI nA ŚWIęCIE ŁASUChA!
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W  dniach 4-5 lipca 2015  r „Grojcowia-
nie” zaprosili wszystkich na swój Jubileusz 
który przyjął nazwę - „Grojcowianie - XX lat 
ku zachowaniu tradycji”. Bo to już XX lat jak 
„Grojcowianie” zaistnieli w gminie Radzie-
chowy-Wieprz, na Żywiecczyźnie i w całej 
Polsce. Jak przystało na Jubileusz, postano-
wiliśmy udokumentować te nasze XX lat. 
Efektem tego jest książka o tym samym ty-
tule - „Grojcowianie - XX lat ku zachowaniu 
tradycji”. Znalazło się w niej oprócz wstępu 
o  Zespołach również Kalendarium za lata 
1995-2015 oraz rozdział Wspomnienia-re-
fleksje gdzie członkowie Zespołu oraz Kie-
rownictwo wspomina swoje przeżycia, 
przytacza swoje refleksje. Całość kończy 
tekst Ks. Roberta Samsela „Dzieła sumie-
nia. O owocach papieskiej wizyty i naucza-
nia Ojca Świętego Jana Pawła II” z  książki 
pt. „Tożsamość ludzi sumienia – wizyta JP II 
w Diecezji Bielsko-Żywieckiej w 1995 roku 
z perspektywy 20 lat”.

4 lipca przy upalnej pogodzie „Grojco-
wianie” zaprezentowali wszystkie grupy 
Zespołu pracujące z Jadwigą Jurasz - cho-
reografem Zespołu oraz swoje wszystkie 
kapele i  grupowo wszystkich muzykan-
tów którzy w tych latach uczyli się u Brygi-
dy Murańskiej. Łącznie zatańczyło, zagrało 
i zaśpiewało ok. 130 osób.

W  Koncercie Jubileuszowym zapre-
zentowały się różne grupy wiekowe Ze-
społu: dzieci w wieku 3-6 lat prowadzone 
dziś już przez wychowankę Zespołu Annę 
Kupczak, dzieci w  wieku 6-9 lat, grupa 

„Mali Grojcowianie” w wieku 9-14 lat, gru-
pa młodzieżowa „Grojcowianie” w  wieku 
14-25 oraz grupa tancerzy która zebrała się 
przed Jubileuszem a są to tancerze którzy 
20 lat temu rozpoczynali przygodę z  Ze-
społem.Nasz kącert przewidziano w  trak-
cie tegorocznego III Święta Łasucha, a  po 
naszym koncercie wystąpili goście „Grojco-
wian” czyli Góralski Kabaret „Truteń” z Raby 
Wyżnej oraz Zespół muzyczny „Lokomoty-
wa”. Kulminacją Koncertu była koronacja, 
przysięga i  hymn Królestwa „Grojcowian” 
przygotowany przez młodzież z  Zespołu 
w ścisłej tajemnicy przed Kierownictwem. 
Wzruszeniom i łzom trudno się było dziwić 
a były udziałem wszystkich występujących. 
Dzieci i młodzież z Zespołu złożyła przysię-
gę - ślubowanie:Tak z dowien downa zwy-
caj panuje
Ze kiej monarcha tron obejmuje
Wszysjcy poddani razem ślubują
Postanowienia swe obiecują.
Grojcowian przysięgę teroz złozymy
Jyno się pryndko wokoło zbierymy.
Nase królowe posadźmy na tronie
Niechaj posiedzą w tej pięknej koronie
I wysłuchają co każdy powie
Bo to są Wasi poddani uczniowie.

„My – Grojcowianie Duzi i Mali
Całą gromadą dziś się zebrali
By ramię w ramię: muzyk z tancerzem
Ślubować z serca naszego szczerze:

Zawsze na próby o czasie przychodzić

I swoją postawą tanecznie przewodzić
Ślubujemy!

Do przodu sceny podchodzić śmiało
Tak by nikomu się nie dostało
Ślubujemy!

Kudłatą na scenę nigdy nie wchodzić
I zawsze wsuwki we włosach nosić.
Ślubujemy!

Jak trzeba trzymać skrzypce i smyczki
I zawsze trzymać tempo muzyczki.
Ślubujemy!

Zowdy pamiyntaj ło swoich korzeniach
Nie zapominać o wspólnych marzeniach
Ślubujemy!

Porządnie wiązać wstążki i kierpce
A nie w półbiegu i byle naprędce…
Ślubujemy!

Strój cały sanowaj i godnie go nosić
A w razie wypadku z pokorą przeprosić
Ślubujemy!

I nawet gdy w świat się juz rozjadymy
To ło zespole pamiętaj bydymy
Ślubujemy!

Języka przodków łuzywaj bydymy
I gwary swojej nie zapomnimy!
Ślubujemy!

Dzieci na proby posyłaj bydymy
Górolskie tradycje im przekozemy!
Ślubujemy!

Grojcowian godnie reprezentowaj
I miłość do folkloru kultywowaj

JUBIlEUSZ - XX lAt „KRÓlEStWA GROJCOWIAn”

der Kaletka i Grzegorz Figura. Przedstawiciele Związku Podhalan 
– Stanisław Lizak, Władysław Motyka i Adam Banaś oraz Zbójni-
ków od Żywca z  Grzegorzem Brodką, a  także księża, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli z terenu gminy Radziechowy-Wieprz i przedsta-
wiciele wielu zaprzyjaźnionych zespołów regionalnych i instytucji 
kulturalnych.

Punkt kulminacyjnym dnia to oczywiście koncert Zespołu Re-
gionalnego „Grojcowianie” w  na którego zakończenie członko-
wie zespołu przygotowali niespodziankę dla kierujących zespo-
łem Pani Brygidy Murańskiej i Jadwigi Jurasz – koronację, w trak-
cie której nie obyło się bez łez wzruszenia i wspomnień, związa-
nych z założeniem zespołu.

Dodatkowymi atrakcjami na „Święcie Łasucha” były atrakcje 
dla dzieci, stoisko przygotowane przez twórczynię ludową Panią 
Marię Grzegorek, występ Kabaretu TRUTEŃ z  Raby Wyżnej oraz 
konkurs zorganizowany przez GCKPT Radziechowy-Wieprz wraz 
ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w  Żywcu, w  którym 
nagrodą była drukarka.

Na zakończenie odbyła się dyskoteka przy rytmach zespołu 
LOKOMOTYWA oraz festyn. Serdecznie dziękujemy Zespołowi LO-
KOMOTYWA, który pragnąc uświetnić to wydarzenie zagrał cha-
rytatywnie!

Gorące podziękowania składamy Paniom z  Kół Gospodyń 

Wiejskich z  Terenu Naszej Gminy, których dania tak smakowały 
naszym gościom! Dziękujemy także pracownikom Referatu Tech-
nicznego Urzędu Gminy, a  w  szczególności Panu Stanisławowi 
Madejowi – opiekunowi obiektu Infrastruktury Okołoturystycznej 
w Wieprzu. Dziękujemy także Starostwu Powiatowemu w Żywcu 
oraz Panu Aleksandrowi Juraszkowi za wypożyczenie namiotów 
na „Święto Łasucha”.

Sponsorami III Przeglądu Potraw Regionalnych „Święto 
Łasucha” oraz Jubileuszu XX Grojcowianie – XX lat ku zacho-
waniu tradycji byli: Firma Żywiec Zdrój S.A, Związek Międzyg-
minny ds. Ekologii w Żywcu, ETNO BANK Spółdzielczy w Radzie-
chowach-Wieprzu, Nadleśnictwo Węgierska Górka oraz Stowarzy-
szenie Koło Gospodyń Wiejskich „Brzuśnik” w Brzuśniku, Miejskie-
mu Centrum Kultury w Żywcu – Marek Regel oraz Zakłady Mięsne 
„Handerek” z Buczkowic, „Bart Pak” – Hurtownia Opakowań z Żyw-
ca, Halina i Jan KOCOŃ z Juszczyny, Gospodarstwo Agroturystycz-
ne „Bystra” – Anna i Jerzy Pawlus z Bystrej, Piekarnia „Tradycyjna” 
Wojciech Świniański z Wieprza, Lidia i Jan KRESTIAN z Węgierskiej 
Górki, Andrzej Biegun z Wieprza, Beskidzkie Centrum Muzyczne 
z Żywca, Jakub Nowak z Brzuśnika. – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie „Grojcowia-
nie” z Wieprza oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 
Radziechowy-Wieprz.    (M.husar)
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Ślubujemy!

po czym odśpiewanła ułożony przez siebie HYMN:

Pan Bóg stworzył kiedyś panią bardzo pomysłową,
Która do dziś świat podbija z podniesioną głową
Owa pani po królowej imię swe dostała
Lecz królestwa brakowało - by w nim królowała /3x

Kiedyś sobie pomyślała, że jej nudno w domu
Chętnie by z kimś potańczyła, ale nie ma komu.
W Wieprzu była pusta sala - Gokiem nazywana
Więc stwierdziła - stworzę zespół - to będzie odmiana /3x

Wnet się dzieci w to wkręciły - tańczą obyrtecki
I śpiewają po górolsku przeróżne nutecki
Inne dzieci pomyślały, też tak tańczyć chciały
Do królestwa śmiało weszły i wszystko umiały /3x

Z nieba pan Pan Bóg na to patrzy – myśli co za cuda
Muzykanta im potrzeba i wszystko się uda
Do Juszczyny okiem zerknął w same Zarebniki
I pomyślał - Brydzia stworzy Jadzi świetne smyki /3x

Jak pomyślał tak się stało - panie się spotkały
I od tego czasu w Wieprzu wspólnie gazdowały.
Obie miały twórcze głowy - wciąż coś wymyślały
I tym samym folklor górski ciągle promowały /3x
I do dzisiaj tak promują dwie dekady z nami.

Miłość, pasja i oddanie - już receptę znamy.Setki dzieci wycho-
wały, w świat radość wysłały.Dziś wołajmy „dziękujemy!” niech się 
trzęsą skały /3xDwadzieścia lat Grojcowianie mająI wspólnie ra-
zem wszyscy tu śpiewająCzy ci starzy czy ci młodzi to nie ważna 
sprawaNaszym przekochanym paniom Należą się brawa / 3x

Nasze 2 dniowe świętowanie wsparli finansowo ale i  swo-

ją pracą i  poświęceniem następujące firmy i  osoby: „Etno-Bank” 
Radziechowy-Wieprz, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 
„Brzuśnik” z  Brzuśnika, Nadleśnictwo Węgierska Górka, MCK Ży-
wiec - Marek Regel, Zakłady Mięsne „Handerek” z Buczkowic, „Bart 
Pak” - Hurtownia Opakowań z Żywca, Halina i Jan KOCOŃ z Jusz-
czyny, Gospodarstwo Agroturystyczne „Bystra” - Anna i Jerzy Paw-
lus z Bystrej, Piekarnia „Tradycyjna” Wojciech Świniański z Wieprza, 
MOSiR Żywiec, Lidia i Jan KRESTIAN z Węgierskiej Górki, Andrzej 
Biegun z Wieprza, Beskidzkie Centrum Muzyczne z Żywca, Jakub 
Nowak z Brzuśnika.

Były też życzenia i  gratulacje od: Starosty Żywieckiego An-
drzeja Kalaty, Dyrektora Wydziału Kultury Starostwa - Mirosła-
wa Dziergasa, Wójta Gminy R-W  Macieja Miki, Przewodniczące-
go Rady Gminy R-W  Piotra Pieli, z-cy Dyrektora GCKPT Radzie-
chowy-Wieprz - Marty Husar, Dyrektora ROK Bielsko-Biała - Lesz-
ka Miłoszewskiego, Związku Podhalan - Stanisława Lizaka, Wła-
dysława Motyki i Adama Banasia, Zbójników od Żywca z Grzego-
rzem Brodką, Przedstawicielek KGW z Wieprza, Brzuśnika, Juszczy-
ny, Bystrej, Radziechów i Przybędzy, Dyr. Wiesława Jakubca - Gim-
nazjum w Wieprzu, Dyretor SP Wieprz - Grzegorza Ciurli, Dyrektor 
Przedszkola w Radziechowach - Małgorzaty Kasperek, Dyrektor SP 
Brzuśnik - Celiny Dudys, Barbary Rosiek - Muzeum w Żywcu, Jana 
Gąsiorka, przedstawicieli Zespołów Regionalnych - „Magurzanie” 
z  Łodygowic, „Romanka” z  Sopotni Małej, „Żywczanie” z  Żywca, 
„Mały Haśnik” z Żabnicy, Wierchy z Milówki. Życzenia złożyli nam 
też byli wójtowie naszej gminy - Aleksander Kaletka i Grzegorz Fi-
gura oraz Pani Poseł Małgorzata Pępek.Niedziela 5 lipca to uroczy-
sta Jubileuszowa Msza św. w  Kościele w Wieprzu której oprawę 
muzyczną stanowiły pieśni i czytania „Grojcowian”. Mszy św. prze-
wodniczył Ks. Janusz Dudek z Przybędzy (w asyście ks. Jana Gały-
sy), który wygłosił też zwięzłe i rzeczowe „słowo boże” odnoszące 
się do Jubileuszu „Grojcowian”. Dopełnieniem niedzieli był Jubile-
uszowy tort i spotkanie w gronie przyjaciół Zespołu które odbyło 
się w siedzibie Zespołu w Brzuśniku. Na tą okazję przygotowano 
też okolicznościową wystawę fotograficzną.                 (M. Jurasz)

Zapraszamy na XII Wojewódzkie Wyścigi Wózków nieprofesjonalnych 
Oraz Osób z Dysfunkcją narządu Ruchu

do Radziechów – 05 września 2015 r.

Radziechowy – plac przy I stacji Golgoty Beskidów,
trasa na Matyskę –05.09.2015 r.

Dystans:
 – Bieg Główny – 500 m, trasa między V stacją Golgoty Beskidów a VI
 – Bieg Radości: 30 m na Matysce dla pozostałych dysfunkcji 

z wyłączeniem dysfunkcji ruchu,
 – Wyścig wózków w  kategoriach wiekowych w  zależności od 

stopnia sprawności kończyn górnych na dwóch odcinkach 15 
m i 20 m, (kobiety i mężczyźni),

 – wyścig osób o kulach w kategoriach wiekowych 20 m (kobie-
ty i mężczyźni),

 – wyścig osób z zaburzonym narządem równowagi i z trudno-
ściami w poruszaniu się w kategoriach wiekowych, na odcinku 
20 m (kobiety i mężczyźni).

Program zawodów:
8:30 – zapisy zawodników do poszczególnych konkurencji w za-
leżności od wieku i dysfunkcji narządu ruchu,
9:25 – uroczysty przemarsz zawodników i  powitanie przybyłych 
gości,
9:35 – rozpoczęcie zawodów,
12:15 – ogłoszenie wyników, wręczenie medali i nagród
12:30 – wspólny posiłek i zabawa.

Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszenie należy przesłać na adres organizatora (drogą 

pocztową, elektroniczną lub telefonicznie).
2. Prawo do udziału w zawodach mają wszystkie osoby niepeł-

nosprawne bez względu na wiek i miejsce zamieszkania
3. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność po do-

starczeniu odpowiedniego zaświadczenie – załącznik nr 1. 
(W  przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność 
prawnych opiekunów).

4. Każdy uczestnik zgłoszony do udziału w wyścigach otrzyma 
numer startowy, który należy oddać po zakończeniu zawo-
dów.

5. Nie pobieramy opłaty startowej.
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Etno Bank wspiera Etno Kulturę
Etno Bank Spółdzielczy wspiera wie-

le inicjatyw społecznych realizowanych 
w  regionie. Po raz pierwszy, wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnej spo-
łeczności oraz w  ramach obchodzonego 
corocznie Święta Spółdzielczości Ban-
kowej, Etno Bank Spółdzielczy z  siedzibą 
w Radziechowach-Wieprzu – zorganizował 
spotkanie promujące kulturę beskidzką.

– „Etno Kultura w Etno Banku, bo tak 
nazwaliśmy ten projekt, to działania dosko-
nale wpisujące się w naszą misję. Inaugu-
racyjne spotkanie przypada na czas Święta 
Spółdzielczości Bankowej, w ramach które-
go podkreślamy tożsamość banku z regio-
nem w którym działamy. Chcemy wspierać 
lokalną twórczość, miejscowych artystów 
i  przepiękną beskidzką kulturę, która ma 
różne oblicza i  z  której mieszkańcy mogą 
być naprawdę dumni. Chcemy również 
przez organizację takich spotkań pokazy-
wać, że są w  życiu wartości wyższe i  nie 
wszystko można przeliczyć na pieniądze” 
– podkreślił Przemysław Kubaszek, prezes 
zarządu Etno Banku Spółdzielczego.

W  czwartek w  Etno Banku Spółdziel-

czym odbyło się spotkania z rzeź-
biarką ludową Anną Ficoń z Wie-
prza. Pani Anna jest tegorocz-
ną laureatką prestiżowej nagro-
dy im. W. Orkana. Uchodzi za jed-
ną z najlepszych rzeźbiarek ludo-
wych w  Polsce. Jej prace wysta-
wiane są w wielu polskich muze-
ach, a  także kolekcjach prywat-
nych w kraju i za granicą.

W 2013 roku ukazała się książ-
ka i  film „Przekraczanie granic” 
autorstwa Barbary Rosiek, które 
są zapisem wywiadu-rzeki z Anną 
Ficoń. Zarówno autorka wydawnictwa, jak 
i bohaterka otworzyły cykl spotkań „Etno-
kultura w Etno Banku”.

Na pierwsze spotkanie zostali zapro-
szeni przedstawiciele środowisk lokalnych, 
działacze kultury oraz przedstawiciele sa-
morządu i klienci banku.

Spotkania tego cyklu będą odbywały 
się raz na kwartał. Każde z nich będzie mia-
ło innych bohaterów. Wspólnym mianow-
nikiem będzie kultura beskidzka i  jej nie-
zwykłe postacie.

„Spotkanie z  Anną Ficoń było dla nas 
naturalnym wyborem, osoba ta nieroze-
rwalnie jest związana z gminą, gdzie mie-
ści się centrala naszego banku. Cieszy nas 
również, że swoją obecnością zaszczyciła 
to spotkanie Pani Barbara Rosiek, kolejna 
niezwykła kobieta Żywiecczyzny. Już we 
wrześniu spotkamy się w tym samym miej-
scu, by zaprosić na wspólną rozmowę o Jó-
zefie Szczotce z Milówki, osoby dla kultury 
Żywiecczyzny zupełnie wyjątkowej” – za-
powiada prezes Etno Banku Spółdzielcze-
go Przemysław Kubaszek.

Spotkanie zgromadziło wielu znamie-
nitych gości, zaszczycili je swoją obec-
nością, m.in. wójt gminy Radziechowy-
Wieprz Pan Maciej Mika oraz wójt gmi-
ny Świnna Pan Henryk Jurasz. W piątek 26 
czerwca klienci Etno Banku Spółdzielczego 
obsługiwani byli przez pracowników ban-
ku przebranych w stroje regionalne.

Zapraszamy na następne spotkania 
Etno Kultura w Etno Banku.

6. Na zwycięzców czekają medale, puchary i nagrody rzeczowe 
– nikt z uczestników zawodów nie wróci bez nagrody.

7. Obowiązuje strój sportowy.
8. Dojazd we własnym zakresie.

ZAPROSZEnIE na XIV RAJD – 5 września 2015 r.,
hasło XIII Rajdu: „Misyjne Drogi” – trzy miesiące 

przed Beatyfikacją polskich misjonarzy – 
męczenników z Peru

Rozpoczęcie Rajdu 05.09.2015 r. o godz. 9.00
na placu przy I Stacji Golgoty Beskidów

 (ostatni przystanek MZK w Radziechowach).
Zakończenie około godziny 12.30.

niebieski – dla osób na wózkach, poruszających się o kulach lub 
słabo chodzących – będą wywiezieni na górę jeepami,
Żółty – dla lubiących spacery,
Czerwony – dla ludzi lubiących trudne wyzwania,

Po drodze, wykonując 10 zadań na poszczególnych punktach, 
a  zapisanych w  karcie patrolu, docieramy na szczyt najpiękniej-
szej góry wznoszącej się nad Kotliną Żywiecką – Matyski (609 m. 
n.p.m.), na szczycie, której stoi Jubileuszowy Krzyż. Z góry tej roz-
pościera się jedyna w swoim rodzaju Panorama Beskidów.

Dla zwycięskiej drużyny z czerwonego szlaku przewidziane są 
nagrody, tylko I miejsce 10 osób + opiekun), a dla wszystkich będą 
wyjątkowe medale oraz smaczny posiłek.

Zgłoszenia i informacje dotyczące Rajdu pod adresem: 
www.dzieciserc.pl dzieciserc@o2.pl, ( tel. 501 355 794). 
Zgłoszenia grup zorganizowanych – ponad 30 uczestników, przyj-
mujemy do 04.09.2015 r. do godz. 9:00

Zadania na szlaku:
1. nauka piosenki,, Polskie Kwiaty …” poznanie historii związa-

nej z tą piosenką i O. Michałem Tomaszkiem
2. ubiór Peruwiańczyka
3. historia cytatu; religia to opium dla ludu..
4. zaszyfrowanie wiadomości – nadanie listu
5. przejście przez zasieki
6. udzielenie pomocy przy ukąszeniu lub podczas wstrząsu 

anafilaktycznego
7. plecienie wiklinowego kosza
8. wspólnie piszemy list do Papieża Franciszka – tajemnica J
9. zabawa z czosnkiem, skok w worku, rzeźbienie w gipsowej 

kostce
10. Przygotowanie wycinka korony cierniowej na 14 września.

Regulaminy rajdu oraz wyścigów znajdziecie Państwo na stronie 
organizatora!

Patronat nad imprezami objęli: Ks. Dziekan Stanisław Bo-
gacz, Ks. Piotr Pokojnikow Proboszcz Parafii św. Marcina w Radzie-
chowach, Andrzej Kalata Starosta Powiatu Żywieckiego, Maciej 
Mika – Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz, Piotr Tyrlik – Wójt Gmi-
ny Węgierska Górka, Przemysław Kubaszek – Prezes BS Radziecho-
wy – Wieprz, GCKPT Radziechowy-Wieprz, OSP Radziechowy, Ra-
dio diecezjalne „Anioł Beskidów” www.diecezja.bielsko.pl, Redak-
cje czasopism katolickich: Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Źródła, 
Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z oddziałami Dwu-
języcznymi w Wieprzu.

Organizatorami imprez jest  Stowarzyszenie Dzieci Serc, 
Ul. Abramska 2, 34- 381 Radziechowy, tel. 501  355  794, www.
dzieciserc.pl     dzieciserc@o2.plWspółorganizatorami Starostwo 
Powiatu Żywieckiego oraz Urząd Gminy Radziechowy–Wieprz

 Życzymy dobrej zabawy!



6

Nasza GmiNa

75-lecie w Juszczynie

Komunikat nr 49/2015 dla pacjentów

W dniu 27 czerwca odbyła się uroczysta Msza Św. w kościele 
Parafialnym w Juszczynie w intencji Jubilatów, którzy w 2015 roku 
ukończyli 75 rok życia, w trakcie której Proboszcz Parafii ks. Kazi-
mierz Buba wygłosił pouczające kazanie na temat wartości i sza-
cunku do życia.

Na spotkanie przybyło 15 jubilatów między innymi: Jan Wen-
dzel, Józef Murański, Wojciech Duraj, Karol Noga, Czesław Noga, 
Antoni Świniański, Jan Chowaniec, Karol Polak, Maria Hanzel, Ma-
ria Wojewodzic, Czesława Goły, Anna Skrzyp, Anna Juraszek, Anna 
Murańska i oczywiście jubilat będący pomysłodawcą i organizato-
rem – Pan Mieczysław Polak. Potem odbyło się spotkanie w domu 
ludowym gdzie jubilaci otrzymali kwiaty i  podarunki od Wójta 

Pana Macieja Miki i Przewodniczącego Rady Pana Piotra Pieli.
Dla gości zagrał i zatańczył zespołów „Grojcowianie” oraz wy-

stąpili znani gawędziarze Pan Andrzeja Murańskiego, Waleria Pro-
chownik i Maria Grzegorek. Tego dnia odbyła się również promo-
cja tomiku wierszy Pana Mieczysława Polaka.

Wśród gości był tego dnia sołtys Pan Mieczysław Sygut, Radni 
Naszej Gminy, Radny powiatowy Pan Jan Witkowski. 

W kościele i na sali występował chór, a wspomnieniom i śmie-
chom nie było końca.

Z  okazji tak pięknego Jubileuszu życzymy wszystkim Jubila-
tom zdrowia wszelkiej pomyślności i kolejnych 75-lat życia z tak 
pięknymi wspomnieniami!         GCKPT

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina
O możliwości skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych

W ramach programu:
-profilaktyka chorób układu krążenia

-profilaktyka chorób odtytoniowych w tym POCHP
-profilaktyka gruźlicy

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 
w  Katowicach uprzejmie przypomina Państwu o  możliwości ko-
rzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku cho-
rób układu krążenia, chorób odtytoniowych w  tym POCHP oraz 
profilaktyki gruźlicy, które pozwalają wcześnie wykryć groźne 
schorzenia i bez kolejki.
• PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
Dla kogo program

Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami 
ryzyka znajdujących się na liście lekarza POZ. Uprawnionymi do 
uzyskania świadczenia są osoby będące w danym roku kalenda-
rzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, które w ciągu ostat-

nich pięciu lat nie korzystał ze świadczeń udzielanych w ramach 
programu i u których nie została dotychczas rozpoznana choro-
ba układu krążenia.
Jakie badania są wykonywane w ramach programu.

W ramach programu wykonywane są m.in.: profilaktyczne ba-
dania układu krążenia, określenie BMI, pomiar ciśnienia, badania 
biochemiczne krwi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pa-
cjent kierowany jest na dalszą diagnostykę.
Jak korzystać z badań.

Bezpłatne badania układu krążenia można wykonać w  każ-
dym podmiocie leczniczym, który podpisał z NFZ umowę na re-
alizację świadczeń w zakresie lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę te-
lefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.
Efekt programu.

Badania profilaktyczne w  programie pozwalają na wczesne 
zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i  podjęcia le-
czenia.
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JUBIlEUSZ 110-lECIA OChOtnICZEJ StRAŻY POŻARnEJ Z RADZIEChÓW

• PROGRAM PROFIlAKtYKI ChORÓB ODtYtOnIOWYCh 
(W tYM POChP)
EtAP PODStAWOWY:
Dla kogo program

Program skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia palą-
cych papierosy, w tym w zakresie diagnostyki POCHP w szczegól-
ności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy 
nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach pro-
gramu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u któ-
rych nie zdiagnozowano wcześniej, w  sposób potwierdzony ba-
daniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 
(lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc).
Jakie badania są wykonywane w ramach programu

W ramach programu wykonywane jest:
– porada antynikotynowa w odniesieniu do osób palących pa-

pierosy, niekwalifikujących się do działań w  zakresie profilaktyki 
POCHP

– porada antynikotynowa w odniesieniu do osób palących pa-
pierosy zakwalifikowanych do działań w zakresie profilaktyki PO-
CHP – dodatkowo wykonywane jest badanie spirometryczne.

W  przypadku wykrycia nieprawidłowych zmian u  pacjenta, 
kierowany jest on na dalszą diagnostykę.
Jak skorzystać z badań

Bezpłatne w  ramach programu można wykonać w  podmio-
tach leczniczych, które podpisały z NFZ umowę na realizację pro-
gramu. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę te-
lefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne. Z  badań mogą ko-
rzystać wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, które mieszczą się 
w  grupie wiekowej i  nie wykonywały badań spirometrycznych 
w ciągu ostatnich trzech lat.

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących etap podsta-
wowy programu znajduje się w zakładce

Pacjent/Programy profilaktyczne/Program profilaktyki chorób 
odtytoniowych – w tym program przewlekłej obturacyjnej choro-
by płuc – etap podstawowy
EtAP SPECJAlIStYCZnY
Dla kogo program

Program jest skierowany do wszystkich osób uzależnionych 
od palenia tytoniu skierowanych z etapu podstawowego progra-
mu realizowanego przez lekarza POZ lub z oddziału szpitalnego 
oraz zgłaszających się bez skierowania.
Jakie badania są wykonywane w ramach programu

W  programie wykonywane są m.in.: badania przedmiotowe: 
masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, edukacja an-

tynikotynowa, terapia odwykowa.
Jak korzystać z badań

Do udziału w programie można zgłaszać się ze skierowaniem 
od lekarza POZ realizującego etap podstawowy programu lub 
zgłosić się osobiście lub telefonicznie skontaktować się z placów-
ką realizującą program.

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących etap podsta-
wowy programu znajduje się w zakładce

Pacjent/Programy profilaktyczne/Program profilaktyki chorób 
odtytoniowych – palenie jest uleczalne – etap specjalistyczny
Efekty programu

Cele programu to zmniejszenie zachorowalności na schorze-
nia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości 
palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tyto-
niu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uza-
leżnień do tytoniu
• PROGRAM PROFIlAKtYKI GRUŹlICY
Dla kogo program

Program skierowany jest do osób dorosłych znajdujących się 
na liście pielęgniarki POZ, nie posiadających w dotychczasowym 
wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w szczególności do osób, które 
miały kontakt z chorym, lub osób które mają trudne warunki ży-
ciowe mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby.
Jakie badania są wykonywane w ramach programu

W  ramach programu wykonywane są wywiad w  kierunku 
gruźlicy oraz edukacja zdrowotna pacjenta. W przypadku wykry-
cia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnosty-
kę i leczenie.
Jak skorzystać z badań

Bezpłatne badania profilaktyki gruźlicy można wykonać w każ-
dym zakładzie opieki zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na 
realizację świadczeń w zakresie pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę 
telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.
Efekt programu

Badania profilaktyczne w  programie pozwalają na wczesne 
zdiagnozowanie choroby i wdrożenie natychmiastowego i prawi-
dłowego leczenia gruźlicy.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich programów 
profilaktycznych finansowanych przez Śląski OW NFZ oraz wyka-
zy realizatorów programów znajdują się w zakładce Pacjent/Pro-
gramy profilaktyka.

STAROSTA ŻYWIECKI
Andrzej Kalata

Rok ubiegły był rokiem pracowitym, 
rokiem wielu zagrożeń. Strażacy z Radzie-
chów wyjeżdżali 63 razy do różnych zda-
rzeń. Dzięki stworzeniu Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w  Radziechowach, obywatele 
mogą liczyć na szybką i skuteczna pomoc.

W minioną niedzielę, 18 lipca br. druho-

wie z OSP Radziechowy obchodzili jubile-
usz 110 rocznicy powstania swojej jednost-
ki. Od 110 lat gaszą pożary z  narażeniem 
własnego zdrowia i życia. Z poświęceniem 
i  ofiarnością służą mieszkańcom Gminy 
Radziechowy Wieprz. Z Kroniki OSP w Ra-
dziechowach dowiadujemy się, ze w 1905r. 
w trosce o potrzeby wioski przy Kółku Rol-
niczym założono OSP Kółka Rolniczego, 
której zadaniem było chronienie przed po-
żarami chat i  zabudowań gospodarczych. 
Ochotnicza Straż Pożarna Kółka Rolnicze-
go uświetniała wszystkie uroczystości ko-
ścielne i państwowe. Z szacunkiem odno-
siła się do swojego sztandaru, na którym 
z jednej strony widniał wizerunek Matki Bo-
skiej Częstochowskiej na tle białego orła, 
a  z  drugiej św. Florian zalewający konwią 
ogień płonącego budynku. Dobrze przy-

gotowani i  wyszkoleni druhowie w  czasie 
pożaru energicznie i  sprawnie bronili za-
grożonego mienia. W 1912r. jednostka ra-
dziechowskiej straży liczyła 27 druhów. 
Pierwsza wojna światowa wstrzymała dzia-
łalność organizacji. Druhowie zostali wcie-
leni do armii austriacko-węgierskiej i ra-



8

Nasza GmiNa

zem z innymi walczyli na frontach. W okre-
sie międzywojenny (1920-1939) odłączono 
Straż Pożarną od Kółka Rolniczego, a połą-
czono ze Związkiem Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej. Ochotnicza Straż 
Pożarna w  Radziechowach wprowadzi-
ła reorganizację i  modernizację oddziału. 
Zdobywała fundusze organizując zbiórki 
pieniężne, imprezy dochodowe, dzięki któ-
rym uzupełniano braki w sprzęcie, umun-
durowaniu. W porozumieniu z Radą Gmin-
ną przystąpiono do budowy nowej remizy, 
ponieważ istniejące dwie dotychczasowe 
były niewystarczające. Na placu zakupio-
nym od Józefa Jurasza, dzięki funduszom 
gminnym i  przy współudziale OSP, wybu-
dowano remizę – 2 pomieszczenia i  salę 
posiedzeń. W 1935 r. założono oddział OSP 
w Twardorzeczce, należącej parafialnie do 
Radziechów. Zaopatrzono go w  potrzeb-
ny sprzęt i umundurowanie. W 1936 r. za-
kupiono motopompę „Syrenka” i  300 m 
węży strażackich. W 1957 r. wybudowano 
zbiornik na wodę do celów przeciwpożaro-
wych, zakupiono nową motopompę oraz 
parcelę pod rozbudowę strażnicy. W 1962 
r. rozpoczęto budowę Sali widowiskowej. 
W 1972 r. jednostka otrzymała nową moto-
pompę, a w 1976 r. nowy samochód mar-
ki „ŻUK”

Obchody jubileuszu rozpoczęły się 
Mszą święta w intencji strażaków, która od-
prawiona została w  kościele parafialnym 
Św. Marcina w  Radziechowach o  godz. 
11:00. Po Mszy św. nastąpił przemarsz pod 
remizę – pododdziały zostały prowadzone 
przez młodszego kapitana Tomasza Pawlu-
sa. Odśpiewano hymn i uroczyście podnie-
siono flagę. Głównym punktem uroczysto-
ści było przekazanie i  poświęcenie samo-
chodu oraz wręczenie odznaczeń.

W  obchodach jubileuszu uczestniczy-

li m.in.: Wójt Gminy Maciej Mika, Przewod-
niczący Rady Gminy Piotr Piela oraz Rad-
ni i przedstawiciele Naszej Gminy, Komen-
dant Gminnego ZOSP RP Grzegorz Biela, 
Proboszcz Parafii w Radziechowach Ksiądz 
Ryszard Kubasik, Wice Wojewoda Katowic-
ki Mirosław Szemla, Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w  Żywcu 
Zieliński Andrzej, Wice Prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego ZOSP RP w  Katowicach Je-
rzy Szkatuła, Członek Zarządu Wojewódz-
kiego Stanisław Kucharczyk, Starosta Po-
wiatu Żywieckiego Andrzej Kalata, Komen-
dant Powiatowy Straży Pożarnej Żywiec 
Andrzej Graca, Aspirant Sztabowy Marek 
Tetłak, młodszy kapitan Tomasz Pawlus, 
były komendant PSP w Żywcu starszy bry-
gadier Stanisław Kuliński oraz Posłanka na 
Sejm Małgorzata Pępek a także mieszkań-
cy Radziechów. Uroczystość rozpoczęła na 
placu przy miejscowej remizie. Ustawiły się 

tam poczty sztandarowe OSP i uformowały 
kolumnę pododdziałów straży pożarnych.

Całą uroczystość prowadził aspirant 
sztabowy Marek Tetłak. Nastąpiło wręcze-
nie odznaczeń i dyplomów druhom straża-
kom oraz osobom zasłużonym dla ochrony 
przeciwpożarowej. Medale i  odznaczenia 
wręczał między innymi Wice Prezes Zarzą-
du Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach 
Jerzy Szkatuła oraz Członek Zarządu Woje-
wódzkiego Stanisław Kucharczyk. Z okazji 
jubileuszu jednostki uhonorowano zasłu-
żonych członków czynnych i honorowych 
OSP w Radziechowach.

Medale:
Złoty Znak Związku otrzymał Aleksander 
Temel
Złoty dla Pożarnictwa był dla Edwarda Te-
mel, Władysława Tracz oraz Jarosława Te-
mel
Srebrny dla Pożarnictwa otrzymał Marian 
Rybarski

Medalami Brązowymi dla Pożarnic-
twa zostali uhonorowani:

Mirosław Jarco, Marek Tlałka, Andrzej 
Musiał, Grzegorz Biela, Tomasz Błachut, Ro-
bert Frey, Mateusz Gielata, Mariusz Kliś, Mi-
chał Kliś, Szymon Kliś, Paweł Szymczyna

Odznaczenia Strażaka Wzorowego 
otrzymali natomiast:

Wojciech Lizak, Jan Sufa, Dominik Czaj-
ka, Kamil Kliś, Paweł Płonka oraz Michał Fir-
lejczyk.

Podczas swoich wystąpień zaproszeni 
goście podkreślali rolę, znaczenie i zaanga-
żowanie strażaków ochotników w  umac-
nianiu bezpieczeństwa i ochrony przeciw-
pożarowej, nie szczędzili jubilatom słów 
podziękowań, gratulacji i  życzeń. Na za-
kończenie części oficjalnej uroczystości 
odbyła się defilada przybyłych jednostek. 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich 

sponsorów szczególnie dla Firmy Żywiec 
Zdrój oraz przedstawiciela firmy „Szczę-
śniak” (pojazdy specjalne). Po zakończe-
niu głównej uroczystości wszyscy goście 
zostali serdecznie zaproszeni na festyn na 
którym zabawom i tańcom nie było końca 
do białego rana.

Serdeczne podziękowania kierujemy 
do głównego sponsora Jubileuszu 110-le-
cia Ochotniczej Straży Pożarnej Firmy Ży-
wiec Zdrój za wsparcie finansowe i  poda-
rowanie wody dla wszystkich gości.

liczba wyjazdów do zdarzeń w roku 
2014:
pożary – 41
miejscowe zagrożenia ogółem – 11
wypadki drogowe – 4
akcje powodziowe – 3
ratownictwo chemiczne – 0
wichury – 4

Z  okazji uroczystości 110-lecia Ochot-
niczej Straży Pożarnej Radziechowy skła-
damy wszystkim Strażakom by służba dru-
giemu człowiekowi była dla Was źródłem 
osobistej satysfakcji i społecznego uznania 
a św. Florian niech otoczy opieką Was i Wa-
sze Rodziny.

(A.M.)
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W dniu 25 lipca br. druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Wieprzu obchodzili jubileusz 90 rocznicy powstania swojej 
jednostki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wieprzu z poświęceniem i ofiar-
nością służy miesz-
kańcom Gminy Ra-
dziechowy Wieprz 
od 90 lat.

Obchody jubile-
uszu rozpoczęły się 
Mszą Święta w  in-
tencji strażaków, któ-
ra odprawiona zo-
stała w  Kościele Pa-
rafialnym w Wieprzu 
o  godz.10:30. Na-
stępnie odbył się przemarsz na plac uroczystości, gdzie przywita-
no wszystkich przybyłych gości oraz dokonano poświęcenia figu-
ry św. Floriana oraz wręczenie odznaczeń.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Radziecho-
wy-Wieprz pan Maciej Mika, Przewodniczący Rady Gminy Radzie-
chowy-Wieprz Pan Piotr Piela, Radni Gminy Radziechowy-Wieprz, 
Radni Powiatowi, Komendant Gminnego ZOSP RP Pan Grzegorz 
Biela, Przedstawiciel ETNO Banku – Pani Bernadetta Siwek, Poseł 
na Sejm RP Pani Małgorzata Pępek, Wicewojewoda Śląski – Pan 
Mirosław Szemla, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP 
RP w  Żywcu, Radny Powiatu Żywieckiego V kadencji – Pan An-
drzej Zieliński, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Ka-
towicach – Pan Mi-
chał Urbaniec, Ko-
mendant Powiato-
wy PSP w Żywcu mł. 
Bryg. Pan Andrzej 
Graca, były Komen-
dant PSP w Żywcu st. 
Bryg Stanisław Kuliń-
ski, Były Komendant 
Zawodowej Straży 
Pożarnej w  Żywcu 
płk. Poż. Czesław Pruski, Starosta Powiatu Żywieckiego Kalata An-
drzej, Kierownik Biura Spółki Wodno-Ściekowej w Wieprzu – Pan 
Jerzy Kania, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wieprzu 
Pani Anna Chmiel, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Wieprzanki” 
Pani Jadwiga Kliś, Sołtys Sołectwa Wieprz Pani Maria Hulak, Przed-
stawiciele GKS Radziechowy – Wieprz, Przewodniczący Wspólnoty 
Leśnej w Wieprzu – Pan Mieczysław Brańka, Prezes GS Węgierska 
Górka Pan Antoni Gołuch, ks. Kapelan Zygmunt Bernat, ks. Gałysa 
Jan, Orkiestra Dęta OSP Radziechowy, Ochotnicze Straże Pożarne 
z  terenu Gminy Radziechowy 
– Wieprz, Zaprzyjaźnione jed-
nostki OSP powiatu żywiec-
kiego, przedstawiciele górni-
ków i  górali Żywieckich oraz 
Sponsorzy OSP Wieprz.

Prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Zw. OSP RP 
w Żywcu Andrzej Zieliński zło-
żył wszystkim Druhnom i Dru-
hom najserdeczniejsze gra-
tulacje z  okazji tak piękne-
go Jubileuszu. Skierował tak-
że słowa uznania za ofiarność, 
bezinteresowność i  odwagę 

w  działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkań-
com naszego regionu. Dziękował za wytrwałości w tej ciężkiej, ale 
jakże pięknej służbie, w której poprzez ratowanie ludziom życia, 
zdrowia i mienia ofiaruje się najcenniejszy dar, jaki strażacy mogą 
ofiarować społeczeństwu.

Z okazji jubileuszu jednostki uhonorowano zasłużonych człon-
ków czynnych i honorowych OSP w Wieprzu, Decyzją Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
Adam Biegun
Jerzy Jagosz
Jacek Wandzel

Serdeczne podziękowania kierujemy do głównego sponso-
ra Jubileuszu 90-le-
cia Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej Firmy Ży-
wiec Zdrój za wspar-
cie finansowe i  po-
darowanie wody dla 
wszystkich gości.

Jednostka OSP 
Wieprz założona zo-
stała w  1925 roku. 
Założycielami byli: 
Jan Klich- ówczesny 

kierownik szkoły, Jan Sanetra, Michał Wrona, Karol Piątek, Jan Sa-
netra i Michał Sanetra. Pierwszym Prezesem został Jan Klich, a Na-
czelnikiem Jan Sanetra. W  1925 roku z  pomocą społeczeństwa 
druhowie rozpoczynają budowę remizy, a w roku 1926 został za-
kupiony pierwszy sprzęt gaśniczy. W 1952 roku zakupiony zosta-
je samochód marki Bedford pochodzący z demobilu, który został 
starannie wyremontowany przez strażaków i służył kilka lat. W la-
tach 1979-87 jednostka rozwija swoją działalność uczestnicząc 
w  wielu uroczystościach oraz zajmuje czołowe miejsca w  zawo-
dach. Nawiązuje współpracę z młodzieżą, co procentuje powsta-
niem w 1987 r. Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, której postawa 
pozwala sięgnąć po pierwsze miejsce w zawodach szczebla gmin-
nego, powiatowego, 
a  w  roku 1988 dru-
żyna tryumfuje na-
wet na szczeblu wo-
jewódzkim. W  kolej-
nych latach przyby-
wa ochotników, po-
wstaje nowa remi-
za i  tak świętujemy 
dziś 90-lecie Ochot-
niczej Straży Pożar-
nej z Wieprza.

Statystyka z roku 2014:
Liczba wyjazdów do zdarzeń:
pożary – 18
miejscowe zagrożenia ogółem – 20
wypadki drogowe – 3
akcje powodziowe – 16
ratownictwo chemiczne -0
wichury – 1

Z okazji tego pięknego Jubileuszu składamy wszystkim Straża-
kom serdeczne gratulacje i życzymy dalszej motywacji w bezinte-
resownym pomaganiu osobom dotkniętym przez los, a św. Florian 
niech otoczy Was i Wasze rodziny opieką.

(A.M.)

90-lecie OSP WIEPRZ
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I  Juszczyńska Noc Świętojańska już za 
nami. Odbyła się ona z  małym opóźnie-
niem w niedzielne popołudnie dnia 12 lip-
ca 2015 r w niezwykłym klimacie tradycji, 
folkloru i  dobrej zabawy. Szczególny kli-
mat całemu przedsięwzięciu nadały liczne 
atrakcje takie jak grabienie i składanie sia-
na do ostrewek, koszenie kosą trawy, kle-
panie kosy oraz skoki przez ognisko. Dla 

najmłodszych przygotowa-
liśmy grę terenową pod ty-
tułem „Szukanie kwiatu pa-
proci” jednakże okazało się 
iż wzbudziła ona ogrom-
ne zainteresowanie również 
u młodzieży. Wszystkie pan-
ny i  panienki starannie plo-
tły zielone i pachnące wian-

ki, w  których wy-
glądały niczym 
prześliczne Nim-
fy. Wieczór uświet-
niały swoją muzy-
ką miejscowe ka-
pele góralskie, przy 
której uczestnicy 
hucznie się bawili. 
Zespół Grojcowia-
nie przygotował 

plenerową inscenizację lokal-
nej tradycji Nocy Świętojań-
skiej oraz bawił publiczność 
ludowymi tańcami. Atmos-
fera i  zabawa była przednia, 
Juszczynianie jak zawsze zin-
tegrowani i gotowi do działa-
nia, mamy nadzieję że impre-
za ta będzie cykliczną atrakcją 

w  naszej Gminie Radziechowy – Wieprz. 
Wszystkim uczestnikom oraz ludziom do-
brej woli i  sponsorom, którzy służyli swo-
ją pomocą w  organizacji przedsięwzięcia, 
serdecznie dziękujemy i  w  sekrecie zdra-
dzimy, że to nie koniec takich imprez.

Sami Swoi
(A.B.)

noc Świętojańska w Juszczynie

Policjant z Czadcy szkolił karateków w Radziechowach!
W sali gimnastycznej w Radziechowach odbyło się seminarium 

karate zorganizowane przez Klub ARAWASHI w ramach współpra-
cy w  obszarze profilaktyki i  sportu przez kluby z  Czech – Polski 
– Słowacji. Tym razem Słowak Jaroslav Martak, który na co dzień 
szkoli karateków w  Czadcy szkolił młodzież z  gminy Radziecho-
wy – Wieprz, pomimo „lekkiej” bariery językowej praktycznie nie 
było niezrozumienia się. Założeniem szkoleniowym seminarium 
jakie założyli sobie szkoleniowcy, jest poznawanie nowinek szko-
leniowych ściśle powiązanych z elemen-
tami profilaktyki, które dość skutecznie 
wpływają na lepsze kształtowanie emo-
cji u młodych poprzez wkomponowanie 
w taktyczno – praktyczne elementy wal-
ki, a które poprzez systematyczne ćwicze-
nie zwiększają szansę zawodnika na po-
prawę relacji interpersonalnych oraz suk-
ces sportowy. Motywem szkolenia był 
trening plyometryczny na jakim bazują 
Słowacy. Ćwiczenia plyometryczne –  jak 
wskakiwanie na pudło czy skoki w miej-

scu –  odzwierciedlają zarówno uosobienie ruchu jak i  szybkość 
wykonywania licznych umiejętności sportowych ale nade wszyst-
ko kształtują dyscyplinę ćwiczących. W szkoleniu istotne jest” do-
świadczenie właściwego przepływu energii, odczuwając optymal-
ny poziom doznań psychicznych najwyższy poziom uwagi i kon-
centracji i radość z uprawiania ulubionej dyscypliny. Wygrana nie 
oznacza sukcesu a  osiągnięcie celu osobistego oznacza wygra-
ną, realistyczne cele osobiste – pozwalają na poczucie kontro-

li oraz odpowiedzialność za porażki jaki 
i  zasługi za odniesione sukcesy, zawod-
nicy wówczas czują się silni, mają wra-
żenie kontrolowania sytuacji, są pozba-
wieni wątpliwości i  kompleksów, wyko-
rzystują do max. swoje zdolności. Ćwi-
czenia mogą eliminować u  dzieci sta-
ny hipertonii (zwiększone napięcie mię-
śni) lub hipotonii (zmniejszenie napięcia 
mięśni), stany takie mogą powodować 
u  młodych, zniechęcanie do robienia 
czegokolwiek w okolicznościach pod-
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wyższonego napięcia. Takie szkolenia karate w swej różnorodno-
ści przygotowują zawodników w przełamywaniu emocjonalnych 
napięć przedstartowych – strachu, bądź niwelują napięcia psy-
chiczne związane z trudnymi sytuacjami w trakcie samej walki ka-
rate, gdzie lęk niejednokrotnie „paraliżuje” – bądź sprawia że za-
wodnik ma w głowie „pustkę” w podjęciu decyzji, wykonania sto-
sownej techniki sportowej. Szkoleniowcy ustalili, że oprócz za-
jęć sportowych zgłębią istotne zagadnienie jakie występuje po 
wszystkich stronach granicy w procesie szkoleniowym dostrzega-
ne u młodzieży określanej jako „Generacja X-men” urodzonych po 
roku 2000 i pewne ich wspólne cechy. Mówi się o nich, że są mło-
dzi, sprytni i zuchwali, wychowani w łączności z najnowocześniej-
szymi technologiami. Dlatego preferują żyć i trenować inaczej niż 
starsi rówieśnicy, ich cechy to: nielojalność – czyli chęć zmieniania 
miejsca aktywności by poszerzać swoje doświadczenia, roszcze-
niowość, pragnienie podejmowania tylko wybranych zadań a uni-
kanie działań rutynowych – powtarzalnych, słomiany zapał, szyb-

kie znudzenie 
k o l e j n y m i 
ćwiczeniami, 
brak dokład-
ności wyko-
nywanych za-
dań, zbyt duża 
ocena wła-
snych kompe-
tencji, trudno-

ści z podporządkowaniem się. Pokolenie X-menów ceni swój czas. 
To, co dla starszego pokolenia sportowców było przywilejem, dla 
nich jest przynależnym prawem. Osoby z  pokolenia X-men we 
wszystkich trzech krajach stają się bardzo świadome swojej war-
tości. Wietrząc nowe miejsca treningu zazwyczaj liczą na ciekawe 
propozycje szkoleniowe, intelektualnych wyzwań szkoleniowych 
i perspektywy indywidualizacji szkolenia. Jeżeli w swoim trenin-
gu będą dostrzegać sens i usatysfakcjonuje ich, wykażą się dużym 
zaangażowaniem, sprawnością i  poniosą wszelkie koszty w  tym 

f i n a n s o w e . 
W  szkole-
niu z  Genera-
cją X-men, po-
winno się być 
obytym na 
„zadzieranie 
nosa” przez za-
wodnika, gdyż 
mają wysokie 
mniemanie o sobie i mogą wydawać się zbytnio zuchwali i nazbyt 
pewni siebie. Takie szkolenia i wymiana doświadczeń przez szko-
leniowców, niewątpliwie są elementem twórczego działania w ka-
rate i jest jednym z podstawowych sposobów przekazu informa-
cji o sztukach i sportach walki i samoobronie jako specyficznym 
języku „mowy ciała”, wyrażającym odniesienie emocjonalne kara-
teków do otaczającej ich rzeczywistości i  do samego siebie. Ak-
tywność tocząca się w klubie i to co dzieje się po treningach, przy-
czynia się do wspomagania lepszego rozwoju każdego uczestni-
ka, oprócz szkolenia, mającego na celu zadzierzgnięcie nowinek 
szkoleniowych, spotkanie z policjantem ze Słowacji niesie za sobą 
aspekt wychowawczy uczenia się poprzez działanie, czyli wszyst-
kimi zmysłami, uczy sondowania, krytycznego myślenia i  samo-
dzielnego działania. Metodyce tej z zaciekawieniem przyglądał się 
bacznie Mirosław Dziergas dyr. wydziału sportu w Starostwie Po-
wiatowym w Żywcu. Niecodzienne szkolenie karateków było waż-
nym elementem wdrażania profilaktyki poprzez stosowanie tech-
nik i taktyki u naszych zawodników, miało także walor wychowaw-
czy (i tu słowa podziękowania dla rodziców dzieci, którzy wspiera-
ją i finansują taką aktywność swoich pociech w obszarze profilak-
tyki), o którym nie zapominamy przy tego typu okazjach przybli-
żając adeptom szkolącym się w sportach i sztukach walki zasady 
stosowania prawa (w tym Słowackiego) w życiu codziennym. A już 
niebawem do klubu zapowiedział przyjazd Czech Martin Blaton 
z Ostrawy, który poprowadzi zajęcia z akcentem na Czeski model 
szkoleniowy.              B.H.W

W  dniu 18 czerwca 2015r. obydwa nasze przedszkola od-
wiedziła Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorza-
ta Pępek. Wizyta związana była z sukcesami naszych wychowan-
ków w  ogólnopolskim konkursie „Szkoła Marzeń” organizowa-
nym przez Parlamentarzystów Rzeczypospo-
litej Polskiej zrzeszonych w  Parlamentarnym 
Zespole ds. Dzieci.  Konkurs skierowany był 
do dzieci i młodzieży od wieku przedszkolne-
go aż po szkoły ponadpodstawowe. Na eta-
pie okręgowym prace oceniała komisja powo-
łana przez Biuro Poselskie Małgorzaty Pępek. 
W dniach 7-10 kwietnia komisja dokonała oce-
ny łącznie 258 prac plastycznych i literackich. 
W  kategorii „przedszkola” nasi wychowanko-
wie zdobyli następujące laury:

II miejsce – Nikola Bogdał;
III miejsce-Marta Skrzypek;
Wyróżnienie I stopnia-Nikola Dłutko;
Wyróżnienie II stopnia: Natalia Mika, Mikołaj Rodak, Ksawe-

ry Nowak, Natalia Ciur-
la, Wiktoria Rybarska, 
Amelia Rybarska, Anto-
ni Kupczak, Kalina Ko-
nior, Szczepan Roczy-
na, Emilia Hazuka, Ka-
lina Biegun, Adrianna 
Pieronek, Małgorzata 
Pawlus, Amelia Zawa-
da, Natalia Wdowiak.

Prace konkursowe 
dzieci przygotowywa-
ły pod kierunkiem wy-

chowawczyń: Stanisławy Lizak, Doroty 
Konior, Justyny Migdał Kasperek, Alek-
sandry Kani, Mirosławy Szali, Alicji Ką-
kol, Barbary Kantyki.

Pani Poseł przy-
była do Publicz-
nego Przedszkola 
w  Radziechowach, 
aby osobiście wrę-
czyć nagrody i  dy-
plomy laureatom 
oraz pogratulować 
ich wychowawczy-
niom. Na dyplo-
mach wydanych 
przez Sejm i  Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

widnieją podpisy m.in. Marszałka 
Senatu Rzeczypospolitej Pana Bog-
dana Borusewicza, Przewodniczącej 
Zespołu Parlamentarnego D/S Dzie-
ci Pani Alicji Chybickiej oraz Pani Po-
seł na Sejm Rzeczypospolitej Małgo-
rzaty Pępek.  Podsumowaniem bar-
dzo sympatycznego spotkania były 
pamiątkowe zdjęcia.  Jesteśmy nie-
zwykle dumni z  sukcesów naszych 
przedszkolaków oraz odwiedzin tak 
znamienitego gościa.

Małgorzata Kasperek
- dyrektor Publicznego Przedszkola 

w Radziechowach

Pani Poseł Małgorzata Pępek
 z wizytą w Publicznym Przedszkolu w Radziechowach.
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WYnIKI GMInnYCh ZAWODÓW SPORtOWO-POŻARnICZYCh
W  dniu 27 lipca 2015 roku w  sobotę 

o  godzinie 10.00 na stadionie Gminnego 
Klubu Sportowego w  Wieprzu rozpoczę-
ły się Gminne Zawody Sportowo – Pożar-
nicze.

W zawodach wzięło udział 6 drużyn se-
niorskich w jednostek: OSP Radziechowy 2 
drużyny, OSP Wieprz, OSP Przybędza, OSP 
Bystra, OSP Juszczyna.

Dodatkowo zawody zostały przeprowa-
dzone w kategorii Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych chłopców, w  których wzięła 
udział drużyna z Bystrej, która w swojej ka-
tegorii wiekowej zajęła I miejsce.

Strażacy mieli do pokonania dwie kon-
kurencje tor przeszkód (7 x 50m), oraz ćwi-
czenie bojowe.

Sędziami zwodów byli przedstawicie-
le Państwowej Straży Pożarnej w  Żywcu, 
a  organizatorem Gmina Radziechowy – 
Wieprz, wraz ze wszystkimi strażami z tere-
nu Gminy.

Po oficjalnym rozpoczęciu zawodów 
przystąpiono do losowania kolejności w ja-

kiej będą startowały poszczególne druży-
ny. Jak zawsze najwięcej emocji wzbudzi-
ła konkurencja ćwiczenie bojowe, w której 
strażacy muszą w  jak najszybszym czasie 
rozwinąć linie gaśnicze, uruchomić moto-
pompę i przewrócić pachołki wodą poda-
ną z  bardzo dużym ciśnieniem. 
Konkurencja ta jest bardzo cie-
kawa z  uwagi na nieprzewidy-
walny przebieg (możliwość awa-
rii sprzętu, źle złożone węże).

Zawody przebiegały w  miłej 
atmosferze pełnej sportowych 
emocji i walki. Strażacy podeszli 
do tych zawodów bardzo skon-
centrowani, i  dobrze przygoto-
wani, już kilka miesięcy wcze-
śniej przeprowadzali w  swoich 
jednostkach treningi, tak aby jak 
najlepiej wypaść przed miesz-
kańcami, nie tylko swojej miej-

scowości ale całej Gminy.
KlASYFIKACJA KOńCOWA SEnIORZY
I miejsce OSP WIEPRZ
II miejsce OSP PRZYBĘDZA
III miejsce OSP BYSTRA
IV miejsce OSP RADZIECHOWY
V miejsce OSP RADZIECHOWY
VI miejsce OSP JUSZCZYNA

KlASYFIKACJA KOńCOWA MŁODZIE-
ŻOWYCh DRUŻYn POŻARnICZYCh KAt. 
ChŁOPCY
I miejsce MDP Bystra

Gratulujemy zwycięzcom! Wierzymy, że 
ta ciekawa sportowa rywalizacja jest dla 
druhów z  OSP nie tylko czynnikiem mo-
tywującym do dalszej pracy nas sobą, ale 

także przynoszą-
cym radość i  satys-
fakcję. Serdecznie 
dziękujemy wszyst-
kim przybyłym tego 
dnia widzom, z któ-
rych wielu było 
przedstawicielami 
miejscowych władz. 
Mamy nadzieję, że 
za rok spotkamy się 
w  jeszcze szerszym 
gronie!

(G.B.)

APEl DO MIESZKAńCÓW GMInY
Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz kieruje apel do wszystkich mieszkańców o zwrócenie bacznej uwagi na wałęsające się psy. 

Wszystkim właścicielom psów przypominamy o obowiązku zapewnienia pełnego nadzoru nad psami i możliwości wyprowadza-
nia psów na zewnątrz ogrodzenia wyłącznie pod nadzorem właściciela. Zanotowano wiele przypadków, w których psy podbiegały 
do dzieci, powodując dla nich zagrożenie. Już niedługo problem ten nasili się, gdyż wakacje powoli się kończą i dzieci będą chodzić 
do szkoły. Apelujemy więc do rozsądku właścicieli  w trosce o bezpieczeństwo państwa dzieci  i zapewnienia odpowiedniego nadzo-
ru nad posiadanymi zwierzętami. 

Jednocześnie przypominamy, że psy pozostawione bez opieki to groźba kary grzywny dla ich właściciela. Ponosi on także pełną 
odpowiedzialność za spowodowane prze psa szkody. Wszelkie sygnały dotyczące wałęsających się psów proszę kierować do Urzę-
du Gminy Radziechowy - Wieprz.
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Znajdź sposób na rozwój swojej firmy
 poprzez działania społecznie odpowiedzialne (CSR)

 
Zwiększ zaufanie pracowników i zbuduj trwałe relacje z otoczeniem,
Podziel się swoim know-how i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia innych,
Zwiększ zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników ,
Poznaj niestandardowe rozwiązania, które pozwolą wyróżnić się na rynku i wytyczyć nowe trendy.
 
Nie wiesz jak to zrobić?
Nasz projekt „CSR – Celuj w Swój Rozwój” ułatwi Ci znalezienie najlepszego rozwiązania. Tworzymy 
bezpłatną platformę łączącą biznes z otoczeniem. Już dziś umów się na spotkanie, a powiemy Ci jak 
zwiększyć konkurencyjność firmy i być społecznie odpowiedzialnym.
  
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
33 496 02 33, csr@bcp.org.pl
www.owes.bcp.org.pl
 
Projekt jest dofinansowany
 z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Co roku 15 sierpnia kościół katolic-
ki obchodzi święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. Dla Polskiej wsi 
to dzień, w którym szczególną część od-
daje się matce Boskiej Zielnej. Zgodnie 
z  tradycją, w  przydrożnych kapliczkach 
i  wiejskich kościołach odbywa się świę-
cenie ziół. Rolnicy pragną w ten sposób 
podziękować za plony, jakie udało im się 
zebrać w  ciągu roku. Zazwyczaj jest już 
po zbiorach, dlatego w  zielnym bukie-
cie powinny się znajdować źdźbła zbóż.  

Z tej okazji Andrzej Murański wymyślił i zorganizował w Juszczy-
nie konkurs na najobfitszy bukiet z ziół.

- Chciałbym, żeby ten konkurs wszedł do tradycji. Tak jak w Wiel-
kanoc wybieramy największą palmę, tak w sierpniu stańmy w szran-
ki o najokazalszą wiązankę z ziół- zachęca zielarz.

Bukiet powinien składać się z kilku niezbędników.
- Jednym z najważniejszych ziół jest fioletowej barwy tojeść, bo 

odpędza złe duchy i  demony. Urok rzucony przez sąsiada odwróci 
hebz, inaczej urocze ziele, a lubczyk ( babskie ziele ) jest gwarantem 
zgody i szacunku w małżeństwie. Nie może zabraknąć sadźca, bo to 
ojciec wszystkich ziół- wylicza Murański.

Jest znanym w okolicy zielarzem. Ludzie przychodzą do niego 
po poradę w razie dolegliwości. Rozpoznaje właściwości lecznicze 
wszystkich roślin jakie wyhodował w swoim ogrodzie.

-szkodliwych nie sadzę. Jestem zwolennikiem medycyny niekon-
wencjonalnej. W  mojej rodzinie żyje się długo, bo zdrowo - przeko-
nuje.

Do najciekawszych ziół w jego kolekcji należą: ziele dobrej my-
śli, które rozjaśnia umysł i przynosi ulgę przepracowanej głowie, 
ziele zbójników, które według legendy dodawało im wigoru i siły 
w nogach oraz tanecznik, czyli ziele do tańcowania. – Na potań-
cówce panny powinny mieć go za zapaską. To gwarantuje powodze-
nie w tańcu i pozwala bawić się do białego rana bez bólu nóg- po-
ucza Murański.

Ziele o  skomplikowanej nazwie  radwidzioł chroni od staro-
panieństwa.- Żeby odgonić samotność trzeba przy zrywaniu radwi-
dzioła recytować zaklęcie:” mój kwiatusku radwidziole, jo cie zbie-
rom na tym dziole, pięć palcami, jednom dłoniom, niechaj chłopcy za 
mnom goniom”- doradza.

Jak zdobyć główną nagrodę w  konkursie na największą wią-
zankę?-Żeby zostać laureatem trzeba przynieść bukiet z  tych ziół, 
które wymieniłem i dodatkowo wzbogacić go takimi okazami, które 
nawet mnie by zaskoczyły- podpowiada Murański. 

PORADY ZIElARZA
Zioła przy zaburzeniach i dolegliwościach układu trawiennego 

żołądka, wątroby i skurczy jelitowych.
Robimy mieszankę z ziół:
Ziele dziurawca
Ziele melisy
Ziele mięty pieprzowej
Bierzemy równe części i zagotowujemy. Pić 3razy po szklance 

między posiłkami.
Dziurawiec – wspomaga przy osłabieniu wątroby i wydziele-

niu żółci, wzmacnia śluzówkę żołądka i jelit, leczy stany depresyj-
ne.

Mięta- pobudza wątrobę i  żołądek, przeciwdziała skurczom 
górnego odcinka pokarmowego, dróg żółciowych i  zakłóć jelita 
grubego.

Melisa- uspakaja, ułatwia zasypianie w neurastenii i wyczerpa-
niu nerwowym, nerwobólach i nieżyłach  układu pokarmowego 
i górnych dróg oddechowych. 

Zioła czyszczące jelito z  zalegajacych tam złogów, zakłóce-
niach układu trawiennego, zapobiega odkładaniu się tłuszczu. 
Działa odchudzająco.

-liść senesu
- herbata zielona
-koper włoski
-kora bzu czarnego
-kora kruszyny
-korzeń mniszka lekarskiego
-liść brzozy
Wymieszać razem, zagotować ok. 5 minut. Na wieczór pijemy 

1 szklankę a potem po ½ szklanki po jedzeniu lub zależnie od or-
ganizmu.

Bóle głowy- możemy bardzo łatwo usunąć: bierzemy 10 – 15 
pestek śliwy węgierki, tłuczemy i pomału zjadamy jej środek, po 
chwili przestaje głowa boleć.

Krwawienie z nosa- przy krwawieniach z nosa u dzieci a cza-
sem u dorosłych( zbadać czy nie ma nadciśnienia ) na wzmocnie-
nie żył pijemy herbatkę z ziół:

-taszmik pospolity
-tobołki polne
-przywrotnik
-krwawnik
Mieszamy razem i pijemy 1 łyżeczkę na szklankę wrzątku 3 razy 

dziennie . Jeżeli nie mamy przywrotnika to może być pokrzywa.

ZIElARZ Z GÓR
Andrzej Murański chciałby przywrócić naturalnej medycynie należne jej znaczenie
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Lp. Miejsce w kon-
kursie Szkoła Imię i nazwisko

Ucznia Opiekun pracy 

1 I Gimnazjum im. J. Piłsudskiego
Sierakowice

Anna Maszke
Julia Lewna Witold Sildatk drużynowy ZHP

2 II II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej Wiktoria Rejman
Natalia Majocha Janusz Kaps

3 II Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach, 
Justyna Frączek

Weronika Kiszczak
Konrad Hajost 

Jadwiga Paleczny
Nauczyciel historii 

4 II ZS im. Polskich Noblistów Byczyna 
Agnieszka Zimoch

Kinga Adamska
Sandra Lizoń

Anna Pliszek nauczyciel
j. polskiego

5 III ZSME w Żywcu im KEN
34 – 300 Żywiec Monika Kobyłecka Lucjan Sawicki nauczyciel historii

Justyna Foremska

6 III II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej 

Irena Kanik
Kinga Charewicz

Angelika Mól Aleksandra 
Pydych

Gabriela Wajda 

Robert Michalski
Nauczyciel Wychowawca 

7 III Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach, Joanna Gil
Kamila Mizera 

Jadwiga Paleczny
Nauczyciel historii

8 Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej Natalia Wełniak Janusz Kaps
Robert Michalski 

9 Wyróżnienie Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach, Dominik Michałek Jadwiga Paleczny nauczyciel 

10 Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej 
Sara Kwaśny
Sara Kłusek

Grzegorz Kawczak 

Robert Michalski
Stanisław Grzybowski

Jacek Lisicki
11 Wyróżnienie LO im. M. Kopernika Żywiec Dawid Radecki Ewa Górna nauczyciel historii

12 Wyróżnienie ZSME w Żywcu im KEN LO Paulina Temel Lucjan Sawicki
Justyna Foremska 

13 Wyróżnienie ZDZ w Katowicach, ZS Tech. Logistyczne Biel-
sko – Biała Angelika Broźny Orest Kłosowicz nauczyciel historii 

14 Wyróżnienie ZSP nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego LO 
Wągrowiec Grzegorz Szyszkowski Marlena Klar – Jakubiak 

Rozstrzygnięto AP 2015
Rozdano nagrody laureatom IX Ogólnopolskiego Konkur-

su Historycznego na Apel Poległych: Polskie Termopile na prze-
strzeni wieków” który zostanie odczytany na Zaduszkach Na-
rodowych w Gminie Radziechowy – Wieprz dn. 3 października 
2015 r.”

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i patriotycz-
nych postaw młodego pokolenia przez upowszechnianie wiedzy 
o historii Narodu Polskiego na przestrzeni dziejów oraz odnajdy-
wanie ludzi, którzy w  imię miłości oddali życie za innych, może 
mieszkali blisko nas, a  obecnie pamięć o  nich ulega zapomnie-
niu…

Tradycyjnie 29 kwietnia, w tym roku w 70 rocznicę wyzwolenia 
obozu KL Dachau – Golgoty Zachodu Polaków i polskiego ducho-
wieństwa, gdzie z pośród 1780 więzionych księży, 1030 zamordo-
wano, w tym 868 było Polakami co stanowiło 30% całej liczby du-
chowieństwa polskiego, wyłoniono laureatów konkursu. Cieszy 
fakt, że niezmiennie od dziewięciu lat uczestniczy w nim młodzież 
z całej Polski, a wysoki poziom prac sprawił niemałą trudność ko-
misji konkursowej.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Delegaturze Śląskie-
go Kuratora Oświaty

w  Bielsku-Białej, spotkała się tam elita: braci uczniowskiej – 
uczestników konkursu, wraz ze swymi nauczycielami – opiekuna-
mi prac. Dyrektorzy szkół i grono zaproszonych gości.

Słowa przepełnione miłością do Ojczyzny skierowali do nas:
 ● Elżbieta Adamowska – dyr. Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Bielsku-Białej

 ● Irena Rodak – radna Gminy Radziechowy – Wieprz, przewodni-
cząca Komisji Oświaty

 ● Antoni Skowronek – radny Gminy Radziechowy – Wieprz

 ● Ewa Wasylkowska – dyr. Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach

 ● Jadwiga Paleczny – nauczyciel z ZSS w Rzykach

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:
1. Ks. Biskup Roman Pindel – Ordynariusz Diecezji Bielsko – 

Żywieckiej
2. Stanisław Faber – Śląski Kurator Oświaty
3. Wanda Sadlik – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich 

w Bielsku-Białej
4. Andrzej Kalata – Starosta Powiatu Żywieckiego
5. Ks. Prałat Stanisław Bogacz – Dziekan Dekanatu Radziechow-

skiego
6. Ks. Kan. Ryszard Kubasiak – Proboszcz Parafii p.w. Św. Marci-

na w Radziechowach
7. Przemysław Kubaszek – Prezes ETNO BS Radziechowy – 

Wieprz
8. Andrzej Biegun – Przewodniczący NSZZ,, Solidarność” Bro-

war Żywiec
9. Maciej Mika – Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz
10. Tygodniki,, Źródło”,, Niedziela” i,, Gość Niedzielny”
11. Radio Anioł Beskidów www.diecezjabielsko.pl

Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący – dr Przemysław Dyrlaga
Członek Komisji – mgr Jadwiga Klimonda
Członek Komisji – ks. Krzysztof Ciurla
Sekretarz – mgr Agnieszka Feder
nagrody ufundowali: Starosta Powiatu Żywieckiego, Wójt Gminy 
Radziechowy – Wieprz oraz Stowarzyszeni Dzieci Serc
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Lp. Miejsce w kon-
kursie Szkoła Imię i nazwisko

Ucznia Opiekun pracy 

15 Wyróżnienie ZSME w Żywcu im KEN Joanna Szczotka Lucjan Sawicki
Justyna Foremska

16 Wyróżnienie Gimnazjum ASLAN im. C.S. Lewisa w Głogowie 
Agata Sidorowicz
Marta Siennicka

Hanna Pawłowska 

Małgorzata Zarubajko nauczyciel 
historii

17 Wyróżnienie Gimnazjum Pewel Ślemiejska Agnieszka Ciućka
Maria Piecha 

18 Wyróżnienie ZDZ w Katowicach, ZS Tech. Logistyczne Biel-
sko – Biała Artur Szczotka Orest Kłosowicz nauczyciel historii

19 Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej Agnieszka Adamska Robert Michalski
Janusz Kaps

20 Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej 
Szymon Chowaniec

Sebastian Tyrlik
Jakub Hańderek 

-

21 Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej Paweł Nikoń -

22 Wyróżnienie ZSME w Żywcu im KEN LO
Żywiec Dawid Motyka Lucjan Sawicki nauczyciel historii

23 Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej Natalia Noworyta Robert Michalski
Janusz Kaps 

24 Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej ul. Ju-
trzenki 13

Karolina Glos
Patrycja Machalica

Klaudia Sromek
Marta Stryczek 

Robert Michalski nauczyciel Ja-
cek Lisicki 

25 Wyróżnienie II 23LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej Tomasz Nowak – 

Kategoria II Patriotyczny Montaż Poetycki

26 Kat. II ZSO i Z LO
86 – 050 Solec Kujawski Magdalena Zając Mariola Dębowska -Milewska na-

uczyciel historii 

Wszystkim, którzy w  jakikolwiek 
sposób przyczynili się do zorgani-
zowania i  przeprowadzenia konkur-
su – Dziękujemy.

Jadwiga Klimonda 

Pożegnaliśmy Naszego Kolegę

Czesława Kłusaka
Ta nieszczęsna wiadomość dogłębnie

wstrząsnęła nami wszystkimi. Dobrze go znaliśmy od kilkunastu lat
miłego, wyrozumiałego, pracowitego i uczciwego człowieka o wielkim sercu.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Pana Czesława Kłusaka
 dla Małżonki i Całej Rodziny,

 siły w przetrwaniu tych ciężkich chwil smutku i żałoby, przesyła
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 

oraz pracownicy Urzędu Gminy i Redakcja biuletynu
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„PUStUŁKA”
KAtARZYnA BEREnIKA MISZCZUK
Jedenaście osób. Jedna wyspa odcięta od 

świata przez szalejącą burzę. I tajemnicze mor-
derstwa... Kto w  tym wąskim gronie zabija 
i dlaczego?

Katarzyna Berenika Miszczuk jest polską 
autorką powieści fantastycznych dla młodzie-
ży, choć dorośli równie chętnie ją czytają. Za-
debiutowała w wieku 15 lat książką „Wilk”, ale 
największą popularność przyniosła jej seria „Ja, diablica”. „Pustułka” 
to jej najnowsza książka, a pierwsza powieść kryminalna.

Książka opowiada o bogatej rodzinie Spyropoulos i jej najbliż-
szych pracownikach, którzy zostają uwięzieni na prywatnej wyspie 
seniora rodu przez szalejącą burzę. Telefony nie działają, a sztorm 
nie pozwala wypłynąć na morze. Między mieszkańcami zaczyna 
dochodzić do wielu konfliktów, których powodem są wychodzące 
na jaw wstydliwe rodzinne sekrety, okrutne kłamstwa czy skom-
plikowane niedomówienia. Kiedy zostaje zamordowana kochanka 
Wiktora Spyropoulosa, na Wyspę Ptaków pada blady strach – za-
bójca jest wśród nich. Kolejne niewyjaśnione śmierci sprawiają, że 
oskarżanie siebie nawzajem pogarsza (i tak już złe) relacje między 
mieszkańcami. Każdy jest podejrzany. A morderca jest nieuchwyt-
ny i nie spocznie, dopóki nie zrealizuje swojego planu…

„Pustułka” okazała się dobrą i interesującą książką, jak na pierw-
szą powieść kryminalną Miszczuk. Lektura jest przyjemna, daje się 
wyczuć lekkość pióra autorki, którym zaskarbiła sobie sympatię 
czytelników. Zbrodnie są popełniane z  pomysłem, a  gęstniejąca 
atmosfera konfliktu w  rezydencji Spyropoulosów dodaje napię-
cia całej fabule. Niektórzy bohaterowie są osobami z  problema-
mi psychicznymi, emocjonalnymi lub z czarną przeszłością, co za-
ostrza wiele relacji. Powoduje to, że każdy posiada motyw do po-
pełniania zbrodni i czytelnik nie zostaje pozbawiony przyjemno-
ści odkrywania mordercy wraz z kolejnymi stronami książki. Do-
datkowym „smaczkiem” są opisy zgonów, które Miszczuk – jako le-
karka z zawodu – skonstruowała bardzo precyzyjnie.

„Pustułka” jest nieszablonowym kryminałem. Fabuła skupia się 
bardziej na konfliktach rodzinnych, a morderstwa są raczej pretek-
stem do ciągłych kłótni między mieszkańcami wyspy. Jest to spe-
cyficzne zagranie autorki, które może przypaść czytelnikowi do 
gustu lub nie, ale na pewno w jakimś stopniu zaciekawi. Na pew-
no warto sięgnąć po tę książkę i poznać Katarzynę Berenikę Misz-
czuk nie tylko od strony opowieści fantastycznych, ale jako autor-
kę bardziej realnej, choć makabrycznej rzeczywistości. 

tYDZIEń FAntAStYKI
Już czwarty rok z  rzędu zapraszamy do udziału w Tygodniu 

Fantastycznym. Ostatni tydzień sierpnia w  bibliotece w  Radzie-
chowach pełen będzie niespodzianek, konkursów, prelekcji i po-
kazów. Dzień japoński, tolkienowski, star wars it.d. Zapraszamy do 
udziału. Wszelkie informacje znajdziecie już niebawem na stronie 
imprezy na facebooku www.facebook.com/tydzienfantastyki

Ruszają zapisy na warsztaty programowania dla dzieci i mło-
dzieży (szkoły podstawowe i gimnazja)! Mamy miejsce tylko dla 30 
osób z całej Gminy Radziechowy-Wieprz! Zapisz się w bibliotece, 
zadzwoń albo napisz na maila gbp@radziechowy-wieprz.pl. Weź 
udział w warsztatach programowania robotów!

WARSZtAtY PROGRAMOWAnIA ROBOtÓW lEGO 
DlA DZIECI I MŁODZIEŻY

WIECZÓR I nOC
 „StRASZnYCh OPOWIEŚCI”

Zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 15 lat do zapisywa-
nia się na listę uczestników Nocy w Bibliotece. 13 sierpnia w Ra-
dziechowach spotkamy się aby snuć straszne historie i dopisywać 
zakończenia słynnych książkowych horrorów. Zapisy w bibliotece 
i pod nr tel. 33 8676 146.

Ruszamy z  zakupem nowości czytelniczych! Zapraszamy do 
zgłaszania propozycji zakupu!

WAKACJE Z PASJAMI
– WARSZtAtY W WIEPRZU 

Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz i  Grupa 
Nieformalna „Bibliofani” zapraszają dzieci i  młodzież do udzia-
łu w  warsztatach decoupage, quillingu i  bibułkarstwa! Warszta-
ty zostały dofinansowane w ramach Programu Działaj Lokalnie IX 
i będą się odbywać w sierpniu i wrześniu w Bibliotece w Wieprzu. 
Zapraszamy serdecznie. Więcej informacji pod nr telefonu 33 867 
57 93, na maila biblioteka.wieprz@wp.pl oraz przez stronę projek-
tu na facebooku www.fb.com/bibliofani Zapraszamy do polubie-
nia strony!

BYĆ SOBA tU I tERAZ
 – WARSZtAtY ROZWOJOWE DlA KOBIEt

Już od 6 sierpnia w  Radziechowach zapraszamy panie do 
udziału w projekcie dofinansowanym w ramach Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich. „Być sobą tu i  teraz – warsztaty rozwojowe 
dla kobiet”. To cykl spotkań (od 6 sierpnia do 15 września 2015 r.) 
podczas których będziemy szukać m.in. odpowiedzi na pytanie 
w jaki sposób pogodzić obowiązki matki, żony, babci, pracowni-
cy i nie zwariować. Jak znaleźć czas dla siebie i  jak go spożytko-
wać. Niezależnie od wieku potrzebujemy zainteresowań, inspiru-
jących bodźców aby się rozwijać i nie popaść w marazm i depre-
sję. Jeszcze nie tak dawno temu kobiety spotykały się podczas ta-
kich czynności jak skubanie pierza. Ciężko pracowały wiosną, la-
tem i jesienią, ale zima była czasem odpoczynku i spotkań. Chce-
my nawiązać do tej tradycji i stworzyć przestrzeń do szeroko ro-
zumianego rozwoju, gdzie będziemy mogły nabrać sił i energii do 
codziennych obowiązków. Zapraszamy!
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Stypendia szkolne
 – świadczenia o charakterze socjalnym

Jakie kryterium należy spełniać aby otrzymać stypendium?
Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej 

sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę 
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bez-
robocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuń-
czo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy ro-
dzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
1. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w  rodzinie 

ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne 
nie może być większa niż kwota 456 zł.

2. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na te-
renie gminy Radziechowy-Wieprz.

3. 
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (do pobrania),
oprócz tego należy wykazać poszczególne przychody NET-

TO wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło 
ich uzyskania, pochodzące z  miesiąca poprzedzającego złoże-
nie wniosku. (W przypadku gdy chociaż jeden z członków rodzi-
ny straci dochód np. w miesiącu sierpniu to wówczas do ustale-
nia prawa przyjmujemy dochody wszystkich członków rodziny 
z miesiąca składania wniosku tj. września):

Ponadto przedkładamy w zależności od sytuacji rodziny:
2. Zaświadczenia z  zakładu pracy (dochód brutto pomniej-

szony o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwoty alimentów 
świadczonych na rzecz innych osób),

3. decyzję o wysokości renty/emerytury,
4. zaświadczenia o  wysokości zasiłków dla bezrobotnych 

oraz poświadczenie dotyczące zarejestrowania bądź bra-
ku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy – doty-
czy osób bezrobotnych,

5. zaświadczenia o  otrzymywanych świadczeniach z  Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłek stały, zasiłek 
okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, doda-
tek mieszkaniowy, dodatek do biletów). Do dochodu nie 
wliczamy zasiłków celowych czyli tzw. zapomóg pieniężnych 
(jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obia-
dów) wypłacanych przez GOPS,

6. zaświadczenie/oświadczenie o  otrzymywanych innych 
stypendiach przez członków rodziny,

7. zaświadczenie lub oświadczenie o  ilości posiadanych ha 
przeliczeniowych bądź też decyzja wymiarowa (ryczałto-
wa kwota z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł miesięcznie. 
Do dochodu nie wlicza się dochodu z  powierzchni użytków 
rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. Od ryczałtowego do-
chodu rolnika z jego hektarów przeliczeniowych należy odjąć 
składkę płaconą do KRUS ale tylko jej miesięczną część opła-
caną przez właścicieli gospodarstwa),

8. informację o wysokości zasądzonych alimentów/zaliczek 
alimentacyjnych,

9. dochody z działalności gospodarczej:
prowadzonej na zasadach ogólnych w poprzednim roku 

podatkowym należy dokumentować na podstawie zaświad-
czenia o dochodach z urzędu skarbowego. (dochód netto po-
dzielony przez liczbę miesięcy w  których prowadzono działal-
ność) gdy działalność nie była jednak prowadzona w poprzed-
nim roku podatkowym podatnik składa oświadczenie o docho-
dzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

prowadzonej na podstawie ryczałtu lub karty podatko-
wej odbywa się na podstawie oświadczenia podatnika o wyso-

kości dochodu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wnio-
sku, dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skar-
bowego o formie opodatkowania i dowód opłacenia składek, 
jeżeli były płacone.
10. Oświadczenie o  otrzymywanych dochodach z  pracy do-

rywczej, otrzymywanych alimentach, czynszach dzier-
żawnych)

Miejsce złożenia wniosku:
Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy-Wieprz, ul. Św. Marci-

na 1301, 34-381 Radziechowy pok. Nr 3

Termin złożenia wniosku:
Wnioski składa się w terminie od 1 września do 15 września 

2015 roku (słuchacze kolegiów – do 15 października 2015 r.)

Termin rozpatrzenia wniosku:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – za-

łatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego 
powinno nastąpić nie później niż w  ciągu miesiąca, a  sprawy 
szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch mie-
sięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu od-
woławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty jej do-
ręczenia za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty Radzie-
chowy-Wieprz.

Uwagi:
Komu przysługuje stypendium:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słucha-
czom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb spo-
łecznych (...) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jed-
nak niż do ukończenia 24 roku życia,

2. wychowankom publicznych i  niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stop-
niu głębokim, a  także dzieciom i  młodzieży upośledzonym 
umysłowo z  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację 
odpowiednio obowiązku szkolnego i  obowiązku nauki – do 
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3. uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień 
szkół publicznych dla młodzieży i  dla dorosłych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i  na-
uczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończe-
nia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku 
życia.
(a  więc prawo do ubiegania się o  stypendium mają ucznio-

wie uczęszczający do: podstawówki, gimnazjum, oraz każdej szko-
ły ponadgimnazjalnej tj. technikum, liceum, szkoły zawodowej, li-
ceum profilowanego i uzupełniającego zarówno w systemie dzien-
nym, wieczorowym lub zaocznym. Stypendium przysługuje także 
uczniom dwuletniego studium, są to szkoły umożliwiające nabycie 
kwalifikacji zawodowych oraz słuchaczom kolegiów.)

Komu nie przysługuje stypendium:
1. uczniowi klasy zerowej,
2. studentowi studiów licencjackich i magisterskich,
3. osobie, która przechodzi przygotowanie zawodowe u pra-



18

Nasza GmiNa

Podmioty uprawnione do otrzymania zasiłku szkolnego
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu 

się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarze-
nia losowego.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z  urzędu. 
Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

• rodzice,
• inni przedstawiciele ustawowi uczniów albo
• pełnoletni uczniowie
• dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków

Okoliczności uzasadniające ubiegania się o zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną – 

inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasad-
niającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego 
może być wyłącznie wystąpienie zdarzenia losowego. „Zdarze-
niem losowym”, kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkol-
nego jest zdarzenie zależne od „losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. 
wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne 
od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowa-
niu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi pod-
stawę do przyznania zasiłku są:
1. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna ucznia,
2. wypadek członka rodziny, skutkujący istotnym pogorszeniem 

sytuacji materialnej w rodzinie,
3. poważne zachorowanie rodzica lub prawnego opiekuna 

ucznia, a także poważne zachorowania samego ucznia, mające 
wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny,

4. klęska żywiołowa,
5. pożar,
6. kradzież, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub 

wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjne-
go ucznia,

7. innych uzasadnionych okoliczności, utrudniających prawidło-
we funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia, 
po złożeniu wniosku.
Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przy-

kładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wy-
stąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można 
go traktować jako katalogu zamkniętego.

Jak ubiegać się o pomoc?
Aby ubiegać się o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie do 

dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 
jego przyznanie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z  kom-
pletem dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia lo-
sowego i dokładnym opisem sytuacji, z powodu której zasiłek ma 
zostać przyznany.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaist-

nienie zdarzenia losowego np.:
• w przypadku śmierci rodzica -akt zgonu,
• w przypadku kradzieży -zaświadczenie z Policji wskazują-

ce na datę zajścia zdarzenia oraz
• wartość skradzionego mienia,
• w  przypadku pożaru –zaświadczenie ze straży pożarnej 

wskazujące na datę wystąpienia
• pożaru oraz wartość zniszczonego mienia,
• w przypadku nagłej ciężkiej choroby –zaświadczenie le-

karskie lub zaświadczenie ze
• szpitala
• inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia 

losowego.
oraz
zaświadczenia lub oświadczenia o dochodzie rodziny (chociaż 

tutaj nie stosuje się kryterium dochodowego na osobę w rodzinie)

Formy udzielania zasiłku szkolnego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związa-

nych z procesem edukacyjnym, które polega na przekazaniu środ-
ków pieniężnych (w gotówce lub przelewem). Strona decyzji nie 
dostarcza żadnych rachunków,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w ramach 
której pracownik organu przyznającego kupuje przedmioty okre-
ślone w decyzji.

Wysokość zasiłku szkolnego
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazo-

wo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, 
przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 
18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę do: 
5 x 106,00 złotych = 530 złotych). Przy ustaleniu wysokości za-
siłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia 
losowego i sytuację materialna rodziny ucznia.

Organ może przyznać tylko jeden zasiłek związany z  danym 
zdarzeniem losowym niezależnie od otrzymywanego stypen-
dium. Uczeń w ciągu roku może otrzymać kilka takich świadczeń, 
jeśli spotka go więcej tego typu nieprzyjaznych okoliczności.

Formularz wniosku i wszelkie informacje można uzyskać
W  Gminnym Zarządzie Oświaty Radziechowy-Wieprz, ul. Św. 

Marcina 1301, 34-381 Radziechowy pok. nr 3 oraz na stronie in-
ternetowej www.gzo.radziechowy-wieprz.pl lub www.radzie-
chowy-wieprz.pl/karty-uslug

Więcej informacji pod telefonem: 033 8676 809 wew. 22, 
 e-mail: mpiela@radziechowy-wieprz.pl, 

Zasiłek szkolny

codawcy,
4. osobie która nie zamieszkuje na terenie gminy Radziechowy-

Wieprz,
5. osobie która otrzymuje inne stypendium ze środków publicz-

nych z  wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywa-
nych stypendiów nie przekracza 2.120,00 zł (rocznie).

6. 
Formularze wniosków 

o udzielenie stypendium można pobierać:
1. W Gminnym Zarządzie Oświaty Radziechowy-Wieprz, ul. Św. 

Marcina 1301, 34-381 Radziechowy pok. nr 3 oraz na stronie 
internetowej www.gzo.radziechowy-wieprz.pl

2. W Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz (sekretariat), oraz na 

stronie internetowej Urzędu- www.radziechowy-wieprz.pl/
karty-uslug

3. lub w szkołach znajdujących się na terenie Gminy.

Osoby prowadzące sprawę:
Małgorzata Piela – miejscowości (Radziechowy, Przybędza)
Katarzyna Pawlus – miejscowości (Wieprz, Brzuśnik, Bystra, 

Juszczyna)

Więcej informacji pod telefonem : 033 8676 809 wew. 22, e-
mail: mpiela@radziechowy-wieprz.pl, ksniezek@radziechowy-
wieprz.pl
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WAKACJE DZIECI SERC

WARSZtAtY DlA CAŁEJ RODZInY

Stowarzyszenie Dzieci Serc dziękuje za wszelką pomoc jak 
również za 1% od podatku, to dzięki Wam mogliśmy w liczbie 
100 uczestników poznawać piękne zakątki naszej ojczyzny.

I. dzień – u Św. Józefa w Kaliszu, zwiedzenie muzeum KL Da-
chau, a następnie dotarcie do Sanktuarium w Licheniu

II. dzień Piaśnica i Wejherowo – tereny północne Polski, gdzie 
w 1944 r. żołnierze Niemieccy bestialsko zamordowali ponad 14 
tys. Polaków, w tym około 2000 niepełnosprawnych

III. dzień zwiedzanie oceanarium w Gdyni, portu, Starego Mia-

sta i Westerplatte
IV. dzień kąpiel w  morzy, zbieranie muszelek, wrzucanie do 

wody meduz. przejazd do Warszawy na Żoliborz, spotkanie z gru-
pą Gdańskich Solidarnościowców i wspólne czuwanie przy grobie 
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

V dzień Msza Św. w kościele na Żoliborzu, zwiedzanie Starego 
Miasta, po południu powrót do domu 

Ależ wyprawa.. dziękujemy               JK 

W dzisiejszych czasach rodzice są 
często zapracowani, żyją w  ciągłym 
biegu. Przez to nie słuchają co ich po-
ciechy do nich mówią, nie zauważają 
ich potrzeb, ale przede wszystkim nie 
umieją słuchać i  odpowiadają zdaw-
kowo na pytania, nie widząc pro-
blemu, z  którym się dziecko boryka. 
A  tymczasem podstawą funkcjono-
wania rodziny jest przede wszystkim 
rozmowa. W małych miejscowościach 

takich jak Juszczyna brak jest miejsc, gdzie można spędzić wspól-
nie rodzinnie czas. Odpowiedzią na obecną sytuację, jest projekt 
grupy ODEON: „Wariacje rodzinne”. Ma on na celu scementowa-
nie wszystkich członków rodziny. Jest o  próba pokazania rodzi-
com i ich dzieciom, że wspólne spędzanie czasu nie musi być cał-
kiem nudne, schematyczne, kończące się często na ekranie tele-
wizora, a wręcz przeciwnie, może być kreatywne, smaczne i zdro-
we. Projekt ma przyczynić się do podniesienia poziomu kultury 
czasu wolnego, dzięki przewidzianym warsztatom. Dzieci i ich ro-
dzice będą mogli wspólnie uczestniczyć w zajęciach pt. „Komuni-
kacja przy garach”. Będzie to połączenie warsztatów kulinarnych 
z  warsztatami z  komunikacji interpersonalnej. Podczas spotkań 
będą poruszane takie tematy jak:

 – 06 sierpień – wskazówki dobrej komunikacji
 – 11 sierpień – kogel mogel wrażeń (pieczenie ciasteczek)
 – 13 sierpień – radzenie sobie z emocjami, wyrażanie uczuć
 – 18 sierpień – przepis na dobry dzień (robimy sałatkę)
 – 20 sierpień – asertywność (wady i  zalety) – Dokładkę? Nie, 
dziękuję (deserowy umiar)

 – 27 sierpień – sytuacje kryzysowe w rodzinie – Bo zupa była za  
słona (gotowanie zupy)

Warsztaty będą się odbywać w Domu Ludowym w Juszczynie.
W projekcie chodzi także o stworzenie miejsca wspólnych spo-

tkań dla rodzin, ale również dla turystów. Ważnym wydarzeniem, 
mającym na celu promowanie wspólnego spędzania czasu będzie 
Rodzinny Rajd Rowerowy, zorganizowany dla mieszkańców wsi. 
Zwieńczeniem projektu będzie uroczyste otwarcie Rodzinnego 
Zakątka i koncert plenerowy. Będzie to również okazja podsumo-
wania wszystkich działań w projekcie.

Szczególnie ważne jest to, co pozostanie po zakończeniu pro-
jektu. Wiedza, nowe doświadczenie, ale także to, co materialne, 
ślad w postaci Rodzinnego Zakątka, który na długo będzie służył 
mieszkańcom Juszczyny.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w  projekcie: 
„Wariacje Rodzinne”, którego głównym tematem warsztatów jest 
„Komunikacja przy garach”.

Udało się pozyskać z rezerw kolejną promesę na usunięcie 
skutków klęsk żywiołowych! Dzięki przyznanej dotacji odbudo-
wana zostanie droga do Duraja w miejscowości Brzuśnik!

Wcześniejsze dotacje zostały wykorzystane na odbudowę dro-
gi Cwarcizna – do sołtysa w długości 260 metrów, w Juszczynie; re-
mont odcinka o długości 339 metrów (licząc od 151 metru drogi) 
ul. Łukowej w Radziechowach;  przebudowę ul. Brzozowej w Wie-
przu (36 metrów) oraz przebudowę ul. Miodowej w Wieprzu (390 

metrów), na której obecne kończone są prace. Ważną promesą 
była także ta z 2014 roku dzięki której odbudowane zostały znisz-
czone umocnienia dna rzeki Soły wraz z zabezpieczeniem kolek-
tora sanitarnego. 

- Zostało przyznane nam 130 tysięcy na odbudowę drogi do Du-
raja, chcemy uporać się z tym zadaniem także szybko jak to będzie 
możliwe – Komentuje Pan Maciej Mika Wójt Gminy Radziechowy-
Wieprz.              (M.H.)

Mamy kolejną promesę!
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Wycieczka niespodzianka
„Pamiętajcie o ogrodach…”

BęDZIEMY MIEĆ PRąD ZE SŁOńCA!

Poranek 30 maja zapowiadał się mgliście i deszczowo. Mgłą ta-
jemnicy owiana była również wycieczka – NIESPODZIANKA, przy-
gotowana przez wychowawców świetlicy wiejskiej w Radziecho-
wach dla dzieci i  rodziców z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. 
W cel wycieczki wtajemniczeni byli 
tylko rodzice.

W miarę naszego oddalania się 
od Radziechów mgła zaczęła opa-
dać, a na niebie pojawiło się słoń-
ce. Humory wszystkim dopisywały, 
a  ciekawość dzieci sięgała zenitu. 
W końcu dotarliśmy do celu naszej 
wyprawy, czyli Ogrodów Kapias.

Ogrody te położone są na tere-
nie Goczałkowic – Zdroju, swą hi-
storią sięgają 1979 roku. Na terenie 
dwóch ogrodów Starego i  Nowe-
go, znajdują się przepiękne roślin-
ne okazy. W połączeniu z architekturą ogrodową jest to niezwykłe, 
pełne kolorów i kwiatowych zapachów miejsce.

Ku naszej radości okazało się, że zarówno dzieci, jak i rodzice 
byli zachwyceni. W trakcie spacerów po ogrodach dzieciaki delek-
towały się zapachami kwiatów, ziół i  krzewów, a  zarazem niesa-
mowitą kolorystyką kompozycji roślinnych. Podziwiały niezwykłe 
okazy ryb, gubiły się i odnajdywały w labiryncie z żywopłotu, wspi-
nały się na tarasy widokowe, słuchały szumu traw, uczyły się ro-

ślin poprzez do-
tyk, oglądały 
hotel dla owa-
dów, bawiły się 
na placu za-
baw. Niespo-
dzianką okaza-
ło się puszcza-
nie baniek my-
dlanych, które 
w  tejże malow-
niczej scene-
rii i  w  promie-

niach słońca zyskały większego uroku. Dzieciaki biegały i cieszy-
ły się. Również dla rodziców był to czas przyjemnego wypoczynku 
i możliwość nabycia roślin i przedmiotów wykorzystanych w aran-
żacjach ogrodowych. Jednak przede wszystkim, jak podkreślili ro-

dzice, najważniejsze dla nich było to, że mo-
gli ten czas spędzić razem ze swoimi pocie-
chami.

Do domu wracaliśmy zmęczeni, ale peł-
ni pozytywnych wrażeń, a roześmiane twa-
rze dzieci były tego prawdziwym dowodem.

Po wycieczce pozostała nam pamiątka 
– Księga Pamiątkowa z  podpisami uczest-
ników – dzieci, rodziców i  wychowawców 
świetlicy.

Satysfakcja dzieci i  rodziców motywu-
je, zatem już myślimy o kolejnym wspólnym 
wyjeździe.

Słysząc tekst piosenki A. Osieckiej „Pa-
miętajcie o ogrodach…”, będziemy wracać pamięcią do radosnych 
chwil spędzonych razem w pięknej scenerii ogrodów.

 wychowawca świetlicy
A. Temel

Już niebawem w Gminie Ra-
dziechowy-Wieprz zostaną zain-
stalowane pierwsze instalacje fo-
towoltaiczne. Dwa z nich znajdą się 
na obiektach użyteczności publicz-
nej tj. na szkołach w Radziecho-
wach i Juszczynie. nową możliwość 
czerpania energii ze słońca będzie 
miało także 21 budynków indywi-
dualnych. 

Projekt przygotowany przez naszych urzędników został wy-
soko oceniony (najwyżej w województwie śląskim!), dzięki temu 
to nasza gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 833 100,00 
zł. Pieniądze te pokryją, aż 90% kosztów netto budowy nowych 
urządzeń fotowoltaicznych. Budynki indywidualne na dachach, 
których pojawią się niebawem urządzenia, wybrane zostały spo-

śród zgłaszanych przez zainteresowanych tą innowacją w drodze 
losowania. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisa-
na 5 sierpnia. W dniu 10 sierpnia został ogłoszony przetarg na 
wyłonienie firmy, który wykona prace instalacyjne. 

- To ogromny sukces, że spośród tak dużej ilości projektów uda-
ło nam się zająć wysoką pozycję w województwie i pierwszą w po-
wiecie – komentuje Pan Maciej Mika Wójt Gminy – Fotowoltaika 
jest wielkim krokiem w kierunku sporych oszczędności i mamy na-
dzieję, że w pełni wykorzystamy tą szansę rozwoju naszego terenu!

Prace instalacyjne muszą zakończyć się jeszcze w tym roku 
ponieważ jest to ostatni czas by skorzystać z przewidzianej na to 
zadanie puli: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej – w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wyko-
rzystujących odnawialne źródła energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

(M.H.)
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RAJD nA SŁOWIAnKę ZA nAMI!
Na dobry początek lata w dniu 17 czerwca odbył się młodzieżowy rajd na Sło-

wiankę, a po nim ognisko z konkursami i zawodami dla uczestników!
W wycieczce wzięły udział grupy dzieci ze szkół z Bystrej, Radziechów, Juszczyny 

oraz z Brzuśnika. Grupy w drodze powrotnej mogły posilić się kiełbaską usmażoną na 
ognisku, a po nim wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami: książkami, ga-
dżetami sportowymi i turystycznymi oraz biletami do kina.

W naszych konkurencjach sportowych zwyciężyli:

KOnKUREnCJA: RZUt lOtKAMI DO tARCZY
MIEJSCE I: Miłosz Wojtyła
MIEJSCE II: Michał Biegun

MIEJSCE III: Kacper Murański

KOnKUREnCJA: SKOKI nA SKAKAnCE
MIEJSCE I: Martyna Błachut

MIEJSCE II: Oliwia Biegun
MIEJSCE III: Paulina Biegun

MIEJSCE IV: Jakub Piela

KOnKUREnCJA: PRZECIąGAnIE lInY
MIEJSCE I: Drużyna z Bystrej w składzie – Dawid Kępka, 

Martyna Błachut, Weronika Pawlus, Patrycja Duraj, Daria Kania
MIEJSCE II: Dryżyna z Bystrej skład 2

MIEJSCE III: Drużyna z Juszczyny

W ramach rajdu przygotowany został także test wie-
dzy turystycznej, w którym pierwsze miejsca zajęły Wero-
nika Pawlus i Patrycja Hatala. Gratulujemy!

Dziękujemy sponsorom naszego poczęstunku: Bogu-
sławie i Władysławowi Wolny za kiełbaski na ognisko Fir-
mie Żywiec Zdrój za wodę oraz Gminnej Spółdzielni Sa-
mopoc Chłopska w Cięcinie za chleb i słodycze.

Serdecznie Dziękujemy także naszej niezastąpio-
nej Pani Przewodnik Bogusławie Dziergas za górską wę-

drówkę 
i ciekawe opowieści oraz Nadleśnictwu 
Węgierska Górka i Panu Leśniczemu To-
maszowi Semik za pomoc w organizacji 
ogniska!

Organizatorem rajdu byli: Stowarzy-
szenie Aktywni NAD SOŁĄ oraz Gmin-
ne Centrum Kultury, Promocji, Turysty-
ki Radziechowy-Wieprz.

(M.H)

Dnia 29.08.2015 odbędzie się otwarcie szlaku spacerowo-rowerowego 
prowadzącego z Brzuśnika na Słowiankę, w programie imprezy:

 ● o godzinie 9.00 otwarcie rajdu oraz powitanie gości.
 ● o godzinie 9.30 wyruszenie ze skrzyżowania w Brzuśniku nowym szlakiem 

na szczyt Słowianki.
 ● ok. godziny 12 dotarcie na szczyt.
 ● w drodze powrotnej ok. godziny 15 ognisko oraz zakończenie rajdu na 

Magurze.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY WSZYSTKICH
DO WSPÓLNEJ WĘDRÓWKI.

Koło PTTK GLOBTROTER Brzuśnik

Z a p r o s z e n i e
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sport

Młodzi adepci karate z Klubu „Arawashi” wspólnie z rodzicami, 
pod przywództwem senseia Bogusława Hutman – Wilczka, zakoń-
czyli sezon sportowy w lipcu na obozie rekreacyjnym w Chorwa-
cji. Obcując z  nadmorską naturą, przy pięknej pogodzie, młodzi 
adepci sportów i sztuk walki łączyli przyjemne z pożytecznym, łą-
cząc zajęcia treningowe z klasycznym wypoczynkiem czyli kąpie-
lami i plażowaniem. Na campingu „Rena – Nina” w miejscowości 
Pakostane wzbudzali żywe zaciekawienie wśród różnojęzycznych 
turystów.

Nasi zawodnicy wyróżniali się jednolitymi strojami – charakte-
rystycznymi kimonami, a także wzbudzali podziw za swoją pasję 
trenowanie dyscypliny karate, również popularnej na Bałkanach, 
których mieszkańcy mają takie cechy jak waleczność i upór wobec 
silniejszych w genach, za co często w swojej historii przyszło im 
płacić daninę krwi. Program obozu obejmował zajęcia rekreacyj-
ne (głównie w morzu), wycieczki poznawcze, w tym na wodospa-
dy na rzece „Krka” gdzie został nakręcony kultowy film „Winnetou”, 
pogadanki z zakresu profilaktyki, socjoterapii oraz wstęp do pra-
cy szkoleniowej na poprawą pracy nerwu błędnego. Dużą atrak-

cję stanowił rejs statkiem na pobliskie wyspy, na których mieści się 
Park Kornacki oraz zatoka z dziko żyjącymi delfinami.

Doskonalenie nauki pływania stanowiło główną treść za-
jęć, a  poznawanie kultury i  specjałów lokalnej kuchni poszerzy-
ło znacznie wiedzę kulinarną młodych karateków. Przy okazji za-
jęć szkoleniowych zadzierzgnięto więzi przyjaźni z gospodarzami, 
zapraszając ich do wspólnych treningów. Godzi się zauważyć, iż 
na obozie w tym roku byli Rodacy z USA i Niemiec, co sprawiło, 
że zakładane przez trenera cele: profilaktyki – rekreacji, integra-
cji, przyjaźni poznawania kultur sąsiadów, radzenia sobie z różny-
mi opiniami, wypowiedziami tudzież zdarzeniami, które powsta-
ły w trakcie obozowania, zostały osiągnięte w stopniu zadowala-
jącym. Dzięki wyprawie ćwiczący lepiej posiedli umiejętność kon-
troli własnych stanów emocjonalnych, opanowania się, wyrobili 
zdolność koncentracji i rozbudowali pewność siebie, zaufanie do 
siebie i własnych możliwości.

Zadaniem procesu szkolenia w  Klubie „Arawashi jest lepsze 
ukształtowanie prawidłowej postawy u  zawodników w  aspek-
cie percepcji, uwagi, pamięci oraz myślenia taktycznego – wiara 
w swoje możliwości, podjęcie ryzyka w walce oraz wysoka spraw-
ność to najbardziej pożądane cechy u karateków. Trudności i  ich 
ocena zawsze mają mniejszy lub większy wpływ na sferę wolicjo-
nalną ćwiczących, powodując tzw. wyuczoną bezradność, a więc 
wpływają na osłabienie wiary w swoje możliwości prowadząc do 
zachowań rezygnacyjnych. Karatecy, w  tracie obozu letniego, 
praktycznie poznali znaczenie nerwu błędnego dla sportowca.

Nerw błędny łączy mózg z jelitami, biegnie przez klatkę pier-
siową, przeponę, otaczając serce i  obszary tradycyjnie uznawa-
ne za ośrodki intuicji i współczucia. Nerw błędny ma ważną kon-
trolującą rolę, działa jak reset w  momencie reakcji stresowej, to 
on komunikuje się z resztą ciała informując, że zagrożenie minę-
ło i  wszystkie funkcje życiowe mogą wrócić do równowagi. Sty-
mulacja nerwu błędnego poprzez odpowiednie ćwiczenia powo-
duje uczucie relaksu oraz gasi stan zapalny, a dodatkowo polep-
sza procesy uczenia się i pamięć. Stymulacja nerwu błędnego jest 

dla sportowca, zwłaszcza uprawiającego sporty walki niezwykle 
ważna – odpowiada on za reakcję w sytuacji ekstremalnego stre-
su, walki, ucieczki lub zamierania w bezruchu, co przy trenowaniu 
karate jest bardzo istotne. Uczestniczenie w obozach klubowych 
przyczynia się do eliminowania tego typu postaw, a aplikowane 
przez szkoleniowca ćwiczenia wskrzeszają pożądane cechy woli-
cjonalne u ćwiczących.

-Siły witalne i  duch sportowy uległy u  zawodników po obozie 
znacznemu wzmocnieniu – podkreśla sekretarz klubu Ryszard Sto-
ecker – co daje nadzieję, że znajdzie to odbicie w rezultatach spor-
towych w  przyszłości. Zajęcia prowadzone na obozie, były wstę-
pem do cyklu treningów mający na celu polepszenie funkcjonalności 
wzmiankowanego nerwu błędnego, który poprawia relaksację przy 
wykonywaniu ćwiczeń karate i były zapowiedzią całego systemu za-
jęć profilaktycznych, przewidzianych na zbliżający się rok szkolenio-
wy 2015/2016.            B.H.W.

„Arawashi” pofrunął do Dalmacji

IV liga pozostaje w Gminie Radziechowy – Wieprz
Kiedy to po zakończeniu rundy wiosennej, IV śląskiej ligi 

piłki nożnej okazało się, że Gminny Klub Sportowy Radzie-
chowy – Wieprz, od nowego sezonu będzie musiał powró-
cić do Bielskiej Ligii Okręgowej, mało kto z wiernych kibi-
ców GKS-u jak i samych zawodników mógł dać temu wia-
rę, gdyż na finiszu rozrywek drużyna prezentowała się wy-
śmienicie wygrywając sześć z  siedmiu ostatnich spotkań 
z  wyżęj notowanymi od siebie rywalami, a  przy tym jedno 
tylko remisując. Faktem potwierdzającym tę wysoką dyspozy-
cję drużyny

z Radziechów – Wieprza stał się awans do półfinału Pucharu 
Polski na szczeblu wojewódzkim, w który to dopiero po rzutach 
karnych nasi zawodnicy musieli uznać wyższość III ligowego ze-
społu Czańca, niemniej jednak był to największy sukces w historii 
GKS-u Radziechowy – Wieprz w tychże rozgrywkach.

Smutek w  klubie związany z  degradacją do niższej ligi nie 
trwał jednak długo. Komunikat jaki doszedł ze Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej w  Katowicach na nowo rozpalił w  sercach 
fanów i zawodników szanse na utrzymanie, ponieważ 
okazało się że z rozgrywek III ligi śląsko -opolskiej wy-
cofała się Swornica Czarnowąsy co w  konsekwencji 
dało jedno miejsce wolne w IV lidze. Przeciwnikiem 

w meczu o utrzymanie była ekipa MLKS Pilica Koniec-
pol. Pierwszy mecz piłkarze GKS-u rozgrywali na wyjeź-

dzie gdzie musieli się udać
w  ponad 170 km podróż. Pomimo ciężkich warun-

ków pogodowych jak i  samej długiej podróży zespół GKS-u  już 
w pierwszym meczu potwierdził, iż to on zasługuje na utrzymanie 
w lidze, pewnie zwyciężając 0:2. po bramkach Marcina Dudki oraz 
Piotra Motyki. Drugie spotkanie rewanżowe definitywnie utwier-
dziło tylko w przekonaniu że GKS Radziechowy – Wieprz zasługuje 
na grę w IV lidze w sezonie 2015/2016. zwyciężając u siebie 4:0 po 
bramkach: Marcina Dudki, Piotra Motyki oraz dwóch Łukasza Bła-
siaka.              (K.F.)
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W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ

DOBRA PORA JESt nA 
POMIDORA

Wartością odżywczą pomidorów jest 
witamina C oraz czerwono- pomarańczo-
we barwniki, z których w organizmie wy-
twarza się witamina A. Witamina C zapo-
biega stanom zapalnym, chorobom za-
kaźnym ułatwia przyswajanie żelaza oraz 
powstawanie tkanki łącznej w  organi-
zmie człowieka. Witamina A  wpływa na: 
lepszy wzrost dzieci, gojenie się ran, do-
bry wygląd skóry, dobre widzenie i zdro-
we oczy, także przeciwdziała stanom za-
palnym śluzówek, które wyścielają różne 
narządy w naszym organizmie. Pomidory 
zawierają także witaminy z grupy B, która 
wpływają na stan układu nerwowego na 
zdrowie skóry i oczu.

Dostarczają także duże ilości witami-
ny K przeciw krwotocznej posiadają spo-
rą ilość żelaza, działają odkwaszającą na 
nasz organizm. Ponieważ większość pro-
duktów spożywczych, oprócz warzyw za-
kwasza organizm co wpływa na szybkie 
męczenie się, szarość skóry, skłonność do 
wyprysków. Objawom tym przeciwdzia-
łają warzywa i  owoce a  w  szczególności 
pomidory. W pomidorach występuje do-
syć duża ilość witaminy P, która wpływa 
na przyswajanie witaminy C, która wpły-
wa na uszczelnienie naczyń.

Pomidory regulują przemianę mate-
rii. Spożywane razem z pestkami działają 
przeciw obstrukcji, gdyż mają dużo błon-
nika. Pomidory surowe obrane ze skórki 
bez pestek mają zastosowanie w  żywie-
niu dietetycznym w jadłospisach dla osób 
starszych i małych dzieci.

JAJECZnICA Z POMIDORAMI
Składniki: 6 jajek, 1 łyżka smalcu lub 

5 dkg słoniny, 6 pomidorów średnich, sól, 
pieprz, zielenina

Wykonanie: jajka wbić do misecz-
ki, dodać po łyżce mleka na jedno jajko. 
Doprawić solą oraz pieprzem dokładnie 
rozmieszać. Umyte pomidory pokroić na 
grube plastry. Na patelni stopić tłuszcz 
włożyć pomidory i  smażyć aż powsta-
nie gęsta masa. Wtedy wlać roztrzepane 
jaja i dalej podgrzewać, kilka razy miesza-
jąc. Gotową jajecznicę podawać posypa-
ną posiekaną zieleniną na zrumienionych 
plastrach bułki lub kromkach chleba.
JAJECZnICA PO ChŁOPSKU nA 
POMIDORACh

Składniki: 4 ziemniaki ugotowane, 15 
dkg kiełbasy, 1 cebula, 5 dkg smalcu lub 
słoniny, 4 pomidory, 4 jajka, sól, pieprz

Wykonanie: cebule obrać umyć po-
kroić w kostkę i lekko zrumienić na tłusz-

czu, dodać ziemniaki oraz pokrojoną 
w paski kiełbasę podsmażyć jeszcze 5 mi-
nut, dodać pomidory pokrojone w cząst-
ki i  dalej podgrzewać aż do zmiękcze-
nia pomidorów. Wtedy wlać jajka rozbite 
z kilkoma łyżkami mleka i solą. Zamieszać 
i trzymać potrawę pod przykryciem przez 
około 5 minut. Posypać zielenina
SURÓWKA Z  POMIDORÓW I  PO-
RÓW

Składniki: 50 dkg pomidorów, 1 duży 
por, 1 jabłko, ½ szklanki gęstej śmietany, 
1 łyżka musztardy, sól, cukier, pieprz, zie-
lenina.

Wykonanie: Por i  jabłko dokład-
nie umyć i  oczyścić. Pomidory pokroić 
w  cząstki jak pomarańcze, pory w  dość 
grube półplasterki, jabłka w paski. Śmie-
tanę rozetrzeć z  przyprawami i  wymie-
szać ze wszystkimi składnikami, posługi-
wać się dwoma widelcami tak by surówki 
nie zgniatać. Posypać po wierzchu drob-
no posiekaną zieleniną, zaraz podawać.
SURÓWKA Z  POMIDORÓW I  PA-
PRYKI

Składniki: 60 dkg pomidorów, 2 strąki 
papryki, 1 ogórek kiszony, 1 jabłko, 1 ce-
bula, 2 łyżki oleju sojowego lub słonecz-
nikowego, sok z  jednej cytryny lub ocet 
winny, sól, pieprz, zielenina.

Wykonanie: Warzywa i  jabłka umyć 
oczyścić pokroić w dość grube paski, ce-
bulę pokrajać w  kostkę. Olej wymieszać 
z  sokiem z  cytryny dodać sól i  pieprz. 
Układać warstwami pomidory, paprykę, 
ogórek, jabłko posypać cebulą skropić 
olejem wymieszanym z przyprawami po-
sypać drobno posiekana zieleniną. Poda-
wać zaraz po przyrządzeniu.

Moja rada: składniki można też wy-
mieszać. Można też wzbogacić posypując 
ją grubo pokrojonymi jajami ugotowany-
mi na twardo lub startym na grubej tar-
ce serem.
SURÓWKA lEtnIA Z  WARZYW 
I POMIDORÓW

Składniki: 2 strąki papryki, 2 młode 
kalarepy, 2 pomidory, 1 mały seler, 1 śred-
nia marchewka, ½ szklanki majonezu, sól, 
musztarda.

Wykonanie: warzywa oczyścić. Po-
midory pokroić w sporą kostkę, paprykę 
w  poprzeczne paski, seler, marchew, ka-
larepę zetrzeć na grubej tarce. Wymie-
szać składniki z majonezem, doprawić do 
smaku. Podawać zaraz do pieczywa, mię-
sa lub ryby.
SURÓWKA Z  POMIDORÓW, 
RZODKIEWEK, SAŁAtY, OGÓRKA

Składniki: 3 pomidory, pęczek rzod-
kiewki, 1 główka sałaty, 1 ogórek kiszony, 
1 cebula, 1 jabłko, 2 łyżki oleju sojowego 

(słonecznikowego), sól, cukier, musztar-
da, cytryna lub ocet winny.

Wykonanie: Pomidory i  ogórek po-
kroić w  kostkę, rzodkiewki w  plasterki, 
sałatę w paski, jabłko, cebule w kostecz-
kę. Wszystkie składniki wymieszać z ole-
jem i  przyprawami zaraz podać do dru-
giego dania.
PIECZARKI MARYnOWAnE W SO-
SIE POMIDOROWYM

Składniki: 30 dkg pieczarek, liść lauro-
wy, ziele angielskie, sól, cukier, kilka drob-
nych cebulek, 30 dkg pomidorów świe-
żych lub mrożonych (lub jedna łyżka kon-
centratu pomidorowego) 3 łyżki oleju 
słonecznikowego, 1 łyżka musztardy, ¼ 
szklanki wody lub wywaru z  gotowania 
pieczarek.

Wykonanie: Pieczarki oczyścić (nie 
obierać) większe podzielić na połówki, 
małe odstawić w  całości. Cebulę obrać 
i  umyć. Pieczarki i  cebulę ugotować 15 
min w niedużej ilości wody z dodatkiem 
soli, cukru i  liścia laurowego, ziela an-
gielskiego, odcedzić i  ostudzić. Pomido-
ry umyć rozparkować i  przetrzeć. Dodać 
przegotowaną wodę lub wywar olej oraz 
musztardę dokładnie rozmieszać. Sosem 
zalać pieczarki i  cebulę wstawić do lo-
dówki na 3 godziny. Mogą zastępować 
jak pieczarki marynowane. Tak przygoto-
wane pieczarki mogą być przechowywa-
ne w  lodówce przez 2-3 dni w zamknię-
tym słoju.
KURCZAK PIECZOnY, DUSZOnY 
W WARZYWACh I POMIDORACh

Składniki: 1 nieduży kurczak, 30 dkg 
warzyw (marchew, pietruszka, seler, ce-
bula, por) 40 dkg pomidorów lub 2 łyżki 
koncentratu pomidorowego, 3 łyżki smal-
cu, sól, pieprz, przyprawy ziołowe.

Wykonanie: Kurczaka podzielić na 
porcje, obsmażyć na tłuszczu przełożyć 
do naczynia do zapiekania. Na tłuszczu 
pozostałym ze smażenia zasmażyć wa-
rzywa pokrojone w  paski lub starte na 
tarce z dużymi oczkami obłożyć nimi kur-
czaka. Pomidory podzielić na cząstki uło-
żyć na warzywach. Całość zalać gorącym 
rosołem 1 ½ szklanki, posolić oraz obło-
żyć przyprawami. Wstawić do piekarnika 
lub dusić na małym ogniu. Podczas pie-
czenia kurczaka można dolać mniej pły-
nu zaś podczas duszenia na piecu dole-
wać wody aby się nie przypaliło. Po 40 mi-
nutach kurczak powinien być już miękki.

Podawać go z ziemniakami, sałatą zie-
loną lub surówką z pora.

SMACZnEGO!

Elżbieta Kliś
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lAtO
A co to w dusy gro
Dzwiękami w chór
Się splato, to piosenka
Lipcowego dnia.

To śpiewna radość lata
To lit kwitnący
Słotka woń i zapach
Siana z łąki.

Złocona ciepłej wody
Toń, grające świerszcze
Bąki, to świat tonący
Wśród zieleni.

Omdlałe kwiaty zioła
To lato w tysiącach
Barw odcieni w złocistych
Polach zboża

To letni ciepły
Blask błękitu
I jasna noc gorąca
Marzenia do złotego świtu.

To piosenka latem brzmiaca.

hUMOR
Idzie Baca przez polany
I widzi jak turysta robi pompki dla zdrowia.
Stanął i kiwo głowom z podziwu
– różne jo wiatry widzioł ale żeby babe 
spod chłopa wywioło??

PRZYSŁOWIA
Upały lipcowe wróża chłody styczniowe.
Gdy pająk pajęczynę psuje blisko burze 
czuje.
Dzień Świętego Hieronima środek lata 
przypomina.

FRASZKI
Wystawie Kościółek
Com panien napocoł i co bab napsułek.
By się Bóg nie gniywoł wystawie kościółek!

Nie kciała
Dała mi zentycy
Zentycy mi dała
Dałaby co inkse
Ale ze nie kćiała!

POWIEDZIElI
Prawa są równe jako pajecyna
Bąk się przebije,
A na much wina.

Najcenniejsza moim zdaniem
Zaleta mężczyzny:
Dobroć, a kobiety: tkliwość.

W człowieku wszystko
Powinno być piękne:
I twarz i ubranie i dusza.

SIERPnIOWY DZIEń
Niek ci dziynkóje świt
Zmierzch i radoś dnia
A wiater niek ci,
Zaniesie wiersze
Co latym gro.

Niek ci dziynkuje
Uśmiech, słodkich lip
Niek płynie ci,
W codzienny tród,
Złych myśli tłum.

Niek ci dziynkuje
Słońca blask, letnim
Pachnącym slom pozdrowienia,
Kwiaty i ksiynzyc wschodzący,
Z lasow wyglondajoncy.

PAnI ŹIElInO
Jus siyrpiyń splot
Wiyjce i kwiotki
I kłosy ze zbóż
I przynios zorebnickiej,
Pani zielnej bukiet z zioł.
Unklonk siyrpiyń na kolana,
Niesonc jej pozdrowienia,
Ze spiywiym mgieł porannyk,
Przyjęła te kwiotki serc,
Z pol i łąk, i pocuła
Zapach zioł…

hUMOR
W Żywcu w Sondzie Powiatowym
Łodbyła się rosprawa.
Syndzia Kowolicek,
Pyto się łoskarzonego:
– czy to prowda, że łoskarzony,
Przejechoł cłowieka?

– tak prose wysokie-
go sondu.
– czyscie gazdo byli 
za to łukarany?
– jesce jak! Łozyniłek 
się z wdowom!

PRZYSŁOWIA
Gdy na Wniebowzię-
cie Panny ciepło do-
pisuje,
To ciepły i pogodny, koniec lata obiecuje.

W  pierwszym tygodniu sierpnia pogoda 
stała, to zima bydzie długo biała i  mokre 
lato, w przyszłym roku.

Gdy Dominik burza grzmi, w sierpniu słon-
ca ani kszty…

FRASZKI
Góralskie sianokosy
Góral kosi łąke, górol klepie kose
Kosa zbiyro siano, noga zbiyro rose!

Jeśli w ogole
Jeśli jestem w ogole poetom,
To dzięki kwiatom, grzybom i kobietom

Niek kto inny
Cisa w mym sercu – Błogosławie cise,
I łomie pióro – niek kto inny pise!

Powiedzieli
Oj dobry łon jes gorol
Oj gorol weselutki,
Oj roboty się nie boi,
Nie zlynknie się wodki.

Goralscy woznice
Jeździł sobie goral,
Jak mu się podobało,
Potym gości za usy
Trzeba wyciągać z rowa?

Góralskie wesele
Na jednym weselu gości było wielu
Jak do bitki się wziyli,
Tak się wszyscy wyrznyli.
Ostała panna młodo.
Jak na krzocku jagoda.

Gminny kącik literacki
Kącik literacki Mieczysława Polaka dla naszej Gminy

Wiersze, poezje, przysłowia, humory, fraszki

MIStRZ KAWAŁÓW O BACY
W pierwszy weekend lipca obyły się w Węgierskiej Górce I Mistrzostwa Polski w Opowiadaniu Kawałów o Bacy. W tej nowej i niety-

powej konkurencji I miejsce, tytuł mistrza oraz 2,5 tysiąca złotych nagrody przypadły Dawidowi Stasica z Juszczyny. Gratulujemy!
(GCKPT)
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Zespół Regionalny „Grojcowianie” 
z Wieprza w roku Jubileuszu XX lecia dzia-
łalności Zespołu wziął udział w 46. Festi-
walu Folkloru Górali Polskich w  Żywcu. 
Miło nam donieść że komisja w składzie: 
Małgorzata Kiereś – etnograf, przewod-
nicząca komisji, Magdalena Kroh – etno-
graf, Lidia Czechowska – choreograf, dr 
Maria Lipok-Bierwiaczonek – etnograf, 
Czesław Węglarz – muzyk, Jan Karpiel Bu-
łecka – muzyk, folklorysta, Stanisław Mi-

gacz – muzyk, Marek Koźlik – folklorysta 
przyznała Zespołowi NAGRODĘ „Srebr-
ne Żywieckie Serce” i nagrodę finansową 
w  wys. 8.000,- zł za program pt. „Po od-
puście”. Jednocześnie „Grojcowianie” zo-
stali wytypowani jako reprezentant pol-
skiej góralszczyzny na Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zako-
panem. Podczas tegorocznego TKB „Groj-
cowianie” zatańczyli również na scenie 
w Oświęcimiu i Szczyrku.          M. Jurasz

SREBRnE ŻYWIECKIE SERCE DlA „GROJCOWIAn”

Łodygowianka Sp. z o.o.
ul. Piastowska 45, 34-325 Łodygowice tel. 33 863 11 64
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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

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz
Druk i opracowanie graficzne: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o. 

43-300 Bielsko-Biała, ul. St. Dubois 4  
Adres Redakcji: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, tel. 33 860-15-79, fax. 33 867-66-13

e-mail: biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl, gckptrw@gmail.com
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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
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profilowi biuletynu lub jeśli ich forma lub treść może spotkać się z negatywnym odbiorem czytelników biuletynu.
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SKŁAD OPAŁOWO – BUDOWLANY
34-382 Wieprz, ul. Żywiecka /obok mostu/

EKO GROSZEK
*  WĘGIEL  *  MUŁ  * 
*  FLOT  *  PIASEK  *

*  KRUSZYWA BUDOWLANE  *

TEL. 601-654-252

WORKUJEMY
EKO GROSZEK oraz WĘGIEL

*  ARTYKUŁY METALOWE  *
*  NARZĘDZIA  *  FARBY  *

*  SYSTEMY ZAMOCOWAŃ  *
*  CHEMIA BUDOWLANA  *

Tel: 663-734-024

DO 10 KM TRANSPORT GRATIS
PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 TON OPAŁU

NOWOŚĆ!


