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Drogie Mamy i Ojcowie z okazji dni Waszego święta życzymy Wam samych radosnych dni wypełnionych
uśmiechem kochających osób, miłości ze strony najbliższych,

chwil spędzonych z rodziną, jak najwięcej zdrowia oraz spełnienia wszystkich marzeń. 
Z kolei wszystkim Dzieciom życzymy: zawsze uśmiechniętej buzi,  

wesołej zabawy, dobrych ocen,  mile spędzonych wakacji,
oraz, aby każdy kolejny dzień był tak wyjątkowy jak dzień Waszego święta,

Życzą,
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piela
oraz Radni oraz Sołtysi Gminy

DNI GMINY RADZIECHOWY WIEPRZ
1-3 LIPCA

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE NA PLAKATACH I STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY!!!

20 KWIETNIA OTWARTO FABRYKĘ ŻYWIEC ZDRÓJ
W WIEPRZU - PIERWSZY ZAKŁAD POWSTAŁY
W NASZEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

W uroczystościach udział wzięli m.in: Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika,
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piela wraz z Radnymi, Sekretarz Gminy
Jadwiga Górna, a także przedstawiciele Nadleśnictwa Powiatu i sąsiednich gmin... 

Więcej informacji na stronie 6 

W DNIU 8 MAJA W PRZYBĘDZY
ODBYŁ SIĘ GMINNY REDYK

Więcej informacji na stronie 19 

PARANIENORMALNI
ZAGRALI CHARYTATYWNIE

Więcej informacji na stronie 3

BLISKO 35 TYSIĘCY POZYSKAŁA SZKOŁA
W RADZIECHOWACH NA STWORZENIE

EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ PRACOWNI,
KTÓRĄ UROCZYŚCIE OTWARTO 28 KWIETNIA…..

Więcej informacji na stronie 14 
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Wyróżnienia te otrzymali: 

Tomasz Mika (tenis stołowy)  
Kamila Bysko i Magdalena Skolarz (piłka nożna)
Monika Wojtas, Marcin Biegun (Karate)
oraz Bogusław Hutman-Wilczek (trener karte) – za wielo-
letnią pracę i wspaniałe wyniki sportowe wychowanków.  
Nagrodami były pamiątkowe medale i dyplomy, a dla 
młodzieży także nagrody finansowe w wysokości 1000 
złotych.

Nagrody wręczali: 
Pan Maciej Mika Wójt Gminy, 
Pan Piotr Piela Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Bogusław Michalski Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 
oraz Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz goszczący na 
sesji 13 maja.

Nagrodzono
wybitnych

sportowców
Uchwałą Rady Gminy za wysokie osią-
gnięcia sportowe w dniach  22 kwietnia 
i 13 maja przyznano niektórym z wybitych 
sportowców z naszej Gminy specjalne na-
grody. 

Serdecznie dziękujemy Panu Wicewojewodzie Śląskiemu Janowi Chrząszczowi,
za przyjęcie zaproszenia oraz udział w tym ważnym dla naszej gminy wydarzeniu.
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INFORMACJA O POŁĄCZENIU SZKÓŁ
 W dniu 4 marca 2016 r. odbyła się Sesja Rady Gminy Radziechowy – Wieprz. Głównym tematem sesji była kontynuacja reformy oświaty 
na terenie naszej Gminy a mianowicie podjęcie uchwał w sprawie połączenia szkół w miejscowościach Wieprz i Juszczyna. Za połączeniem 
szkół przemawiały głównie względy organizacyjno – ekonomiczne tj. formalne obniżenie kosztów ogólnego administrowania poszczególnymi 
placówkami wchodzącymi w skład zespołu, które działać będą pod kierownictwem jednego dyrektora oraz ze wspólną administracją i obsługą. 
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2016 r. (opinia do wglądu w Urzędzie Gminy) Rada Gminy Radzie-
chowy – Wieprz podjęła następujące uchwały: 
1. W sprawie połączenia Publicznego Przedszkola w Juszczynie, Szkoły Podstawowej im. Franciszka Polaka w Juszczynie oraz Gimnazjum z Od-
działami Dwujęzycznymi w Juszczynie w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Juszczynie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, przeciw 
był 1 Radny, wstrzymał się od głosu 1 Radny.
2. W sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu oraz Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwuję-
zycznymi w Wieprzu w Zespół Szkół w Wieprzu. Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych, wstrzymał się od głosu 1 Radny.
Zespoły Szkół obowiązywać zaczną z dniem 1 września 2016 r.  Nowymi Dyrektorami wyłonionymi z konkursu zostali:  Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Juszczynie Pani mgr Irena Kulka, Zespół Szkół w Wieprzu Pan mgr Grzegorz Ciurla.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piela

 Kabaret „Paranienormalni” wystąpił charytatywnie 4 czerwca 
w amfiteatrze pod Grojcem. Celem akcji była pomoc finansowa w po-
staci stypendium  dla dwójki potrzebujących młodych studentów 
z Radziechów. Wydarzenie udało się zorganizować dzięki współpracy 
Fundacji Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich z  Radziechów. Głównym inicjatorem koncertu  był Jerzy 
Pawlus rodowity Radziechowianin mieszkający obecnie w Austrii.
 Kabaret przedstawił program „PIERWIASTEK Z TRZECH”. Koncert 
prowadzili redaktor TV Katowice  Robert Walczak oraz Gabriela Kania - 
kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Jodełki”. Nasz radziechowski Zespół 
dodał również  kolorytu całemu koncertowi wprowadzając prawdzi-
wą góralską atmosferę poprzez muzykę i żywiołowy taniec z artysta-
mi. 
 Na zakończenie występu artyści z kabaretu „Paranienormalni” 
zostali ubrani w tradycyjne stroje góralskie i pasowani przez Burmi-
strza Miasta Żywca Antoniego Szlagora na Górali .
 - „W amfiteatrze gospodarze przygotowali dla nas niespodziankę. 
Pasowanie na górala. W prezencie otrzymaliśmy też prawdziwe góralskie 
stroje! Dziękujemy za wielkie serca i wspaniałą gościnę” - powiedzieli po 
koncercie artyści z kabaretu.

Paranienormalni zagrali charytatywnie

 - „To piękna inicjatywa i wielkie wydarzenie, zorganizowane 
w szczytnym celu, które na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich”- 
komentuje Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika – dziękuje-
my pomysłodawcom, organizatorom oraz wszystkim zaangażowanym, 
którzy przyczynili się do jego realizacji w tym również wspaniałej publicz-
ności, dzięki której uda się wspomóc potrzebujących.”  

 Amfiteatr wypełniony prawie po brze-
gi rozbrzmiewał salwami śmiechu! Publiczność 
opuszczała amfiteatr w świetnym humorze: „Oj 
działo się działo ...najlepszym dowodem jest obolała 
przepona od śmiechu. Więcej takich imprez!!!” - sły-
szeliśmy przy wyjściu.
 Jeszcze raz serdecznie dziękujemy arty-
stom za występ, Miastu Żywiec oraz Miejskiemu 
Centrum Kultury za gościnę, pomysłodawcom i 
organizatorom za trud włożony w przygotowania, 
widowni a także realizatorom za wszelką pomoc 
oraz wszystkim sponsorom za wsparcie inicjatywy! 

(J.J. M.H., fot. Przemysław Burczak)

NOWI DYREKTORZY
 Rozwiązane zostały konkursy na stanowiska dyrektorów nowych placówek oświatowych, utworzonych na podstawie Uchwał Rady Gminy 
Radziechowy-Wieprz nr XXII/124/16 i XXII/123/16 z dnia 4 marca. W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora dla Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Juszczynie wybrana została mgr Irena Kulka (do konkursu przystąpił jeden kandydat) oraz dla Zespołu Szkół w Wieprzu dokonano 
wyboru mgr Grzegorza Ciurli dyrektora obecnej Szkoły Podstawowej im Jana Klicha w Wieprzu (do konkursu przystąpiło dwoje kandydatów). 
Nowi dyrektorzy obejmą stanowiska z dniem 1 września 2016 roku. 
 W pracach komisji oceniającej wzięli udział przedstawiciele Kuratoriom Oświaty w Katowicach, Rady Pedagogicznej, Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, Rady Rodziców oraz przedstawiciele organu prowadzącego tj. Gminy Radziechowy Wieprz. 

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
Maciej Mika
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Spółka w Radziechowach
przygotowyje się na upalne lato

Dostarczenie wody to, jak wielu z nas się przekonało, nie taka prosta sprawa. Upały ostatniego roku pokazały także, choć infrastruktu-
ra w naszej gminie ma się coraz lepiej, to warto wciąż inwestować w jej rozwój. Idąc za potrzebami mieszkańców Zarząd Spółki Wodno-
Ściekowej w Radziechowach w ubiegłym roku oddał do użytku nowy zbiornik wody Wajdówka II. 

 W 2015 roku Spółka wybudowała nowy zbiornik „Wajdówka 2”, 
którego koszty budowy wraz z chlorownią pokryła z własnych środ-
ków. „Dodatkowy zbiornik jest ważnym elementem naszej infrastruk-
tury, zabezpieczającym mieszkańców przed ryzykiem jakie towarzyszą 
suszom pojawiającym się przeważnie latem” – komentuje Przewod-
niczący Zarządu Spółki Wodno-Ściekowej w Radziechowach Pan 
Edward Dudek.
 Nowy nabytek kosztował około 356 tysięcy złotych. Obecnie 
Spółka wodno-ściekowa w Radziechowach posiada cztery zbiorniki 
wodne: w Radziechowach o pojemności 175 m³, w Przybędzy 280 m³ 
oraz zbiorniki po 300 m³ na Wajdówce. Zbiorniki te zaopatrują na-
leżące do spółki 16, 5 km sieci wodociągowej, do których na chwilę 
obecną podłączone jest 950 przyłączy (o łącznej długości 16,8 km) 
zaopatrujących około 3700 mieszkańców Radziechów oraz 30 innych 
odbiorców w tym instytucje. 
 - „Rozwijać się musimy, bo już teraz chętnych na nowy wodociąg 
jest ok 20 gospodarstw. Dla nowych przyłączy spółka pokrywa cześć 
kosztów. We własnym zakresie jest wykop, natomiast wąż, obsypka pia-
skowa, konsola i wodomierz są już kosztami spółki. Takie przyłącze kosz-
tuje ok. 2800 zł. Mieszkańcy należący do spółki zobligowani są także do 

opłaty stałej od wodomierza. Rocznie 36 zł oraz składki członkowskiej 
12 zł/rocznie - tłumaczy Pan Dudek. 

 Aby zasilić Radziechowy w bieżącą wodę Spółka pozyskała po-
zwolenia wodnoprawne na pobór wody z czterech punktów: na po-
toku Wieśnik (gdzie pobrać mogą dziennie 86,4 m3), na potoku Przy-
będza (293,8 m3/d), na Socie (86,4 m3/d) oraz na Cebulce (75,17 m3/d). 
Ostatnie z wymienionych ujęć na Cebulce w Przybędzy Spółka wybu-
dowała sama za kwotę 135 500 zł. 

 Ogólnie w 2015 roku zużyto w Spółce 110 520 m3, z której woda 
zapłacona to 87  039 m3. Pozostała woda zużyta została do celów 
technologicznych takich jak płukanie sieci czy w trakcie awarii. 

 Warto wiedzieć, że opłaty za wodę - obok opłaty za samą wodę, 
której stawka dla odbiorców indywidualnych i instytucji gminnych od 
1 stycznia 2015 roku to 3 zł za m3 dla pozostałych zaś 4 zł za m3 - za-
wierają także dodatkowe koszty, jakie spółka wodno-ściekowa musi 
ponosić. Głównymi z nich są: podatek do gminy (w 2015 roku było 
to 42  800 zł) dzierżawa 4 tysiące, opłata za wynajem biura 4200 zł. 

Orkiestra Dęta z Radziechów na XVIII
Powiatowym Przeglądzie Orkiestr w Żywcu!

W dniu 5 czerwca 2016 r. ulicami Żywca przemaszerowały na rynek orkiestry dęte z całego powiatu. Wśród trzynastu prezentujących 
się grup mogliśmy podziwiać występ także Orkiestry Dętej z Radziechów!

 Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr 
ulicą Tadeusza Kościuszki na nowy żywiecki rynek, gdzie odbył się 
wspólny koncert wszystkich grup, a następnie prezentacje przedsta-
wicieli kolejnych miejscowości. Muzycy z Orkiestry Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Radziechów zaprezentowali w tym roku marsz opracowa-
ny przez J. Kwiatkowski ego „Wizja Szyldwacha” oraz popularny czeski 
marsz „Castaldo”. 
 Nagrodę dla występujących muzyków z naszej Gminy wręczył 
m.in. Wójt Gminy Radziechowy Wieprz Maciej Mika. 

 Początki orkiestry z Radziechów datowane są na lata powojenne 
(1945-1950). W roku 2000 orkiestra ta oficjalnie stała się orkiestrą przy 
Straży Pożarnej w Radziechowach. Kierownikiem Orkiestry jest Bog-
dan Michalski, a stanowisko kapelmistrza piastuje – Dariusz Jurasz. 
Serdecznie dziękujemy naszym muzykom za przygotowanie i repre-
zentowanie naszej Gminy na przeglądzie w Żywcu oraz życzymy im 
dalszych sukcesów!

(M.H.)



NASZA GMINA

5

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.„Młodzież zapobie-
ga pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowa-
nie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa 
i  ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy propagowaniu 
wśród dzieci i młodzieży znajomości przeciwpożarowych, zasad po-
stępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarni-
czej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Reprezentacje - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Gminy 
Radziechowy-Wieprz rozwiązywali test, który składał się z 30 pytań 
jednokrotnego wyboru.
 Po dokonaniu oceny prac pisemnych komisja nadzorująca prze-
bieg turnieju odczytała wyniki, a Wójt Gminy Maciej Mika i Komen-
dant ZOG OSP Radziechowy-Wieprz Grzegorz Biela wręczyli zwy-
cięzcom nagrody.

„MŁODZI STRAŻACY”
W dniu 7 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika o godz.10.00 odbyły się eliminacje gminne Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.„Młodzież zapobiega pożarom” organizowanym przez Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, 
Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach i Ochotniczą Straż Pożarną      w Radziechowach.

Pierwsza grupa wiekowa szkoły podstawowe:
I miejsce – KACPER GOLASIK – Zespół Szkół w Radziechowach
II miejsce – MICHAŁ RYPIEŃ - Zespół Szkół w Radziechowach
III miejsce – KONRAD KUPCZAK – Zespół Szkolno-Przedszkolny w By-
strej
IV miejsce – NATALIA RODAK – SP w Brzuśniku
V miejsce – MACIEJ KONIOR - Zespół Szkół w Radziechowach

Druga grupa wiekowa gimnazja:
I miejsce – JAKUB LESZCZEWSKI- Zespół Szkół w Radziechowach
II miejsce – ŻANETA HUDZIEC – Gimnazjum w Juszczynie
III miejsce – KLAUDIA OKRZESIK - Gimnazjum w Juszczynie
IV miejsce – WERONIKA KAMIŃSKA - Gimnazjum w Juszczynie
V miejsce – KACPER BŁACHUT - Zespół Szkół w Radziechowach

 Uczniowie, którzy zdobyli I miejsca: KACPER GOLASIK i JAKUB 
LESZCZEWSKI będą reprezentowali naszą gminę w eliminacjach 
powiatowych w Moszczanicy 14 kwietnia 2016 roku i pojadą tam 
wozem strażackim Ochotniczej straży Pożarnej z Radziechów.

 Organizatorom dziękujemy za wspaniałe nagrody oraz słodki 
poczęstunek.

 Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia oraz sukce-
sów w dalszych etapach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej pt.„Młodzież zapobiega pożarom”.

Wicedyrektor 
Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika

 w Radziechowach
Izabela Płonka

Dostojni Jubilaci – Mieszkańcy Naszej Gminy
 Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisem ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach oraz Rozporządze-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nada-
nie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów, istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie przez Prezydenta 
RP „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
 W związku z powyższym, pary małżeńskie, zamieszkujące na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz, dla których w roku 2016 
przypada 50-ta rocznica zawarcia związku małżeńskiego lub czas pożycia w związku małżeńskim jest dłuższy niż 50 lat, a pary te 
wcześniej nie były odznaczane Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Stanu 
Cywilnego Radziechowy – Wieprz telefonicznie lub w inny dogodny sposób, w terminie do 30 czerwca 2016 r., od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 700 do 1500. 
 W/w zgłoszenie będzie równoznaczne z wyrażeniem chęci uzyskania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i wzięcia udzia-
łu w jubileuszowych uroczystościach organizowanych przez tutejszy Urząd Stanu Cywilnego.
 Ponadto pary małżeńskie, które w roku 2016 obchodzą 60-tą lub 70-tą rocznicę pożycia małżeńskiego, a były już odznaczone 
medalem od Prezydenta RP, również proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego Radziechowy – Wieprz w spo-
sób wyżej podany.

Z wyrazami szacunku,    
Jolanta Twardysko

Kierownik USC Radziechowy - Wieprz

W spółce zatrudnione są 4 osoby na ½ etatu -Przewodniczący, księgo-
wa i 2 konserwatorów. 
 Dodatkowym kosztami jest też badanie wody – tzw. monitoring 
zakładowy, który w Radziechowach wynosi 7 tysięcy złotych rocznie. 
Oprócz tego istnieją także koszty, które ponoszone są z tytułu zużycia 
materiałów- np. na  przyłącza 10 tysięcy zł, roboty montażowe – 15 ty-

sięcy zł, zużycie energii elektrycznej 4,5 tyś zł, opłaty za pobór wody 
do Urzędu Marszałkowskiego 11 tysięcy zł, czy profilaktyczne oczysz-
czanie wody podchlorynem - 3,5 tysiąca zł.

(M.H)
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 Na sesji Rady Gminy została podjęta uchwała nr XXIV/142/16 
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 22 kwietnia 2016 r. w spra-
wie regulaminu utrzymania czystości i porządku ma terenie Gminy. 
Przyjęcie nowego Regulaminu zostało spowodowane zmianą  ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postanowieniem 
o pozostawieniu ceny odbioru śmieci na dotychczasowym poziomie 
tj. 8 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i od-
bierane w sposób selektywny oraz wyższą stawkę opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi tj. 15 zł od mieszkańca, 
jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny.

Aby ta cena nadal mogła obowiązywać proszę mieszkańców 
o przestrzeganie zasad segregowania odpadów i stosowania się 
do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie. 

Mieszkańcy zobowiązani są do wystawiania odpadów zgodnie 
z Harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na rok 2016 
zgodnie z ich rodzajem w dniu odbioru przed godziną 7.00 rano.
Wystawiony popiół musi być zimny, suchy i wystawiony w przy-
stosowanym do jego odbioru pojemniku. Popiół zmieszany z in-
nymi odpadami bądź wystawiony w nieprzystosowanych do jego 
odbioru kubłach np. wiadrach czy workach nie będzie odbierany. 
Należy pamiętać, że do popularnych pojemników plastikowych nie 
należy wrzucać gorącego popiołu, gdyż grozi to ich zniszczeniem, 
przepaleniem, a nawet groźnym pożarem! Nie można również wy-
stawiać mokrego popiołu, gdyż wzrasta jego waga i Gmina musi 
ponosić zwiększone koszty jego odbioru.

Pojemnik na tzw. balast, na który składają się przede wszystkim: ar-
tykuły higieniczne, pieluchy (pampersy), ceramika (fajans, porcelana, 
talerze), kalki oraz papiery przebitkowe, zabawki, szyby okienne, szkło 
nietłukące typu DURALEX, ARCOROC), zabrudzone lub tłuste papiery 
i folie, lustra i szkło zbrojone, ręczniki  papierowe, artykuły wykonane 
z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami, buty. Odpady 
balastowe, z punktu widzenia powtórnego wykorzystania lub recy-
klingu powinny być nieużyteczne czy mogą nawet utrudniać recy-
kling i dlatego gromadzone są w osobnym pojemniku.
UWAGA: nie wrzucamy do balastu przeterminowanych leków i che-
mikaliów, w tym farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów odpado-
wych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, brudnych pojemników po smarach, olejach 
smarnych i po środkach chwasto- i owadobójczych. 

Osoby, które zadeklarowały segregację odpadów, spełnią wy-
móg selektywnego zbierania w roku kalendarzowym, o ile śred-
nio na jeden pojemnik o poj. 120 litrów zmieszanych odpadów 
komunalnych przypadną co najmniej dwa worki surowców wtór-
nych. W przeciwnym razie zostanie im naliczona wyższa opłata 
tj.  15 złotych od osoby.
UWAGA - mieszkańcy gminy zobowiązani są do prowadzenia selek-
tywnego zbierania surowców wtórnych w odpowiednich workach 
dostarczanych przez przedsiębiorcę.

 W Regulaminie przewidziano dwa dodatkowe worki na surowce 
wtórne, aby ułatwić segregowanie i otrzymać lepszą jakość surowca 

Informacja Wójta dla mieszkańców
Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie

wprowadzenia nowego regulaminu
utrzymania czystości i porządku w Gminie

tj. niebieskiego – na papier i tekturę oraz czerwonego na metale. Do-
datkowe worki zostaną dostarczone mieszkańcom przez firmę 
Piotr-Plast po raz pierwszy w czerwcu bieżącego roku. Surowce 
wystawione w dotychczas obowiązujących workach będą odbie-
rane, aż do wyczerpania się u Państwa zapasów starych worków, 
z zastrzeżeniem, żeby do żółtych worków nie dawać papieru i me-
talu. Szczegółowo mówi o tym § 4 Regulaminu, który ustala następu-
jące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbie-
rania odpadów:

1. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza nieodpłatnie 
właścicielom nieruchomości operator/przedsiębiorca zaś oni mają 
obowiązek przyjąć je i zgodnie z przeznaczeniem używać.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki i pojemniki 
w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wy-
magania określone w § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej: Rozporządze-
nie w sprawie warunków technicznych budynków), (Dz.U. z 2015r. 
poz. 1422).

3.Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania u źródła po-
wstawania,  następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papier, tektura (w tym opakowania tekturowe, gazety, czasopisma 
itp.) – worek w kolorze niebieskim o zabarwieniu przeźroczystym 
z oznakowanym napisem „MAKULATURA” i miejscem na adres nie-
ruchomości o pojemności 120 litrów ,

2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła ( w tym wszelkiego rodza-
ju puste opakowania szklane, słoiki, butelki po napojach) – worek 
w  kolorze białym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym 
napisem „SZKŁO OPAKOWANIOWE” i miejscem na adres nierucho-
mości o pojemności 80 litrów,

3) tworzywa sztuczne, butelki PET, opakowania wielomateriałowe – 
worek w kolorze żółtym o zabarwieniu przeźroczystym z oznako-
wanym napisem „TWORZYWA SZTUCZNE” i miejscem na adres nie-
ruchomości o pojemności 120 litrów,

4)  metale np. puszki  – worek w kolorze czerwonym o zabarwieniu 
przeźroczystym z oznakowanym napisem „METALE” i miejscem na 
adres nieruchomości o pojemności 120 litrów.

5) popiół – pojemnik o min. objętości 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, a także 
kontenery o poj. 5m3 lub 7m3. Wywóz kontenerów o poj. 5 m3 lub 
7 m3 należy zgłosić telefonicznie bądź mailowo do Urzędu Gminy. 
Popiół musi być suchy i niezanieczyszczony innymi odpadami.  

6) zmieszane odpady komunalne – pojemnik o poj. 110l, 120l, 240l, 
1100l, a także kontenery o poj. 5 m3 lub 7 m3. Wywóz kontenerów 
o poj. 5 m3 lub 7 m3 należy zgłosić telefonicznie bądź mailowo do 
Urzędu Gminy. Dopuszcza się wystawienie worka czarnego w przy-
padku większej niż zwykle ilości balastu nie mieszczącego się do 
pojemnika. W worki czarne mieszkaniec jest zobowiązany zaopa-
trzyć się we własnym zakresie.

W celach oszczędnościowych oraz z uwagi na możliwość lepszej 
kontroli nad zbiórką odpadów wielkogabarytowych zdecydowano 
o nieodbieraniu odpadów wielkogabarytowych od bezpośrednio od 
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mieszkańców. Odpady te należy dostarczyć własnym transportem 
do PSZOK-u. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) zlokalizowany jest w Przybędzy przy ul. 3 Maja 8. Infor-
mację w sprawie oddania odpadów do PSZOK-u można uzyskać 
pod nr tel. 515-340-678. PSZOK świadczy usługi:

- w poniedziałek od godz. 12:00 do 18.00,
- od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 14.00,
- w dni wolne od pracy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 
Wykonawcy. 

W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości 
obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne ma obo-
wiązek pozostawić źle wysegregowane odpady na nieruchomości 
z pisemną informacją dla właściciela nieruchomości o konieczno-
ści ich posegregowania. Jeśli upomnienie nie przyniesie skutku i sy-

tuacja taka powtórzy się dwukrotnie przedsiębiorca zobowiązany jest 
do wykonania dokumentacji umożliwiającej wydanie przez tutejszy 
organ decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opła-
ty na wyższą – dokumentacja fotograficzna z datą wykonania, w spo-
sób niebudzący wątpliwości w zakresie przypisania pojemników czy 
worków do konkretnej nieruchomości oraz oświadczenie pracownika 
przedsiębiorcy, który stwierdził niezgodność wraz z jego podpisem. 
Pełna treść uchwała nr XXIV/142/16 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz 
z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku ma terenie Gminy jest dostępna w Biuletynie Informacji 
Publicznej po adresem: http://bip.radziechowy-wieprz.pl/BIP.aspx?-
Sel=5578&Nr=2&ident=10914 . 

Wszystkie te uwagi i działania mają na celu zachowanie dotych-
czasowej ceny odbioru śmieci od mieszkańców i poprawienie ja-
kości segregacji.

,,Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne...
 Tylko dziś jest twoje”.

Jan Paweł II

2 kwietnia 2016 r. o godz. 21:37
u stóp Jubileuszowego Krzyża w Radziechowach
na Matysce w  XI rocznicę odejścia do Domu Ojca, 

 Św. Jana Pawła II, zapłonęło ognisko -  ,,Płomień Pamięci”
 W odpowiedzi na prośbę Stefana Jakubowskiego, członka PTTK 
,,Szarotka”  z Andrychowa, i budowniczego kaplicy poświęconej 
św. JP II na Leskowcu, by w rocznicę śmierci Papieża Polaka, na szczy-
tach naszych gór zapłonęły ogniska, a zgromadzeni ludzie, by śpiewa-
li jego ulubione pieśni, my również z wielką radością realizujemy to 
zadanie.  

 I tak jest od jedenastu lat. Drogę na Matyskę oświetla ponad 
dwieście lampionów tak, by każdy prowadzony ich światłem, bez 
trudu mógł dotrzeć na miejsce modlitewnego czuwania.  W tym roku 
liczna grupa pątników odprawiła drogę krzyżową, ofiarując ją w in-
tencji pokoju na świecie, a o 21;00, będąc już na szczycie wspólnie 
z nagranym śpiewem  św. JP II zaintonowała pieśń Apelu Jasnogór-
skiego, potem wspólne odmówiono IV część Różańca Św. modlitwie 
przewodniczył ks. Krzysztof Ciurla – wikary z Trzebini, oraz ks. Piotr 

z Poznania. A potem w ciszy oczekiwaliśmy na godz. 21:37 i nagle 
zewsząd zaczęły dochodzić głosy bijących dzwonów kościelnych, 
dźwięki syren strażackich, a nawet i zapalone ognisko dopełniało tę 
muzykę pękającymi drobinkami drewna i lecącymi skrami. Potem 
jeszcze ,,Barka” i wiele innych pieśni…  to dziwne, ale nikomu nie było 
śpieszno do domu. 

 Warto przypomnieć, w czasie trwania Roku Miłosierdzia, że to 
właśnie JP II ogłosił święto Miłosierdzia Bożego, które obchodzimy w 
pierwszą niedzielę po Wielkanocy  oraz to, że  zmarł w przededniu Mi-
łosierdzia Bożego, a w dniu Miłosierdzia Bożego (1 maja, bo święto to 
jest ruchome i przypada zawsze w pierwszą niedzielę po Wielkanocy) 
był Beatyfikowany…..

 Kto nie mógł tego wieczoru być z nami – miał możliwość oglą-
dania transmisji na żywo w TVP info, a obecnie może odsłuchać tych 
relacji na stronie www.dzieciserc.pl  
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 Spotkanie z papieżem Franciszkiem to marzenie każdego z nas, 
ale spotkanie w Polsce i to w Krakowie?  To dopiero szansa. Wybie-
ramy się w tzw. pakiecie C na nocne czuwanie z 30 na 31 lipca i nie-
dzielną Mszę św. Chcemy zapewnić, że niejednokrotnie czuwaliśmy 
już przez noc, więc nie jest to dla nas szczególne wyzwanie, ale na 
pewno potrzebujemy siły, by jeszcze dotrwać do Mszy – a na Mszy 
wiadomo siła idzie z Góry,  a potem do opuszczenia miejsca spotkania 
i dotarcie do autokaru.  Prosimy więc o modlitewne wsparcie, my ze 

Stowarzyszenie Dzieci Serc wybiera się
na Światowe Dni Młodzieży 

• O godz. 18;00 w kościele p.w. św. Marcina w Radziechowach została 
odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny uroczystej celebrze przewod-
niczył tutejszy proboszcz, ks. Piotr Pokojnikow, następnie uczestnicy 
uroczystości przeszli pod tablicę wmurowaną na kościele, a upamięt-
niającą działalność młodzieży zrzeszonej w Związku Młodzieży Patrio-
tycznej ,,Nowe Wyzwolenie” - aresztowanej przez UB w 1950 r. Stanisław 
Pięta, poseł na Sejm RP przybliżył zebranym cel utworzenia  święta Żoł-
nierzy Wyklętych. Po złożeniu pod tablicą kwiatów i zniczy,   w kolumnie 
marszowej przeszliśmy na cmentarz parafialny gdzie nastąpiło złożenie 
kwiatów na mogile Edwarda Chudziec ps. „Brzoza”, żołnierza VII okręgu 
NSZ, oddziału „Sztubak”, który zginął 27.07.1946 r. i wysłuchanie melo-
dii ,,Spij kolego w ciemnym grobie..” którą zagrali na trąbkach: Michalski 
Bogdan i Jurasz Darek  

• Następnie uczestnicy uroczystości tworząc kolumnę marszową prze-
szli w ciszy  (towarzyszył im głos werbla – grał Henryk Jakubiec) na Ma-
tyskę, pod Kurhan Pamięci Narodowej. Tam, syn partyzanta  Mirosław 
Jarco opowiedział o swoim ojcu Józefie ps. ,,Leśny” który był żołnierzem 
NSZ w oddziale  ,,Sztubaka” działającym na terenie Podbeskidzia, a który  
podczas obławy pod Romanką został aresztowany i w ubeckim więzie-
niu przesiedział 10 lat… następnie złożono znicze i odśpiewano Hymn 
Państwowy. Jeszcze wysłuchaliśmy,,Ciszy’ zagranej na trąbkach, a ułan 
– G. Ropień wystrzelił z pistoletu Salwę Honorową. 

 W tym roku, już po raz piąty mieliśmy zaszczyt organizować 
tę uroczystość. I każdy, kto tylko czuje się córką, synem naszej matki 
Polski, mógł dołączyć do uroczystości w dowolnym momencie. Najwy-

Obchody Narodowego
Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych 

w Gminie Radziechowy – Wieprz, sobota 27 luty

swej strony zapewniamy, że jedną z naszych intencji to modlitwa za 
naszych Przyjaciół, bez których nie moglibyśmy istnieć. 
 Kiedy, jak Bóg da, będziemy śpiewać wspólnie z Ojcem św. Fran-
ciszkiem, trzymając się za ręce ,,Abba Ojcze”  to każdy z was będzie z 
nami. Obiecujemy. Nie zapomnimy również o tych, którzy się źle mają, 
obiecujemy wam, że i wasze trudne sprawy złożymy na Ołtarzu Pań-
skim. 

JK

trwalsi, wśród których były dzieci i młodzież, ze śpiewem wrócili z Maty-
ski na plac przy kościele o 21.30 i jakoś nie śpieszno im było wracać do 
domów. Na słowa uznania zasługują liczne grupy: radnych naszej gminy 
z Przewodniczącym Rady, Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz, radnych 
powiatowych, członków Związku Podhalan, oddział Górali Żywieckich 
wraz ze sztandarem, zastęp Dragoni z dowódcą Grzegorzem Ropień, 
Orkiestry Dętej, Gminnego Klubu Sportowego, Towarzystwa Patriotów 
Ziemi Żywieckiej, gr. rekonstrukcji historycznych,,Pospolite Ruszenie” 
działających przy Stowarzyszeniu Dzieci Serc, Radia Maryja, władz sa-
morządowych i gminnych oraz tych, dla których słowa Bóg, Honor i Oj-
czyzna są mottem życiowym. 
 Kto jeszcze nie miał okazji dołączyć do organizowanych tego typu 
uroczystości – imprez, to zapraszamy i zachęcamy, tak spędzony czas na 
pewno nie należy do czasu zmarnowanego J   

 Pamiętajmy: 1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim był podob-
ny do wielu innych ponurych dni w przenikniętej strachem i terrorem 
stalinowskiej Polsce. Pomiędzy godziną 20.00 a 20.45 strzałem w tył 
głowy rozstrzelani zostali przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Lu-
dwik”) i jego najbliżsi współpracownicy.

,,Naród, który nie pamięta swojej historii, nie ma także swojej przyszłości’ 
Jan Paweł II

W imieniu licznej grupy organizatorów
Jadwiga Klimonda 

zdj. PIOTR TRACZ
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PATRIOTYCZNE OBCHODY 
1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

W związku ze 1050 rocznicą Chrztu Polski w miesiącu kwietniu i maju w naszej Gminie odbyły się koncerty patriotyczne i religijnej, 
aby uczcić to ważne wydarzenie.

KONCERT W KOŚCIELE W WIEPRZU

 W dniu 10 kwietnia 2016  r. w kościele p.w. Niepokalanego Serca 
NMP w Wieprzu odbył się koncert pieśni religijnych i patriotycznych 
Zespołu Regionalnego „Grojcowianie” z okazji 1050 rocznicy Chrztu 
Polski oraz na cześć Św. Jana Pawła II.

(foto. Maria Biegun-Lizak)

KONCERT W KOŚCIELE W RADZIECHOWACH 

 W dniu 17 kwietnia 2016 r po Mszy Św. w intencji naszej Ojczy-
zny o godzinie 11.30 w Kościele p.w. Św. Marcina w Radziechowach 
odbył się Koncert Pieśni Patriotycznej i Religijnej.
 W koncercie wzięły udział: Zespół Pieśni i Tańca „Jodełki” oraz 
solistki z Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Gawlika w Radziechowach - 
Wioletta Setla i Julia Raczek.
 Do kościoła tego dnia wprowadziła wiernych także muzyka Orkie-
stry Dętej z Radziechów, która zagrała przed rozpoczęciem Mszy Św.

KONCERT W KOŚCIELE W JUSZCZYNIE 

 Kolejny piękny Koncert z okazji obchodów 1050 rocznicy Chrztu 
Polski, tym razem w Juszczynie - 24 kwietnia 2016 r. w Kościele 
w Juszczynie na Mszy Świętej o godz.11.00 i po Mszy Św. pieśni religij-
ne i patriotyczne zaśpiewali Grojcowianie. 

(fot. Jakub Polak)
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KONCERT POKOLENIOWE ŚPIEWANIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
„ZAKAZANE PIOSENKI” W BRZUŚNIKU
 W dniu 3 maja 2016 r. o godzinie 16.00  w Brzuśniku można było 
posłuchać i wspólnie zaśpiewać najpiękniejsze z pieśni i piosenek pa-
triotycznych... 
 Wydarzenie licznie zgromadziło mieszkańców ze wszystkich so-
łectw naszej gminy. Wśród gości byli m.in. Sekretarz Gminy Jadwiga 
Górn, Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  i Spraw So-
cjalnych Irena Rodak, Radny Stanisław Gołek oraz Przedstawicielki Kół 
Gospodyń.. 
 Przybyli goście śpiewali razem z Zespołem Wokalnym „Wiolin-
ki” ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku, 
Radosławem Niemczyckim, a także z Zespołem Regionalnym „Grojco-
wianie”, który wystąpił tego dnia  w nowej patriotycznej odsłonie.
 Dziękujemy za pomoc w organizacji: Stowarzyszeniu Koło Go-
spodyń Wiejskich „Brzuśnik” oraz Szkole Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego w Brzuśniku!

KONCERT POKOLENIOWE ŚPIEWANIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
„ZAKAZANE PIOSENKI” POŁACZONY Z FESTYNEM PARAFIALNYM ŚDM W JUSZCZYNIE

15 maja patriotycznie i na ludowo było na Festynie Parafialnym Światowych Dni Młodzieży w Juszczynie. Ponownie zobaczyć można było pa-
triotyczny program Zespołu Regionalnego „Grojcowianie”.
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W wydarzeniu udział wzięli m.in. Radny Powiatowy Jan Witkow-
ski, Przewodnicząca komisji kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych 
Irena Rodak i Radny Damian Dudys. 

Do organizacji festynu oprócz Wolontariuszy Światowych Dni Mło-
dzieży włączyli się także: Publiczne Przedszkole w Juszczynie, Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Juszczynie, 
która zrobiła pokaz akcji ratowniczej.

Inicjatorem patriotycznego cyklu było Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziechowy-Wieprz.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji!

(fot. Agnieszka Zemczak)
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 Komisja oceniająca w składzie: Pro-
boszcz Parafii Niepokalanego Serca Najświęt-
szej Marii Panny w Wieprzu ks. Jerzy Matura, 
Pani Cecylia Biernat oraz Pan Wiesław Pawlus, 
następująco oceniła przygotowane palmy:

KATEGORIA - PALMY TRADYCYJNE:
Miejsce I
Leokadia Świniańska z Juszczyny
Paulina i Maksymilian Laksa
MIEJSCE III
Faustyna Sporek
Kinga Mizia
MIEJSCE IV
Mateusz Żurek
WYRÓZNIENIA
Rozmus Kamil
Oliwia Cumka
Karol Hubka
Pawlus Ksenia
Bartek Pawlus
Emilia Dudziak
Oliwia Kosibor

KATEGORIA - PALMY DZIECIĘCE
MIEJSCE I
Oliwia Kosibor
Aleksandra Biegun
WYRÓŻNIENIA
Oliwia Sufa
Aleksandra Dudziak
Magdalena Rodak
Nikiel Matylda
Lizak Agnieszka
Natalia Mika z Radziechów
KATEGORIA - PALMY ZIELONE
WYRÓZNIENIA
Aleksandra Caputa
Antonina Wawrowska
Julia i Anna Misiarz
Julita Figura
Seweryn Bąk

Gminny konkurs Palm Wielkanocnych 2016
W Niedzielę Palmową, 20 marca 2016 roku, w Wieprzu odbył się Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych. Po uroczystej Mszy Świętej 
o 10.30 pod ołtarzem Kościoła Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wieprzu zebrał się prawdziwy tłum z pięknymi pal-
mami w rękach.

 KATEGORIA - NAJWYŻSZA PALMA
MIEJSCE I
Rafał Graboń (7,10 metrów)
MIEJSCE II
Wiktoria Sufa (4 metry)
MIEJSCE III
Anna Stolarczyk
MIEJSCE IV
Kacper Murański
Sylwia Figura
MIEJSCE V
JULITA FIGURA
MIEJSCE VI
Anna Kazubek

 Wśród wysokich palm warta uwagi była 
także kilkumetrowa palma zdobiąca kościół 
parafialny w Wieprzu, która nie stanęła do 
współzawodnictwa w konkursie. Serdecznie 
gratulujemy także i jej twórcom Paniom ka-
techetkom Marii Biegun-Lizak oraz Monice 
Duraj, a także Pani Joannie Sufie i Magdalenie 
Duraj za piękne kwiaty, którymi została ozdo-
biona palma! 

 Nagrody laureatom wręczali: Wójt Gmi-
ny Radziechowy-Wieprz Pan Maciej Mika, 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Piela 
oraz Pani Irena Rodak Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.
 Dziękujemy za przybycie wszystkim go-
ściom, w tym: Radnym, Dyrektorom placówek 
oświatowych, Przedstawicielkom Kół Gospo-
dyń Wiejskich, Sołtysom – w tym w szczegól-
ności Pani Sołtys Marii Hulak z Wieprza, która 
obecna była aż do samego końca konkursu. 
 Za pomoc w przeprowadzaniu konkur-
su dziękujemy członkom komisji oceniającej, 
a także Pani Marii Biegun-Lizak oraz Pani Do-
rocie Ryżce. 
 Organizatorami konkursu byli Parafia 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Pan-
ny w Wieprzu oraz Gminne Centrum Kultury, 
Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz. 
 Konkurs odbywał się pod Honorowym 
Patronatem Wójta Gminy Radziechowy-
-Wieprz. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom i wyróżnionym!

(M.H., Fot. Maria Biegun-Lizak)
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Kuba chlubą szkoły
w Radziechowach!

 Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach pragnie z dumą poin-
formować o kolejnych sukcesach wyjątkowo uzdolnionego ucznia Gimnazjum. Jakub Wisła, 
uczeń klasy II b gimnazjum, który niejednokrotnie już dowodził swoich zdolności, odnosząc 
liczne sukcesy w nauce, w tym roku szkolnym stawia sobie poprzeczkę coraz wyżej.

 Z wielką radością informujemy, że Jakub Wisła został podwójnym laureatem Wojewódz-
kich Konkursów Przedmiotowych – z Matematyki i Chemii. Niewiele zabrakło mu również do 
zdobycia nagradzanego miejsca w finale organizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowi-
cach  „Duetach Chemicznych”. Przed nim również finał XIX Ekumenicznego Konkursu Biblijne-
go „JONASZ”.

 Przede wszystkim składamy Jakubowi oraz jego rodzicom serdeczne gratulacje i życzenia 
dalszych, równie spektakularnych osiągnięć.

 28 kwietnia w Zespole Szkół im. ks. prał. Gawlika w Radzie-
chowach, dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach, otwar-
ta została Zielona Pracownia – „Badam, Obserwuję, Doświadczam. 
W uroczystości z udziałem nauczycieli i uczniów szkoły uczestniczyli 
także m.in.: przedstawiciel Funduszu Pani Olga Piechota - Bieruń, wójt 
Pan Maciej Mika oraz radni gminy Radziechowy – Wieprz, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Węgierska Górka Pan Marian Knapek, prezes spółki Be-
skid Ekosystem z Cięciny, przedstawiciele Zespołu Parków Krajobra-
zowych Województwa Śląskiego w Żywcu i firmy Żywiec Zdrój,  dy-
rektorzy placówek oświatowych z terenu gminy oraz przedstawiciele 
Rady Rodziców. Otwarcie pracowni uświetniły występy oraz pokazy 
chemiczne przygotowane przez uczniów szkoły.

W takiej pracowni aż chce się uczyć!

 Pracownia ekologiczno-przyrodnicza służyć będzie uczniom 
klas I- III i IV-VI SP oraz I-III GIM. uczestnikom zajęć pozalekcyjnych, 
prowadzonych w ramach autorskiego projektu „ Zrozumieć przyrodę” 

 Pozyskana dotacja 34  652, 50 zł. została przeznaczona na 
utworzenie i modernizację pracowni przyrodniczej. Zakupiono no-
woczesny sprzęt (tablicę interaktywną, projektor, sprzęt kompute-
rowy), pomoce dydaktyczne  (zestawy  doświadczalne, mikroskopy, 
odczynniki, okazy przyrodnicze, modele organów), nowoczesne  
i ergonomiczne meble: krzesła, biurka, stoły doświadczalne, gabloty 
na skały i okazy, szafy. 

 Koordynator projektu : B. Kupczak
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 Po raz piąty Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy 
zorganizowały Drogę Krzyżową na Golgotę Beskidów. W nabożeństwie 
wzięło udział ok. 60 kobiet, grupa wyruszyła o godz.13 tej. Choć pogoda 
nie okazała się łaskawa w tym dniu ,to wspólne rozważania modlitewne 
dodawały sił i radości spotkania na szczycie pod Krzyżem na Matysce.
 W sobotnie popołudnie na wspólny obiad zostały zaproszone 
Członkinie KGW ze wszystkich sołectw naszej Gminy. Tegoroczne spo-
tkanie zorganizowały Panie ze Stowarzyszenia „Habdasówka” z Przy-
będzy. Sobotnim posiadom towarzyszyła atmosfera radości, a arty-
stycznie uświetniła je Anna Jakubiec. Ania jest mieszkanką Przybędzy 
i stypendystką Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Jej pasją jest taniec 
z hula- hop co można było podziwiać, a nawet spróbować ! Dziękuje-
my Koleżankom za miłą atmosferę i wykwintne dania.

(źródło informacji: https://www.facebook.com/kgwbrzusnik/ )

Droga Krzyżowa i Dzień Kobiet
Kół Gospodyń Wiejskich

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci wprowadza w życie
program „Rodzina 500 plus”.
 Wniosek o to świadczenie będzie trze-
ba składać raz do roku. Można to zrobić przez 
internet lub osobiście w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Wy-
chowawczych, którego biuro znajduje się w bu-
dynku Gminnego Klubu Sportowego Radzie-
chowy-Wieprz (obok boiska sportowego).
 E-wniosek o świadczenie wychowawcze 
można złożyć za pomocą portalu empatia (ht-
tps://empatia.mpips.gov.pl/), PUE ZUS (http://
pue.zus.pl/) oraz bankowości elektronicznej.
 Gdy rodzina ubiega się o świadczenie 
wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma ko-
nieczności dokumentowania sytuacji dochodo-
wej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko 
uzależnione jest od kryterium dochodowego 
i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić 
fakt nieprzekroczenia tego progu.
 We wniosku trzeba podać dane osoby 
starającej się o świadczenie, dane drugiego 
z  rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatko-
wymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli 

takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. 
Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała 
podstawowe dane o dochodach.
 Świadczenie wychowawcze, tak jak wszyst-
kie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane 
w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede 
wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.
 Rodzina będzie otrzymywać świadczenie 
wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc 
na drugie i kolejne dziecko niezależnie od do-
chodu. 
 Rodziny, w których dochód nie przekracza 
800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w ro-
dzinach wychowujących niepełnosprawne 
dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub 
jedyne dziecko.
 Z pomocy skorzystają rodzice oraz opie-
kunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat 
życia. 
 Kwota 500 zł jest kwotą netto, zwolnioną 
z podatku dochodowego i nie będzie podlegać 
egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla 

rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie 
liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do in-
nych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy spo-
łecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń 
rodzinnych.
 Pierwsze świadczenia wychowawcze zo-
staną przyznane na okres od dnia wejścia w ży-
cie ustawy do dnia 30 września 2017 r.
 Jeśli osoba złoży wniosek w terminie 
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, 
tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadcze-
nia wychowawcze zostanie przyznane i wypła-
cone z wyrównaniem począwszy od dnia wej-
ścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
 Natomiast w przypadku złożenia wnio-
sku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia 
w  życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo 
do świadczenie zostanie przyznane i wypłaco-
ne począwszy od miesiąca, w którym wpłynął 
wniosek z prawidłowo wypełnionymi doku-
mentami.

M.S.

Apel do Mieszkańców
i Właścicieli nieruchomości

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Gminy Radziecho-
wy – Wieprz dotyczącymi złego zagospodarowania gruntów rolnych, 
zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych art. 15 ust. 5, oraz mając na uwadze wspólne dobro,

Nakazuje : wykoszenie wszystkich traw, zniszczenia szkodników 
i chwastów tak, aby nie zachwaszczały sąsiednich działek

oraz posesji. 
Ponadto informuję, że w/w zabiegi powinny być dokonywane 
przynajmniej raz do roku. 

Wójt Gminy 
Radziechowy – Wieprz 

Maciej Mika 

ZAKAZ WYPALANIA TRAW !!!
Zgodnie z art. 124 w związku z art. 131 pkt. 12 Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2015r poz.) 

Zabrania się: wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pa-
sów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk

i szuwarów.
 

Przepisy Karne:  
Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 

szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary,
podlega karze aresztu albo grzywny.  

Wójt Gminy
Radziechowy – Wieprz 

Maciej Mika 
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 Publiczne Przedszkole w Radziechowach od kilku lat bierze udział 
w kolejnych edycjach Wojewódzkiego Konkursu- Edukacja regionalna 
w szkole- „Proszę Was pozostańcie wierni temu dziedzictwu”- Jan Pa-
weł II  . Jego organizatorami są: Wojewoda Śląski  oraz Śląski Kurator 
Oświaty.  Jest to konkurs wieloetapowy, jego realizacja trwa od stycz-
nia aż po czerwiec, a skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z terenu województwa 

Publiczne Przedszkole w Radziechowach kolejny 
raz w finale Wojewódzkiego Konkursu- Edukacja 

regionalna w szkole- „Proszę Was, pozostańcie 
wierni temu dziedzictwu”- Jan Paweł II

śląskiego. W pierwszym etapie zgłoszone placówki oceniane są pod 
kątem całokształtu ich wieloletniej działalności w czterech obsza-
rach: sposób realizacji edukacji regionalnej w szkole/przedszkolu, 
baza placówki, współpraca przedszkola/szkoły ze środowiskiem oraz 
działania popularyzujące placówkę w regionie, kraju, a nawet poza 
jego granicami. W kolejnym etapie najwyżej ocenione placówki miały 
przygotować i zrealizować projekt edukacyjny z kręgu tematycznego 
„Rody i ich siedziby ważne dla społeczności lokalnej” (Region- Ludzie- 
Dziedzictwo) Jak już Państwu wiadomo, w miesiącach kwietniu i maju 
Publiczne Przedszkole w Radziechowach realizowało własny projekt 
edukacyjny pod nazwą „Przodków wiary, przodków gwary niechaj 
strzeże młody, stary…”- Historia radziechowskiego rodu Pieronków.  
Realizacja projektu obejmowała m.in. dwa spotkania społeczności 
przedszkolnej z przedstawicielami rodu Pieronków: Jego Ekscelencja 
Księdzem Biskupem Tadeuszem Pieronkiem i jego bratem Mieczysła-
wem Pieronkiem, spotkanie przedszkolaków w siedzibie rodu z Panią 
Czesławą Matlak (córką Władysława Pieronka), spotkanie z seniorkami 
Koła Gospodyń Wiejskich, spotkanie ze Związkiem Podhalan w oso-
bach: Prezesa Oddziału Górali Żywieckich Stanisława Lizaka i Członka 
Prezydium Zarządu Głównego Władysława Motyki. To ostatnie działa-
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nie zaowocowało godzinną audycją radiową emitowaną kilkakrotnie 
na antenie radia ESKA Beskidy. Zwieńczeniem realizacji projektu było 
wykonanie Kroniki Rodu Pieronków, stanowiącej swoisty zapis pięk-
nych kart z historii miejscowości Radziechowy. Kronika została wrę-
czona przedstawicielom rodu Pieronków na spotkaniu z przedszko-
lakami 20 maja 2016r.   Publikacja zdjęć z kroniki dostępna jest m.in. 
na stronie internetowej przedszkola: http://przedszkoleradziecho-
wy.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=mg,27&id=558&ac-
tion=show 
 Sprawozdanie z realizacji projektu wraz z  Kroniką Rodu Pieron-
ków 1838-2016, która jest trwałym efektem projektu zostały wysoko 
ocenione przez wojewódzką komisję konkursową, czego efektem było 
zakwalifikowanie Publicznego Przedszkola w Radziechowach do fina-
łu konkursu. Grupa przedszkolaków pod kierunkiem wychowawczyń  
9 czerwca 2016r. pojedzie do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, gdzie 15 zwycięskich placówek 
oświatowych (w tym 5 przedszkoli)  z terenu województwa śląskie-
go sprawdzi swoją wiedzę o regionie, zaprezentuje  tańce, przyśpiewki 
i gwarę.  Jesteśmy niezwykle dumni z możliwości reprezentowania 
gminy Radziechowy- Wieprz i promocji naszej miejscowości  na 
szczeblu wojewódzkim wobec tak szerokiego grona odbiorców.  
Przypominamy, że to już kolejny rok z kolei  Publiczne Przedszko-
le w Radziechowach znalazło się w finale konkursu. W ubiegłym 

roku zajęliśmy trzecie miejsce w województwie. Szczegóły na te-
mat konkursu i jego wyników w poszczególnych etapach dostępne 
są na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://www.kurato-
rium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=435 

 W działania konkursowe na  kolejnych jego etapach zaanga-
żowani byli wszyscy  wychowankowie i  nauczyciele Publicznego 
Przedszkola w Radziechowach. Natomiast dokumentację opraco-
wały:

1. Sprawozdanie z  wieloletniej działalności przedszkola w zakresie 
realizacji tematyki regionalnej w formie opisowej: Małgorzata Ka-
sperek, prezentacja multimedialna: Aleksandra Kania i Justyna 
Migdał Kasperek;

2. Sprawozdanie z realizacji projektu w formie opisowej: Mirosława 
Szala;

3. Jednym z trwałych efektów realizacji projektu jest stworzenie kro-
niki, która została wręczona przedstawicielom rodu Pieronków 
podczas   spotkania z przedszkolakami 20 maja 2016r. Stworzenie 
kroniki możliwe było dzięki zespołowej pracy nauczycieli i wycho-
wanków Publicznego Przedszkola w Radziechowach oraz dzięki 
materiałom historycznym udostępnionym przez braci Mieczysła-
wa Pieronka i Księdza Biskupa Tadeusza Pieronka. W zebraniu 
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 Żywieccy policjanci mieli niecodziennych gości.  Komendę od-
wiedziły przedszkolaki z Brzuśnika. Stróże prawa zapewnili  dzieciom 
wiele atrakcji.  Maluchy miały okazję z bliska przyjrzeć się pracy po-
licjanta oraz obejrzeć sprzęt wykorzystywany przez mundurowych 
w codziennej służbie. Razem ze Sznupkiem przypomniały sobie pod-
stawowe zasady związane z bezpiecznym poruszaniem się po dro-
gach. Jednak najwięcej emocji wzbudził pokaz pracy technika krymi-

Niecodzienna wizyta w komendzie
nalistyki, w czasie którego dzieci zobaczyły w jaki sposób zabezpiecza 
się ślady oraz jak się ich szuka na miejscu zdarzenia.  Atrakcją dla ma-
luchów był pokaz wyszkolonego policyjnego psa Larego i radiowozu. 
Na koniec spotkania dzieci otrzymały od policjantów elementy odbla-
skowe oraz słodycze. 

B. Drewniak

informacji pomocne były też organizacje i instytucje współpracu-
jące z przedszkolem: Oddział Górali Żywieckich Związku Podha-
lan, Koło Gospodyń Wiejskich, Parafia w Radziechowach oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowach. Za obróbkę zdjęć 
i  redagowanie tekstów odpowiedzialny był zespół w składzie: 
dyrektor Małgorzata Kasperek oraz nauczycielki:  Mirosława 
Szala, Alicja Kąkol, Katarzyna Jakubiec, Renata Dziergas, Mag-
dalena Brodka i Aleksandra Kania. Wszystkie teksty i zdobienia 
graficzne wykonała ręcznie nauczycielka Krystyna Tlałka. Prace 
plastyczne zostały wykonane przez dzieci pod kierunkiem  na-
uczycielek Justyny Migdał Kasperek, Mirosławy Szali, Jadwigi 
Howaniec i Krystyny Tlałki.  Piękny haft na stronie tytułowej wy-
konali: Marek Jurasz (Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kultural-
nego „Grojcowianie”) oraz Henryk Martyniak (właściciel firmy He-
bomar). Powstały trzy bliźniacze egzemplarze kroniki.

4. Za opracowanie artykułów na temat projektu na stronę interneto-
wą przedszkola i gminy oraz do prasy lokalnej, a także za kontakty 
z mediami odpowiedzialna była dyrektor  Małgorzata Kasperek.

 Realizacja projektu przyniosła także nieoczekiwane efekty. Po 
przeprowadzeniu spotkań z zaproszonymi gośćmi, wysłuchaniu 
wspomnień poszczególnych członków rodu, zapoznaniu się z ma-

teriałami historycznymi (tekstami, kronikami)- w sposób szczególny 
wyłoniła się nam postać Władysława Pieronka (1896-1976) jako pa-
trioty, społecznika, kronikarza, poety ludowego i prekursora ruchu 
regionalnego na obszarze Żywiecczyzny. W ten to sposób za przyczy-
ną działań projektowych zrodził się pomysł nadania imienia naszemu 
przedszkolu, a pierwszą z propozycji branych pod uwagę jest właśnie 
patron w osobie Władysława Pieronka. Jest to postać integrująca 
wszystkie najważniejsze instytucje i organizacje powstałe w okresie 
międzywojennym, a funkcjonujące po dziś dzień w Radziechowach: 
OSP, KGW, Związek Podhalan, ochronka (późniejsze  przedszkole). 
Obecnie w przedszkolu opracowana i uruchomiona została procedu-
ra nadania imienia.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, 
które poprzez zaangażowanie w realizację projektu przyczyniły 
się do sukcesu Publicznego Przedszkola w Radziechowach. 

Małgorzata Kasperek
- dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach
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 Dalsza część uroczystości odbyła się już na terenie położonej 
niedaleko Bacówki „Za Kościołem”, gdzie poświęcono obiekt bacówki, 
owce i  halę. Tej części ceremonii towarzyszyła degustacja wyrobów 
regionalnych m.in. baraniny, ciasta i wspaniałych serów. Całą uroczy-
stość uświetnił swoją muzyką Zespół Regionalny „Grojcowianie” z Wie-
prza.
 Gospodarze: Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika oraz 
właściciele bacówki Państwo Krystyna i Grzegorze Chmiel gorąco po-
witali przybyłych. 
 W redyku wzięli udział wielu znamienitych gości w tym Staro-
sta Żywiecki Andrzej Kalata. Wśród zebranych nie zabrakło również 
zbójników wraz ze sztandarem Oddziału Górali Żywieckich Związku 
Podhalan, pocztów sztandarowych Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Przybędzy i Radziechów oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
„Gwarek”, a także przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich „Habda-
sówka” w Przybędzy, czy też Pań Sołtys z Przybędzy i Radziechów. 
Z roku na rok organizatorzy starają się rozwijać to wartościowe wyda-

REDYK 2016
W dniu 8 maja 2016 w Przybędzy odbył się po raz kolejny Gminny Redyk! Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w intencji pasterzy, 
której przewodniczył ks. prałat Władysław Zązel. 

rzenie. Rozwija się także samo gospodarstwo Państwa Chmiel, a wraz 
z nim hodowla owiec. Ich działalność popiera wielu mieszkańców, a i 
Państwo Chmiel służą im pomocą: 
 -  Jeśli, ktoś ma takie życzenie to wypasamy owce na nieużywa-
nych działkach dzięki czemu właściciele pozbywają się kłopotu kosze-
nia trawy – deklaruje Pani Krystyna Chmiel. 
 Redyk wszedł - jak nam się zdaje - na stałe do kalendarza imprez 
w naszej gminie i trudno się dziwić skoro pozostawia po sobie tyle 
ciepłych wspomnień, a dla niektórych jest z pewnością jedyną szansą 
na taki wyjątkowy kontakt z naturą.
  Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki wsparciu: Związku 
Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz Firmie Żywiec Zdrój S.A. 
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom!

(M.Husar)

GCKPT Radziechowy – Wieprz serdecznie zaprasza: 
całe rodziny do aktywnego spędzania wakacyjnego czasu na 
oferowanych przez nas rajdach górskich,  zumbie na świeżym 
powietrzu, oraz zajęciach 
warsztatowych.   

 
Szczegółowe informacje w najbliższym czasie na portalach internetowych 
gminy oraz ogłoszeniach parafialnych.  
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 „Niezwykle cieszy mnie popularność jaką ma piłka ręczna na na-
szym terenie. Jestem dumny, że mogę patronować tak ważnym wydarze-
niom” – komentuje Pan Maciej Mika Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz. 
 W pierwszej lidze na pozycji lidera nadal utrzymują się pod-
opieczne Marcina Węgrzyna, Team Bystra. Na sobotnim turnieju po-
konały UKS Imperium Katowice, które poprzez swoją porażkę spadają 
na szóste miejsce w tabeli.  Niepowodzenia w starciu z drużyną Team 
Bystra, doznały również Ujsoły. 
 W drugiej lidze, sporą dawkę emocji dostarczył mecz Rajczy 
z  SPR Świnna. Po ostrej walce zwycięsko ze starcia wyszły szczy-
piornistki ze Świnnej. To właśnie one jako pierwsze pokonały dotąd 
niezwyciężoną drużynę z Rajczy. SPR Świnna po sobotnim turnieju, 
wypracowała drugie miejsce w walce o awans do pierwszej ligi, po-
konując wszystkich rywali – mówi Anna Żurek, koordynator PLAPRD. 
O awans do pierwszej ligi wciąż walczą Iskra Zawiercie, MKS Skarbek 
Tarnowskie Góry, SPR Świnna, Rajcza i SPR Twardorzeczka II.
 Na turnieju miejsce miały również mecze pokazowe, pomiędzy 
Kętami a SPR Wieprz, oraz Porąbką a Czańcem. W pierwszym meczu 
sukces osiągnął SPR Wieprz pokonując niedawno powstałe Kęty. Na-
tomiast w derbach Gminy Porąbka, lepsze okazały się szczypiornistki 
z miejscowości Porąbka. 

Wyniki

I LIGA
Bystra Team - Ujsoły 18:9 (7:5)
Team Jeleśnia - TS Metal Węgierska Górka 13:5 (5:3)
Bystra Gimnazjum - Ujsoły 9:9 (6:6)
Bystra Team - UKS Imperium Katowice 10:8 (5:3)
TS Metal Węgierska Górka - SPR Koszarawa 7:7 (6:3)
Team Jeleśnia - Ujsoły 17:8 (9:4)
LKS Orzeł Łękawica - UKS Imperium Katowice 5:5 (2:3)
Bystra Gimnazjum - SPR Koszarawa 12:11 (6:5)
Team Jeleśnia - UKS Imperium Katowice (zaległy z I rundy) 17:11 (10:7)

Mecze pokazowe:
Wieprz - Kęty 5:2 (4:1) 
Porąbka - Czaniec 4:0 (1:0)

II Liga
MKS Skarbek Tarnowskie Góry - PTG Sokół w Gminie Czernichów I 13:5 
(8:3)
Iskra Zawiercie - PTG Sokół w Gminie Czernichów II 25:6 (11:2)
MKS Skarbek Tarnowskie Góry - SPR Wieprz 20:5 (10:3)

SPR Świnna niezwyciężona
W ubiegłą sobotę (9 kwietnia) rozegrany został kolejny turniej w ramach Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt, 
tym razem szczypiornistki gościły w podżywieckim Wieprzu. Turniej odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Radziecho-
wy-Wieprz Macieja Mika.

SPR Świnna - PTG Sokół w Gminie Czernichów I 12:5 (7:1)
SPR Milówka - PTG Sokół w Gminie Czernichów II 9:4 (4:3)
Iskra Zawiercie - Rajcza 4:9 (3:4)
SPR Milówka  - MKS Skarbek Tarnowskie Góry 7:13 (2:5)
SPR Świnna - Iskra Zawiercie 9:6 (3:3)
SPR Wieprz - SPR Milówka 1:11 (1:3)
MKS Skarbek Tarnowskie Góry - Rajcza 3:8 (2:6)
SPR Świnna - PKS Olimpijczyk Gilowice 15:11 (6:4)
Gimnazjum Łękawica - SPR Wieprz 15:3 (10:2)
SPR Świnna - Rajcza 9:6 (4:2)
Gimnazjum Łękawica - PKS Olimpijczyk Gilowice 17:14 (7:7)
SPR Świnna - SPR Wieprz 14:2 (5:1)
PKS Olimpijczyk Gilowice - Rajcza 7:13 (4:4)
SPR Milówka II – SPR Wieprz 0:7
SPR Milówka II – Rajcza 0:7
MKS Skarbek Tarnowskie Góry – SPR Milówka II 0:7 

(Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Żywiecczyzna)

 „Zaangażowanie dzieci było wzruszające, 
a rola prowadzących ich opiekunów widoczna. 
Było to spotkanie, a nie rywalizacja. Przedsta-
wianie tak wdzięczne i mądre, że szkoda byłoby 
wyróżnionych spektakli nie pokazać jeszcze raz 

Wyniki konkursu teatralnego 2016
W dniu 27 kwietnia odbyły się przesłuchania IV Gminnego Konkursu Teatralnego pt. „W przyjaźni jest moja pociecha”. Konkurs ten, o 
tematyce profilaktycznej, przyciągnął w tym roku ponad 40 uczestników! W zmaganiach na teatralnej scenie wzięli udział uczniowie 
z terenu całej naszej gminy. 

– komentuje przewodnicząca komisji konkur-
sowej Pan Jadwiga Grygierczyk, aktorka z Te-
atru Polskiego w Bielsku-Białej, która już po 
raz kolejny obserwuje konkurs odbywający 
w ramach działań profilaktycznych na tere-

nie naszej gminy - Dotykanie teatru to bardzo 
ważny aspekt w życiu młodego człowieka. Teatr 
oznacza wspólne poszukiwanie twórczej pracy 
i  artystycznej ekspresji. W teatrze poznajemy 
siebie. Praca nad przedstawieniem powinna 
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być zabawą, budzeniem wrażliwości, i przygo-
dą wyobraźni. Uczestnicy konkursu podzielili 
się swoimi przeżyciami, swoim światem z inny-
mi wykonawcami. Występ był dla nich próbą 
odwagi i potwierdzeniem własnych możliwości. 
Najważniejszy jest jednak proces pracy, prowa-
dzony systematyczne przez miesiące a czasem 
lata. Tutaj chylę czoło przed instruktorami te-
atralnymi, nauczycielami, którzy inspirują dzie-
ci do takiej pracy. Poprzez budowanie zespołu, 
oswojenie się ze sobą nawzajem instruktorzy 
uczą dzieci partnerstwa, odpowiedzialności, to-
lerancji i wyzwalają pozytywną energią. To „do-
bro wspólne”, które zaprocentuje w przyszłym 

życiu młodych adeptów sztuki teatralnej…” 
Komisja następująco oceniła występujących:
WYNIKI KONKURSU:

I MIEJSCE
Grupa ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Bystrej 
oraz
Grupa z Gimnazjum Międzynarodowego 
Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w 
Wieprzu
II MIEJSCE
Grupa ze Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha 
w Wieprzu

III MIEJSCE
Grupa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Przybędzy 
 14 maja laureaci konkursu   odebrali 
swoją nagrodę, a był nią wyjazd do Opery 
Śląskiej w Bytomiu na spektakl baletowy „Pan 
Twardowski”. Nagroda ta ufundowana została 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Radziechowy - Wieprz. Konkurs odbywał się 
pod Honorowym patronatem Wójta Gminy 
Radziechowy-Wieprz Pan Macieja Miki. 
 Gratulujemy występów, pasji i pomy-
słów wszystkim uczestnikom konkursu! 

(M.H.)
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 W  dniach 12-19 marca bieżącego roku trzech nauczycieli z Gim-
nazjum w Juszczynie (Pani mgr Małgorzata Golec-nauczycielka bio-
logii i plastyki, Pan mgr Tomasz Wnętrzak- nauczyciel wychowania 
fizycznego, Pani mgr Maria Zaor- nauczycielka języka angielskiego 
i historii) przebywało na szkoleniu zawodowym w szkole Dr. Nassau 
College Penta –Assen w Holandii. Szkolenie to odbyło się w ramach 
realizowanego projektu ERAZMUS+,  „Żyj zdrowo w zdrowym środo-
wisku”. Uczestniczyli w nim nauczyciele z partnerskich szkół z Holan-
dii, Polski, Turcji i Niemiec.

KRÓTKOTERMINOWE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
BIOLOGII I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

– Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczynie

 Zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem pierwszy 
dzień pobytu w Assen spędziliśmy na farmie owiec i na wędrówce po 
okolicznym parku, “Drentsche Aa”. Znajduje się tu unikatowy w skali 
kraju w centrum Assen las, jeden z najstarszych w Holandii. W czasie 
naszego długiego spaceru(ok.10km) podziwialiśmy holenderskie pola 
i łąki, na których, pomimo pory roku, pasły się konie, krowy i owce. 
Nigdzie nie zauważyliśmy śmieci i czarnego dymu z kominów. Wiele 
zabudowań farmerskich w Holandii pokrytych jest dachami  wyko-
nanych z odpowiednio dobranej słomy. Pola są przecięte kanałami, 
wzdłuż których ciągną się dobrze utrzymane szosy, bez żadnych łat 
i dziur. Pomimo braku odgrodzeń od brzegów kanałów nie dochodzi 
tam do wypadków.
 W drugim dniu udaliśmy się do szkoły Dr. Nassau College Pen-
ta, która liczy ok. 900 uczniów (w wieku 13-16 lat), połowa z nich 
przygotowywana jest do wykonywania zawodów takich jak: ślusarz, 
spawacz, kucharz, piekarz, stolarz, fryzjer, kelner, ekonomista i handlo-
wiec. Uczenie zawodu odbywa się w bogato wyposażonych warszta-
tach. Szkoła posiada trzy sale gimnastyczne, dużą kuchnię, piekarnię, 
restaurację, salę rysunku, malowania, salę muzyczną 
i kilka pokoi nauczycielskich oraz kilka sal do nauczania uczniów nie-
dostosowanych i trudnych.
W klasach przeznaczonych dla uczniów sprawiających problemy wy-
chowawcze znajduje się zwykle około 12 uczniów i dwóch nauczy-
cieli. Uczeń, który zachowuje się nieodpowiednio musi udać się do 
takiej klasy i z pomocą dwóch nauczycieli wykonuje zadania z lekcji i 

zadania domowe. Jeśli przez trzy miesiące nie poprawi swego zacho-
wania zostaje przeniesiony do innej szkoły. Sporadyczne złe zacho-
wania są karane przejściem do tej klasy na czas pobytu w szkole lub 
pozostaniem w szkole po lekcjach(zwykle przez godzinę). System ten 
zapewnia odpowiednie zachowania uczniów, którzy w czasie przerwy 
nie biegają po korytarzach, nie krzyczą, nie niszczą sprzętu wystawio-
nego przed salami lekcyjnymi i w salach. Pomimo braku dzwonków, 
każdy uczeń jest w klasie 5 minut przed rozpoczęciem lekcji. Ściany 
wewnętrzne klas są wykonane ze szkła i każdy może zobaczyć co 
uczniowie i nauczyciele robią w czasie lekcji. Uczniowie korzystają 
z tabletów, które w ciągu trzech lat są wykupywane przez ich rodzi-
ców. Podręczniki są wypożyczane przez szkołę i są one przekazywane 
młodszym rocznikom
 W pokoju nauczycielskim znajduje się osobny stół do spożywa-
nia lunchu oraz stoliki z kilkoma laptopami, kserokopiarką i drukarką.
Wyposażenie sal gimnastycznych przewiduje naukę różnych dyscy-
plin sportu, włącznie z nauką karate i  tańca, do którego przeznaczona 
jest specjalna sala z tak zwanymi „plates” 
z zaznaczonymi na nich kierunkami kroków i ekranem wskazującym 
te kierunki zgodnie z tłem muzycznym. 
Po zwiedzeniu szkoły przedyskutowaliśmy  wyniki testów sprawności 
przeprowadzonych w szkołach partnerskich.
W następnych dniach pobytu w szkole holenderskiej wzięliśmy udział 
w  warsztatach i edukacyjnych wycieczkach związanych z tematyką 
projektu takich jak:  
- prezentacji o zdrowotnych aspektach korzystania z boiska szkolnego 
wykonanej przez Pana Onno Oord, po której odbyła się dyskusja na 
temat różnych projektów 
 urządzenia boiska, wcześniej wykonanych przez uczniów, nauczycie-
li, rodziców i zawodowych projektantów,
- warsztatach na temat „Zdrowej Szkoły” –programu realizowanego 
przez nasze   placówki   oświatowe,
- wykładzie Pani Huubs Hubbeling i dyskusji na temat  wprowadzania 
zdrowych przyzwyczajeń  żywieniowych i zdrowych form spędzania 
wolnego czasu,
- prezentacji “Do It” ( programu realizowanego  w szkole holender-
skiej), przygotowanej  przez Pana Willem Borghuis. W czasie tej pre-
zentacji Pan Willem sugerował wprowadzenie pewnych reguł do 
szkolnego życia, są nimi: korzystanie z podwórka szkolnego w czasie 
przerw międzylekcyjnych, wprowadzenie zakazu sprzedaży słodyczy 
na terenie szkoły i zdrowej stołówki szkolnej, promowanie picia wody 
przez uczniów i przestrzeganie zakazu palenia.
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WYNIKI KONKURSU

KATEGORIA TANIEC

MIEJSCE III

Zespół Smyki z II a – z tańcem ludowym „Kra-
kowiaczek” (Szkoła Podstawowa w Wieprzu) 
(w składzie: Paweł Kasoń, Milena Żur, Karol 
Jasek, Maja Janosz, Miłosz Urbaś, Karolina Ja-
sek, Adrian Kosiec, Oliwia Kupczak, Jakub Pie-

GIMPLAY-SHOW 2016
We wtorek 26 kwietnia odbył się etap międzyszkolny znanego konkursu wokalno-tanecznego GIMPLAY-SHOW. Na sali domu ludo-
wego w Wieprzu podziwiać można było młodych artystów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z naszego terenu. 
Wystąpiło na scenie tego dnia blisko 70 uczestników. Występy najlepszy można było zobaczyć raz jeszcze w dniu 10 maja, na koncercie 
laureatów. 

traszko, Aleksandra Broda, Joanna Broda, Piotr 
Kubies, Wiktoria Howaniec, Tymek Dudek, Julia 
Jagosz, Aleksandra Pawlus, Łucja Lach, Wikto-
ria Pustelnik (opiekun mgr A. Janosz))

MIEJSCE II

Zespół „Czerwone Maćki” z Mixem tańców 
(Szkoła Podstawowa w Bystej)
(w składzie: Karolina Rączka, Paulina Semik, 
Zofia Kaletka, Marcin Chmielarski, Magdalena 

Arast, Zuzanna Kaletka, Konrad Sufa (mgr M. 
Kamecki)
oraz
Magdalena Dobija, Aleksandra Caputa, Anto-
nina Wawrowska  ze (Szkoły Podstawowej w 
Wieprzu)
z samodzielnie opracowanym układem gim-
nastycznym 

MIEJSCE I
Anna Kazubek, Natalia Gołębiowska, Anna 

Wzięliśmy też udział w  warsztatach produkcji sera wykonywanego 
według starych receptur w muzealnej manufakturze w Veenhuizen, 
wycieczce do Muzeum Drents w Assen i zwiedzaniu Sustainabilty 
Centre. Jest to struktura architektoniczna wykonana z drewna, gdzie 
produkuję się energię z zasobów otaczającego ją lasu.
 W ostatnim dniu naszych spotkań przedyskutowaliśmy zadania 
projektowe związane z najbliższą wizytą w Turcji(maj 2016), zaplano-
wanymi czynnościami na następny rok szkolny i umieszczaniem ma-
teriałów projektowych  na stronie eTwinnng.
 Nasze wolne piątkowe popołudnie spędziliśmy w Amsterdamie 
podziwiając architekturę tego słynnego i starego miasta i zwiedzając 
muzeum Van Gogh’ a, którego obrazy są ucztą dla oka każdego zain-
teresowanego malarstwem, a szczególnie nauczycieli plastyki.

 Pobyt w Assen  i szkolenie  w szkole holenderskiej, Dr.Nassau 
College Penta przyniosły nam nowe doświadczenia z zakresu metod 
nauczania i wiedzę o systemie oświaty w Holandii oraz realizowanych 
(przez szkoły partnerskie) działaniach związanych z propagowaniem 
zdrowego stylu życia i ochroną środowiska. Spotkania z nauczyciela-
mi ze szkół partnerskich dały wiele okazji do wymiany poglądów w ję-
zyku angielskim, a przekazane materiały ze szkoleń  wzbogaciły nasz 
warsztat pracy.

Maria Zaor
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 Spotkanie z aktorem i entuzjastą kara-
te  miało formę zajęć profilaktyczno – sporto-
wych.  Dla zawodników „Arawashi” ekscytująca 
podczas niezwykłego treningu była opowieść 
o sztuce  karate, wykorzystywanych przez ak-
tora w filmowych odsłonach, z walkami znany-
mi  jako „combat - karate”. Młodzi karatecy i ro-
dzice, którzy przybyli na spotkanie z Moskwą, 
mogli przekonać się w bezpośredniej rozmo-
wie, iż karate pomaga w rozwijaniu   kariery 
aktorskiej. Po wyczerpującym treningu były 
również luźne rozmowy o bohaterach serialu, 
w którym gra Moskwa. Nie obyło się bez au-
tografów oraz wspólnych zdjęć. Pobyt Rober-
ta Moskwy był kolejną zachętą dla młodzieży 
trenującej w klubie ARAWASHI do dalszego 
rozwijania swoich sportowych umiejętno-
ści,   ukazując szczególne walory szkoleniowe 
tej dyscypliny sportów i sztuk walki, wskazując 
młodym adeptom trenującym karate, iż dyscy-
plina ta może właściwie wprowadzać każdego 
młodego adepta w proces znaczącego rozwo-
ju swojej osobowości nie tylko na macie, ale 
także w życiu, zwiększając szanse na odegra-
niu ważnej społecznie roli w dorosłym życiu.
 Trening z aktorem był także okazją do 
zaprezentowania przez niego monodramu 
„Dziwny on, dziwna ona”. Przedstawienie   
nawiązywało do codziennych relacji kobiet 
i mężczyzn. W trakcie przedstawiania sztuki, 
Moskwa prowadził pogadankę z zebrany-
mi o sobie i swoim filmowym życiu w „M jak 
Miłość” oraz zareklamował nowy   film o żoł-
nierzach wyklętych  „Historia Roja”, w którym 
miał zaszczyt zagrać jedną z ról.  Zaprezento-
wany przez aktora monodram nie była sza-
blonowym teatralnym występem, widzowie 

Moskwa w Wieprzu
Robert Moskwa, który, na co dzień jest odtwórcą roli doktora Rogowskiego w serialu „M jak Miłość”, jak i znanym karateką, szkolił, w 
ubiegłym tygodniu, młodych adeptów tego sportu z klubu ARAWASHI w Wieprzu.

w trakcie spektaklu mogli także  dowiedzieć 
się dlaczego kobiety rzadziej a praktycznie w 
ogóle… nie jąkają się, oraz dlaczego w rywali-
zacji w szachach, prowadzi się odrębne zawo-
dy Mistrzostw Świata dla kobiet i mężczyzn, 
skoro dyscyplina ta nie wymaga istotnego 
wysiłku fizycznego, eliminującego lub sta-
wiającego w niekorzystnej pozycji startowej 
którąkolwiek z płci.
 
 -Niekonwencjonalne szkolenia w klubie, 
podnoszą nie tylko umiejętności sportowe, 
mają również niebagatelny walor poznawczy, 
poszerzają w atrakcyjny sposób   wiedzę i kul-
turę zawodników, znakomicie wspomagają 

ramowy  proces szkoleniowy  -podkreśla szko-
leniowiec Bogdan  Hutman-Wilczek.

 -Zawodnikami naszego klubu są w prze-
ważającej większości uczniowie szkól podsta-
wowych. Nie zapominamy w „Arawashi”, że nie 
tylko sport w czystej postaci stanowi o znacze-
niu klubu. Niezwykle ważna jest dla nas także 
praca wychowawcza i poznawcza. Staramy się  
prowadzić ją  w atrakcyjny, niekonwencjonalny 
sposób. Liczą się nie tylko zdobywane medale, 
ale i kształtowanie przez klub pożądanych spo-
łecznie postaw młodych ludzi –mówi sekretarz 
klubu Ryszard Stoecker.

B.H-W.

Puda, Natalia Rodak, Weronika Okwat, Emilia 
Murańska 
Mix tańców (Szkoła Podstawowa w Bzuśniku) 
(mgr Z. Kamecka)

KATEGORIA WOKALNA

SZKOŁA PODSTAWOWA

MIEJSCE III
Klaudia Wilusz, Tomasz Wilusz Maria Koterb-
ska „Serduszko puka w rytmie cza-cza” SP RA-
DZIECHOWY (mgr M. Wołek)

MIEJSCE II
Julia Raczek Marek Grechuta „Dni, których nie 
znamy” SP RADZIECHOWY (mgr M. Wołek)
oraz
Nina Grzegorek Adel „Hallo” SP JUSZCZYNA 
(mgr L. Hankus)

MIEJSCE I Julia Pieczarka Maryla Rodowicz „To 
był maj” SP BYSTRA (mgr L. Hankus)

GIMNAZJUM

MIEJSCE II
Gabriela Tracz Indila „Dernière Danse” GIM 
RADZIECHOWY (mgr M. Wołek)

MIEJSCE I

Wioleta Setla Ellie Goulding „Love me like you 
do” GIM RADZIECHOWY (mgr M. Wołek)
oraz
Radosław Niemczycki Jacek Kaczmarski 
„Mury” GIM WIEPRZ (praca samodzielna)

W koncercie laureatów udział wzięli m.in.: Pan 
Maciej Mika - Wójt Gminy Radziechowy-
-Wieprz, przedstawicielki Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wie-
przu Pani Mirosława Słaboń i Maria Skolarz 

oraz dyrekcja Gimnazjum w Wieprzu, a także 
uczniowie i rodzice laureatów konkursu.  Na 
Koncercie GimPlay-Show zostały wręczone 
podziękowania, dyplomy i nagrody

Konkurs organizowany jest pod patronatem 
Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz oraz 
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej, Gminnym Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Radziechowach-Wie-
przu oraz z Radą Rodziców z Gimnazjum w 
Wieprzu. W imieniu Koordynatora konkursu 
Pani Aliny Jakubiec serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy wspierają nas w realizacji 
tego wydarzenia.

Gratulujemy uczestnikom i zachęcamy wzię-
cia udziału w konkursie w przyszłym roku!

M.H.
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Kącik Literacki Mieczysława Polaka dla Naszej Gminy

Wiersze, poezje, przysłowia, humory, fraszki

Na Świętego Jana
Zazieleniały się buki na gronicku,
A kwiotki zakwitły przy każdym potocku,
Niyśmy gałynzie z łojcowego gronia
Na Świyntego Jona.

Zbiyromy po groniak co zielone w lecie,
Z lasa ferecyne, z miedzy hecie pecie,
Łobmojemy pola, łobmojemy dżwiyże,
A i wsyćka hyze.

Przydom nasi chłopcy i dziywki,
Zawołojcie Jurka, zawołojcie Jadzide,
Zrobiymy dlo nik nomowiny, 
A potym wesele im udurcymy.

Lato
Niech Ci dziękuję świt,
Zmierzch i radość dnia,
A wiatr niech Ci zaniesie wiersz co latem gra.

Niech Ci dziękuje  uśmiech mój,
Słodkich lip szum,
Niech płynie Ci codzienny trud.

Złych myśli tłum,
Niech Ci dziękuje nocy blask,
Kwiatów letnim zapachem,
Ślą pozdrowienia gwiazdy.

I księżyc wschodzący, 
Z lasów wychodzący,
Miej to w własnej duszy,
W letni poranek gorący.

UWAGA MIESZKAŃCY - WODA W BYSTREJ
Zostały zakończone prace przy budowie hydroforowni w Bystrej obok Szkoły Podstawowej. Czekamy na końcowy odbiór hydroforowni, 
która będzie tłoczyć wodę do budynków od Szkoły Podstawowej do budowanej Stacji Uzdatniania Wody w Bystrej. Mieszkańcy, którzy 
mają wykonane przyłącza wodociągowe, mogą zgłaszać się do Przewodniczącego Zarządu Spółki Wodno-Ściekowej Pana Jerzego Kani 
tel. 609 666 068, w celu dokonania włączenia do instalacji wewnętrznej sieci. 
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, wykonał projekt oraz przygotowuje przetarg na budowę 22 przyłączy wodociągowych do 
zabudowań mieszkańców Bystrej, którzy do 31 marca 2015 roku zgłosili do Urzędu Gminy wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowe-
go. Osoby te powinny zgłosić się do Urzędu Gminy w celu spisania umowy na wykonanie przyłączy. 

DOWODY ZAŁATWIĆ MOŻNA W DOWOLNYM URZĘDZIE
Przypominamy, że od 1 marca 2015 roku ruszył System Rejestrów Państwowych, umożliwiając urzędnikom oraz wszystkim uprawnio-
nym instytucjom dostęp do informacji zgromadzonych w kluczowych rejestrach państwowych. Dzięki temu systemowi, sprawy zwią-
zane z dowodami osobistymi, aktami stanu cywilnego, czy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) 
możemy załatwić w dowolnym urzędzie w naszym kraju, a nie tylko we właściwym urzędzie dla miejsca zamieszkania. 

Wójt oraz Rada Gminy Radziechowy – Wieprz 
serdecznie zapraszają na kolejne 

DNI GMINY 
(obiekt sportowy w Wieprzu) 

1 lipca (PIĄTEK) o 17.00 rozpoczną się rozgrywki OPS w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Radziechowy – Wieprz 

2 lipca (SOBOTA) to Przegląd Potraw Regionalnych  „Święto Łasucha” (początek o godzinie 16.00), na 
które gminne  Koła Gospodyń Wiejskich przygotują małe co nieco,   

czas uświetnią również lokalne zespoły. 
Gwiazdą wieczoru będzie zespół „Babylon”(cover BoneyM) 

a potem zabawa taneczna z wodzirejem. Dla najmłodszych przewidujemy wiele atrakcji 
oraz zabaw z profesjonalnymi animatorami. 

 
3 lipca (NIEDZIELA) od godziny 16.00 zapraszamy wszystkich do wspólnego biesiadowania  

oraz  do rodzinnego spędzenia niedzielnego popołudnia. 
 

Szczegóły wkrótce na plakatach i stornie internetowej Urzędu Gminy Radziechowy Wieprz! 
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Andrzej Murański

OSTATNI

Wieczorem opuszczamy muzeum w Żywieckim zamku, pomału schodzimy w dół po krętych  scho-
dach. Panuje tu już półmrok, tylko poprzez arkady sączy się skąpe światło. Zdaje się nam, że na najbliż-
szym zakręcie czai się Proćpok ze swymi kamratami, a dalej pod Grojcem sam Klimczok z maczugą. 
Z pobocznych piwnic wieje wilgocią, a najmniejszy szmer słychać niby jęki męczonych ofiar. Tyle bo-
wiem nasłuchaliśmy się opowieści od kustosza, pani Magdaleny o zapobiegliwych kupcach, praco-
witych rzemieślnikach i hyrnych zbójnikach w zamkowych lochach pochwyconych przez zamkowe 
straże. Wtem z dołu skądś od przedsionka dochodzą nas jakieś skoczne i żywe dźwięki: niby gęśle 
– gajda – lecz nie to dudy.
U wejścia na kamiennej ławce siedzi stary góral siwe włosy wyłażą spod starego kabuka. Bezzębne 
usta uśmiechają się łagodnie, a w oczach widać życie i pogodę, ufność i dobroć, rzewność i tęsknotę.
Cały jest jak z bajki, jak z jakiego obrazka.
I ta guńka, bruslik portki wałaskie, kiyrpce rzemienne i pas szeroki gazdowski nabijany mosiężnymi 
ćwiekami.
I te duchy, stare dudy z piykną kozią główką.
- stoimy i patrzymy z podziwem – jakież to jest piykne i wspaniałe !
- zbójnickiego wom zagrom – mówi stary góral.
- Janicku, Janicku
Zbójnicki hetmanie.
Mos złote talary,
Nie robiłeś na nie.
Zatońccie – powiada nasz muzykant.
- nie umiemy – odpowiadamy cicho.
- nie łumiecie? – z niedowierzeniem spogląda na nas
- nie łumiecie – szepcze ze smutkiem i żalem.
- otaczamy kołem dudziarza i wciskamy mu drobne monety do ręki.
On uśmiecha się dobrotliwie i mówi:
- bydzie na tabak bydzie.
- rynkami coraz wolniej przebieram po gajdzicy – dudy płaczą, melodia staje się coraz cichsza i rzewniejsza, do serca sączy się tęsknota.
I sam nie wiem za czym tęsknimy czy za szumem lasu czy powagom w mgle zadumanych szczytów. Odchodzimy w milczeniu. Mijamy Siejbe i wci-
skamy się w uliczny gwar. A za nami płyną coraz to cichsze dźwięki.
- ej zaszumiały góry, ej lasy i potoki.
Ej kaście się podziały, ej moje młode roki.
- to ostatni co gro na dudach…

 Już po raz czwarty w województwie śląskim realizowany był 
program ,,Żywienie na wagę zdrowia”, nad którym patronat sprawo-
wał Państwowy Śląski Inspektor Sanitarny w Katowicach oraz Rzecz-
nik Praw Dziecka Pan Marek Michalak  W tegorocznej edycji wzięły 
udział przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Wieprzu. Program 
obejmował działania edukacyjne skierowane do najmłodszych, czy-
li „Klub zdrowego przedszkolaka”. Klub zawierał szeroką tematykę 

Żywienie na wagę zdrowia  

związaną ze zdrowym stylem życia, w tym: zdrowe żywienie i aktyw-
ność fizyczna, czyste ręce, bakterie i wirusy, czyste powietrze, szko-
dliwe promieniowanie słoneczne. Program został bardzo pozytywnie 
przyjęty zarówno przez dzieci jak i rodziców. Dzieci poznały zasady 
racjonalnego żywienia, a działania edukacyjne podniosły ich poziom 
wiedzy o zdrowym stylu życia. Realizacja programu zainspirowała do 
poszukiwania nowych, bardziej racjonalnych i zdrowszych rozwiązań 
w konstruowaniu jadłospisów. Działania wspierały prawidłowy roz-
woju dzieci, uczyły najmłodszych oraz ich rodziców zasad zdrowego 
stylu życia głównie poprzez zdrowe odżywianie, jak również aktywny 
i higieniczny tryb życia.

B. Drewniak
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 Kształtowanie proekologicznej i prozdrowotnej postawy młode-
go pokolenia jest aktywnie upowszechniane poprzez realizację zadań 
edukacyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II 
w Bystrej. Tradycyjnie na wiosnę bierzemy udział w kampanii ekolo-
gicznej „Czyste Góry” organizowanej przez Starostwo Powiatowe w 
Żywcu. Tym razem była to już XVIII edycja. Główny cel tych działań 
ukierunkowany jest na poszanowanie środowiska naturalnego oraz 
włączanie do tej aktywności młodego pokolenia.  

Uczniowie ZSP im. Jana Pawła II w Bystrej
dbają o środowisko naturalne!!!

 Kształtując od najmłodszych lat odpowiednie nawyki, mamy na-
dzieję, że zostaną one przekazane następnym pokoleniom, abyśmy 
mogli żyć w czystym środowisku i oddychać czystym powietrzem. 
Jest jeszcze dużo do zrobienia, ale trzeba zacząć od najbliższego oto-
czenia. Dorośli poprzez przykład powinni pokazywać dzieciom, jak 
dbać o środowisko naturalne.

 26 kwietnia 2016r. grupa uczniów - sympatyków gór pod opie-
ką pani M. Pastor, B. Greń, D. Stokłosy wyruszyła na beskidzkie szlaki, 
by połączyć przyjemne (aktywne spędzanie wolnego czasu w oto-
czeniu natury) z pożytecznym (porządkowanie szlaków). Do wyboru 
mieliśmy kilka tras. My wyruszyliśmy z Czernichowa – zielonym szla-
kiem- przez Przyszop – żółtym szlakiem- zeszliśmy do Brennej i dalej 
do Zarzecza – do celu, czyli Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. W 
oczekiwaniu na przybycie wszystkich uczestników  oraz rozpoczęcie 
konkursów otrzymaliśmy posiłek i mieliśmy okazję do zabawy na te-
renie ośrodka.

 Podczas naszej wędrówki dzięki ogromnemu poświęceniu dzie-
ci uzbieraliśmy 5 dużych oraz 2 małe worki śmieci. Słoneczna i ciepła 
pogoda sprawiła, że mieliśmy okazję do podziwiania widoków okolic 
Jeziora Żywieckiego, odpoczynku i dobrej zabawy.  Jak zwykle pod-
czas imprezy odbywały się konkursy:
1) krajoznawczy, w którym Zuzanna Kaletka zdobyła wyróżnienie.
1) ekologiczny i ochrony środowiska, w którym Konrad Polański zajął 
II miejsce.

Oboje za swe osiągnięcia uzyskali nagrody książkowe.
Każdy uczestnik rajdu otrzymał upominek, natomiast nasza szkoła w 
konkursie drużynowym, w którym oceniano ilość zebranych na szlaku 
śmieci, zajęła III miejsce. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachę-
camy do udziału w jesiennym zlocie.

 Udział w kampanii ekologicznej jednym z przedsięwzięć związa-
nych z obchodami Dnia Ziemi. Oprócz tych działań włączamy się do: 
zbiórki butelek PET oraz zużytych baterii, których zebraliśmy ok. 150 
kg. Podsumowaniem naszej proekologicznej aktywności było także 
przedstawienie ekologiczne przygotowane przez uczniów koła przy-
rodniczego pod opieką pani W. Duraj.
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Gdy mamy cieple lato aż nam oddech zapiera, 
a na grządkach rosną pyszne warzywa,
ciast owocowych na stole stoi pełna patera,
szkoda tylko, że lato raz w roku bywa.

MAKOWIEC Z KREMEM

Skład: 2szkl mąki pszennej, ½ szkl cukru, 25 dkg margaryny, 1 jajko, 
1 żółtko, kilka kropli olejku śmietankowego, 3 łyżki śmietany 18%, 1 
łyzka olejku makowego.
Masa makowa: 1 puszka masy makowej, 2jajka, bakalie, 1 szkl mie-
lonych orzechów, 10dkg rodzynek, skórka pomarańczowa, 1 łyżeczka 
proszku do pieczenia.
Masa: 20dkg mielonych orzechów, ½ nutelli, 30dkg śliwek kalifornij-
skich, alkohol do moczenia śliwek( zalać śliwki alkoholem i zostawić)
Wykończenie: wszystkie składniki sypkie wymieszać, posiekać razem 
miękką margaryną, dodać żółtko i śmietanę szybko zarobić rękami. 
Do masy makowej dodać żółtka wszystkie bakalie i ubitą pianę z bia-
łek. Ciasto wyłożyć do foremki, na to dać masę makową i piec około 
40minut w temp 180C.
Po upieczeniu i ostudzeniu dać masę: orzechy ugotować na mleku, 
ostudzić, śliwki wyciągnąć z alkoholu drobno pokroić, 20dkg marga-
ryny utrzeć z orzechami i połową nutelli ( jak mały słoik caly) dodać 
śliwki utrzeć i dać na ciasto.

SERNIK Z OWOCAMI

Skład: 1 ¼ mąki pszennej, 1 niepełna szkl cukru, 20dkg masła, 4 żółt-
ka, olejek waniliowy, 5 łyżek kwaśnej śmietany 18%, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia.
Masa serowa: 70dkg sera półtłustego, ½ litra śmietany kremówki,  
2/3 szkl cukru, 4 jajka, 1 opakowanie cukru waniliowego, 3 łyżki mąki 

W KUCHNII Z PANIĄ ELĄ

ziemniaczanej i kilka kropli aromatu waniliowego, trochę proszku do 
pieczenia. Oprócz tego dodatkowo 50dkg rabarbaru, 30dkg truska-
wek, ½ szkl cukru, bułka tarta do podsypania blaszki. 
Wykonanie: z podanych składników zagnieść ciasto i włożyć do lo-
dówki na 90min.
Masa serowa: ser zmielić, dodać cukier, żółtka i dokładnie utrzeć, do-
dać pianę z ubitych na sztywno białek. Śmietanę ubić , wsypać mąkę, 
położyć z serem, wlać aromat, trochę proszku do pieczenia.
Wykończenie: blachę wysmarować tłuszczem, obsypać bułka, rabar-
bar obrać i pokroić w drobną kostkę, zasypać cukrem, odstawić na 
około 4 godziny aż puści sok. Rabarbar i truskawki wyłożyć na ciasto 
piec około 55 min w temperaturze 180C. Udekorować polewą.

SZARLOTKA

Składniki: 2 ½ szkl maki pszennej, 1szkl cukru, 25dkg margaryny, 
4 żółtka, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 cukier waniliowy, 2 łyżki 
kwaśnej śmietany.
Masa śmietankowa: pół litra śmietany, 1opakowanie usztywniacza 
do śmietany, 4 łyżki cukru, 2-3 żelatyny
Masa budyniowa: 4szklanki soku jabłkowego, 4opakowania budyniu 
śmietankowego. Na soku ugotować budyń.
Ciasto: żółtka, cukier, cukier waniliowy i śmietanę dokładnie wymie-
szać. Dodać proszek do pieczenia i margarynę , zagnieźć ciasto
Masa śmietankowa: śmietanę ubić, dodać cukier i usztywniacz i żela-
tynę rozpuszczoną z 2 łyżkami wody.
Wykończenie: owoce obrać, przekroić na pół, na blaszkę wyłożyć cia-
sto, ułożyć pokrojone jabłka, zalać gorącym budyniem, piec w tempe-
raturze 180C
Masę śmietankową rozsmarować na cieście, przed podaniem polać 
ajerkoniakiem.

Elżbieta Kliś

 Kolejny rok z rzędu, w dniu 31.03.2016r., rozegrano Powiato-
wy Turniej Gier i Zabaw – Memoriał Franciszka Witkowskiego dla klas 
II-III szkół podstawowych. Tegoroczny konkurs odbył się w sali gim-
nastycznej  Szkoły Podstawowej w Lipowej. Uczestniczyły w nim re-
prezentacje szkół z Kóz, Radziechów, Lipowej, Łodygowic i Żywca. 
Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: toczenie 
piłki koszykowej w tunelu, wyścig kangurów,  sadzenie ziemniaków, 
sztafeta zwinnościowa, podskoki ze skakanką , sztafeta z piłką lekar-
ską, sztafeta wahadłowa z piłeczką, rzuty woreczkami do celu.

Turniej Gier i Zabaw to dla nas pestka!
Najmłodsi Sportowcy ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół

im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach kolejny raz zwyciężają!
Uczniowie klas II i III  Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Ra-
dziechowach okazali się po raz kolejny bezkonkurencyjni. Zaję-
cie pierwszego miejsca uznajemy to za tym większy sukces, że w tym 
roku zawody rozgrywały się na szczeblu powiatowym i rejonowym. 
Odniesione zwycięstwo pozwala na awans do półfinału wojewódz-
kiego, który odbędzie się w kwietniu w Radlinie.
Wyniki :
I miejsce SP RADZIECHOWY 79,5 pkt.
II miejsce SP Lipowa 47,5 pkt.
III miejsce SP 5 Żywiec 42,5 pkt.
IV miejsce SP Kozy 29 pkt.
V miejsce SP Łodygowice 25,5 pkt.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!
 Skład zwycięskich drużyn:
Klasa IIc:Wojciech Kozieł, Szymon Jagosz, Michał Knapek, Damian Do-
bosz, Agata Dyduch, Maja Biegun, Wiktoria Mika , Kinga Ciurla
Klasa III: Julia Rozmus, Anastazja Noga, Julia Tracz, Julia Juraszek, Adam 
Dziedzic, Krzysztof Kręcichwost, Michał Syposz, Szymon Mieszczak

Opiekunowie i trenerzy,
Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej 

Zespołu Szkół w Radziechowach
mgr Edyta Pasternak

mgr Katarzyna Juraszek
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 W dobie wzrastającego tempa rozwoju techniki, komputeryzacji 
bardzo rzadko sięga się po książkę. Stąd zrodził się pomysł, aby za-
chęcić dzieci i ich rodziców do czytania, stałego kontaktu z książką 
i żywym słowem. To literatura jest najlepszym źródłem wiedzy i naj-
bardziej pobudza twórczą wyobraźnię dziecka. Punktem wyjścia do 
kształtowania nawyku czytania stała się ogólnopolska akcja „Cała Pol-
ska Czyta Dzieciom”, do której nasze  przedszkole co roku czynnie się  
włącza. Akcja ta służy propagowaniu codziennego głośnego czytania 
dzieciom książek. Nawyk czytania i miłość do książki powinny kształ-
tować się jak najwcześniej, już w dzieciństwie by mogły towarzyszyć 
dalej w wieku młodzieńczym i dorosłości. 

 We wszystkich grupach wiekowych naszego przedszkola propa-
gowanie kontaktu z książką  realizowane   jest na wiele sposobów:

- nauczycielki codziennie czytają dzieciom bajki, wiersze, opowiada-
nia, baśnie o wyznaczonych porach przez co staje się to wyczekiwa-
ną i przyjemną częścią dnia dla dzieci, 

- w salach zajęć sukcesywnie wzbogacane są biblioteczki, z których 
dzieci przez cały rok szkolny mogą wypożyczać książki,

- dzieci bardzo często przynoszą swoje ulubione książki z domu, które 
czytane są przez panie nauczycielki,

- przedszkole nawiązało współpracę z Gminna Biblioteką Publiczną 
Radziechowy – Wieprz filia w Wieprzu, gdzie dzieci wraz z nauczy-
cielkami cyklicznie raz w miesiącu chodzą, aby słuchać wybranej 
książki czytanej przez Panią Ewę Talik lub wychowawczynię oraz 
wypożyczają książki do poczytania w przedszkolu,

- zapraszani są do przedszkola również rodzice, którzy czytają wybra-
ne bajeczki  dla wszystkich dzieci,

- nauczycielki prowadzą również działania pedagogizacyjne mające 
na celu uświadomienie rodzicom codziennego głośnego czytania 
dla dziecka, 

- do czytania książek zapraszane są też nauczycielki z innych grup  
przedszkolnych, pani logopeda, pani bibliotekarka lub postać Fran-
klina (zaprzyjaźniona osoba przebrana w strój Franklina) , która nie 
tylko czyta bajki, ale również wspólnie bawi się z dziećmi w znane 
wszystkim zabawy.

Jak zaszczepić u dziecka miłość do książek?
- przykład dobrej praktyki

w Publicznym Przedszkolu w Wieprzu

 W grupie mieszczącej się w oddziale przedszkolnym w Szko-
le Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku książeczki dla 
przedszkolaków czytają chętne starsze koleżanki ze szkoły oraz na-
uczycielki.

 Dodatkowo w dwóch oddziałach przedszkolnych dzieci mogą 
wypożyczać książeczki z przedszkola w formie „Wędrującego plecacz-
ka”. Po przeczytaniu dzieci wraz z rodzicami wykonują ilustrację do 
wybranej bajeczki. Wykonane ilustracje zebrane zostały przez nauczy-
cielkę w jedną  książkę „Nasze bajki” 

 Kontakt z książką stał się  dla dzieci punktem wyjścia do własnej 
twórczości. Dzieci rysują ilustracje do słuchanych bajek, inscenizują je 
używając dostępnych kukiełek, pacynek czy sylwet, ale również same 
tworzą własne postacie z różnorodnych materiałów do odgrywania 
poznanych bohaterów książeczek. Bajki stały się również inspiracją do 
organizowania wewnątrz przedszkolnych konkursów plastycznych : 
• „Postać z bajki wykonana z materiału przyrodniczego”,
•  „Postać z ulubionej bajki” wykonana dowolną techniką, do których 
bardzo chętnie włączają się rodzice.

 Ponadto dzieci tworzą własne opowiadania i bajki , które następ-
nie są wydawane przez nauczycielki w formie książeczki, a ilustrowa-
ne przez dzieci. Książeczki te wzbogacają przedszkolne biblioteczki. 
Przedszkole nawiązało również  współpracę z wydawnictwem Tulisz-
ków i księgarnią Matras, gdzie pozyskiwane są  książeczki na nagrody 
dla dzieci oraz do przedszkolnej biblioteczki.  Wszystkie nasze dzia-
łania są na bieżąco zamieszczane na stronie www.ppwieprz.szkolna-
strona.pl 

/…/ Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Bu-
duje to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę 
w siebie, które wpłyną na jakość jego życia, co najmniej tak znacząco jak 
zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne czytanie buduje mocną 
więź miedzy rodzicem i dzieckiem, która jest silnym fundamentem i osło-
ną przed złymi wpływami. /…/
Cyt. „Wychowanie przez czytanie” I. Koźmińska i E. Olszewska

Alicja Jakubiec
nauczyciel Publicznego Przedszkola w Wieprzu
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 W dniu 20 maja 2016r. w sali widowiskowej Domu Ludowego 
cała społeczność Publicznego Przedszkola w Radziechowach bawiła 
się na Festynie Rodzinnym. Impreza była połączeniem Dnia Mamy, 
Taty i Dziecka, stąd jej otwarciem były występy przedszkolaków i 
upominki dla rodziców. Później przyszedł czas na  wspólne radosne 
świętowanie. O fantastyczną zabawę przedszkolaków zadbał, podob-
nie jak w poprzednich latach,  pan Sebastian Chmiel ze swoją ekipą. 
Nie zabrakło konkursów, wspólnych zabaw i tańców z rodzicami,   
zabawnych zdjęć pamiątkowych w fotobudce. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji festynu. 
Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Radziechowy- 

Festyn rodzinny w Radziechowach
Wieprz pana Macieja Miki za udostępnienie sali i mediów.   Mamom 
naszych przedszkolaków dziękujemy za pyszne ciasta, Firmie Żywiec 
Zdrój za napoje dla dzieci, a panu Pawłowi Roczynie za pomoc w ich 
pozyskaniu. Nagrody konkursowe zapewnili również rodzice naszych 
przedszkolaków. Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, grona peda-
gogicznego oraz obsługi przedszkola wspólne świętowanie było bar-
dzo udane. Przeżyjmy jeszcze raz te radosne chwile oglądając galerę 
zdjęć.

Małgorzata Kasperek
- dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach

 14 marca 2016 roku uczenni-
ce szkoły podstawowej reprezen-
towały naszą szkołę i gminę na za-
wodach powiatowych w mini piłce 
siatkowej dziewcząt, które odbywa-
ły się w Rajczy. Zdobywając I miej-
sce zakwalifikowały się do etapu 
rejonowego.
 Zespół w pięknym stylu zdo-
był tytuł MISTRZA zdecydowanie 
pokonując wszystkie drużyny z ca-
łego powiatu żywieckiego w tym 
szkołę podstawową z Cięciny, która 
na co dzień trenuje w klubie Halnia-
czek. Drużyna z Cięciny przed me-
czem była faworytem lecz przegra-
ła 25:6 i 15:5 co świadczy o wysokiej 
klasie dziewcząt   z Radziechów I 
miejscu i mistrzowskim pucharze. 
 Cieszymy się z tak wielkiego 
osiągnięcia  i życzymy jeszcze wielu 
sukcesów sportowych. Gratulacje 
dziewczyny trzymać tak dalej!

MISTRZYNIE POWIATU MINI PIŁKI SIATKOWEJ
z Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika

 w Radziechowach

Skład drużyny: Agnieszka Tomaszek, Anna Wrona, Karolina Zuziak, Julia Gnatowicz, Kinga Rozmus, 
Natalia Tlałka, Roksana Świerczek, Marta Rodak, Martyna Gibas, Julia Kawałkiewicz, Weronika Konior, 
Anastazja Jekiełek oraz trener i nauczyciel wychowania fizycznego  w Zespole Szkół w Radziechowach 
mgr Jerzy Mika
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W kierunku podium
GKS Radziechowy-Wieprz do Jaworzna udał się z zamiarem odniesienia trzeciego zwycięstwa w lidze z rzędu. Zwycięstwa, które zna-
cząco zbliżyłoby beskidzki zespół do ligowego podium na koniec sezonu.

 Zespół z Radziechów zmuszony był do 
odrabiania strat. W 15. minucie Marek Wal-
czak przymierzył precyzyjnie z rzutu wolne-
go tuż zza pola karnego. Mogli goście dopro-
wadzić do wyrównania wobec okazji Macieja 
Rozmusa i Piotra Trzopa. Pierwszy popisał 

się indywidualną akcję, drugi nie doszedł do 
piłki, ponieważ dobrze interweniował gol-
kiper Szczakowianki. Gospodarze objętego 
prowadzenia bronili w różny sposób. – Bardzo 
agresywnie i twardo grał przeciwnik, momen-
tami brutalnie. Nie pozwalał rozwinąć nam 

skrzydeł. Gra toczyła się w środku pola, często 
opierała się o długich podaniach – opisuje 
wydarzenia z pierwszej połowy Maciej Mro-
wiec, trener GKS-u.
 Po zmianie stron goście „zaaklimatyzo-
wali się” i prowadzili grę dążąc do wyrówna-
nia. Artur Kitka i Mateusz Janik swoich oka-
zji nie wykorzystali. Nie zniechęciło to graczy 
Macieja Mrowca. W 80. minucie wydawało 
się, że dopną swego. Rozmus nie wykorzystał 
jednak rzutu karnego uderzając obok bram-
ki. Tuż przed końcem meczu punkt jednak 
wywalczyli. Piotr Pindel dośrodkowaniem 
w pole karne odnalazł Marcina Dudkę. Tym 
samym „Fiodory” zachowały pozycję na po-
dium.
Szczakowianka Jaworzno – GKS Radzie-
chowy-Wieprz 1:1 (1:0) 1:0 Walczak (15’) 1:1 
Dudka (90’)
GKS:  Ł.Byrtek – Krasny, Dudka, Jaroszek, 
Sz.Byrtek (51’ Noga), Rozmus, Motyka, Pindel, 
Kitka (67’ Janik), Trzop (90’ Tracz), Błasiak
Trener: Mrowiec
 Źródło:  Portal Sportowe Beskidy 

 Kolejny tegoroczny wiosenny start  karateków  Klubu „ARAWA-
SHI” zakończył się wielkim sukcesem. W  Mistrzostwach Polski w Kara-
te – Fudokan kadetów, juniorów i seniorów, tym razem rozgrywanych 
w Mikołowie, czołowi zawodnicy tego klubu dorzucili do swojej kolek-
cji cenne medale, stanowiące dowód, że młodzi sportowcy z Wieprza, 
Radziechów, Rajczy, Pietrzykowic, Bystrej, Brzuśnika, Żywca i innych 
miejscowości powiatu żywieckiego, którzy tworzą trzon „Arawashi”, 
nadal są w czołówce polskich klubów, specjalizujących się w sportach 
walki. 
 Reprezentacja Klubu „Arawashi”, pod przywództwem senseia 
mgr. Bogusława Hutmana – Wilczka, sprostała – jako się rzekło- ko-
lejnemu wyzwaniu. Do klubu  karatecy wrócili z tarczą - przywieźli 
trzy medale Mistrzostw  Polski w kolorze brązu ! W kata zdobył medal  
Emanuele Kiszka z Bystrej, startując w kategorii juniora młodszego, 
medal zawisnął również na piersi Marcina Bieguna z Wieprza w kate-
gorii juniora i Moniki Wojtas z Brzuśnika w kategorii seniorek. Odro-

 „ARAWASHI” nadal w krajowej czołówce 

biny szczęścia zabrakło debiutującej Martynie Lalik z Radziechów, 
która nieznacznie przegrała rywalizację o brąz.
 O tym, że tkwi w nich znaczny potencjał młodzi karatecy z  
„Arawashi” zdążyli nas już kilka razy przekonać w tym roku, choćby 
odnosząc sukcesy na międzynarodowych zawodach na Słowacji czy 
Czechach, gdzie wywalczyć medal jest również niełatwo. W samych 
Czechach - na Środkowoeuropejskim Pucharze Nadziei Karate w Karvi-
nie koło Ostrawy - nasze wojowniczki wywalczyły cztery medale dwa 
w kata srebro Iza Wawok i brąz Julia Figura i dwa brązy w kumite We-
ronika Janczy i Julia Figura, ciut szczęścia zabrakło Juli Rybarskiej i Oli-
wii Michalskiej, które o włos przegrały rywalizację o wejście do strefy 
medalowej.  Mistrzostwa Polski to jednak prestiżowo najważniejsze 
zawody. Nie dziwota więc, że ostatnie sukcesy są szczególnie ważne 
dla zawodników „Arawashi”.

(B.H-W.)
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 Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 
r. Prawo o aktach stanu cywilnego, od 1 marca 
2015 r. można zawrzeć małżeństwo poza loka-
lem USC bez konkretnego uzasadnienia. Jednak 
zgodę na taką ceremonię musi wyrazić Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego, właściwy do miej-
sca mającego się odbyć ślubu. Ponadto zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz-
nych z dnia 22 stycznia 2015 r., opłata za przy-
jęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek mał-
żeński poza urzędem stanu cywilnego wynosi 
równy 1000 zł. Nie jest to mała kwota, jednak 
nieraz nie ma to znaczenia, kiedy w tym nieprze-
ciętnym dniu chcemy dodać ceremonii ślubnej 
bardziej uroczystego wymiaru. 
 Pierwszą parą, która postanowiła zawrzeć 
małżeństwo poza USC na terenie Gminy Radzie-
chowy – Wieprz byli Katarzyna i Piotr Karpeta. 
Życzymy Im wiele radości we wspólnym życiu !

J.T.

Pierwszy ślub 
poza lokalem 

USC
na terenie

gminy
Radziechowy-

-Wieprz


