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Szanowni Państwo,
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 składamy wszystkim nauczycielom i pracownikom 
oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości 
dla swoich wychowanków. 
Wam, drodzy uczniowie, życzymy aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale 
niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju waszych zainteresowań i uzdolnień. Mamy 
nadzieję, że każdy dzień tego roku szkolnego będzie przynosił Wam nowe doświadczenia i wiedzę, którą 
w przyszłości mądrze będziecie wykorzystywać.

Życzą,
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piela oraz Radni i Sołtysi Gminy

 Uroczyście wręczony - przez 
przedstawicieli Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej oraz Wójta Gminy Radzie-
chowy-Wieprz Macieja Mikę - Puchar 
Fair Play jest nagrodą za postawę dru-
żyny GKS Radziechowy-Wieprz przez 
meczem półfinałowym z drużyną GKS 
1962 Jastrzębie. Na ten mecz Pucha-
ru Polski zespół GKS 1962 Jastrzę-
bie przyjechał bez strojów i zgodnie 
z przepisami drużyna GKS Radziecho-
wy-Wieprz mogła wygrać spotkanie 
walkowerem. Nasi piłkarze zdecydo-
wali jednak pożyczyć przeciwnikom 
sportowe stroje. Czerwcowe spotka-
nie z Jastrzębiem zakończyło się dla 
naszego GKS przegraną 1:3.
 Puchar Fair Play to znaczące wyróżnienie, którym nasz GKS został uhonorowany jako jedyny wśród 
ponad 600 klubów na terenie Województwa Śląskiego po zakończeniu ostatniego sezonu, dodatkowo 
podkreśla osiągnięcia sportowe, które wniosły GKS Radziechowy-Wieprz na 3 miejsce IV ligi Śląskiej w za-
kończonym na początku lata sezonie.
 Życzymy naszym piłkarzom dalszych wspaniałych sukcesów!

(M.H.)

PUCHAR FAIR PLAY
DLA GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ

W sobotę, 13 sierpnia Gminny Klub Sportowy Radziechowy-Wieprz zmierzył się z MKS Iskra Pszczy-
na. Spotkanie zakończyło się sukcesem naszej drużyny i wynikiem 2:0. To co najważniejsze nastą-
piło jednak przez sportowym starciem. Z rąk wiceprezesa śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryka 
Kuli nasza drużyna otrzymała Puchar Fair Play!

   XV RAJD „Razem Raźniej” na Matyskę w Radziechowach 
   XIII Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych  
   i Osób z Dysfunkcją Narządu Ruchu 

Radziechowy 10.9.2016 
(więcej Szczegółów na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz!) 
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GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
OD WŁADZ GMINY

„BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI”
 „Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy 
Radziechowy – Wieprz, którzy w okresie od 19 
do 25 lipca 2016 r. z okazji Światowych Dni Mło-
dzieży gościliście w swoich domach pielgrzy-
mów.
 Pragniemy z całego serca podziękować 
Wam za okazane serce, gościnność i potężne 
zaangażowanie w organizowaniu każdego 
dnia gościom Naszej Gminy.
 Wiemy, że nie była to dla Was prosta spra-
wa, jednak potrafiliście sprostać każdemu wy-
zwaniu. Poradziliście sobie z barierą językową, 
nagłymi zmianami organizacyjnymi, z brakiem 
snu i zmęczeniem. Poświęciliście swój czas i zre-
zygnowaliście z wielu przyjemności. To spowo-
dowało, że wypromowaliście Gminę Radziecho-
wy – Wieprz w dalekim świecie!
 Niech ta postawa niezmierzonego miło-
sierdzia zaowocuje w Waszych domach i rodzi-
nach. Niech się Wam wiedzie, zdrowie dopisuje, 
smutek zniknie, a uśmiech na twarzy zawsze 
gości.”

 Na sesji 17 sierpnia 2016 roku na sesji 
Rady Gminy uroczyście wręczono przed-
stawicielom Gminnego Klubu Sportowego 
symboliczny puchar uznania ich osiągnieć 
minionego sezonu, w tym szczególnie po-
stawy Fair Play docenionej także przez Ślą-
ski Związek Piłki Nożnej. 
 Ważnym punktem programu były 
także podziękowania złożone na ręce ko-
ordynatorów skierowane do wszystkich 
mieszkańcom gminy, którzy przyjęli do 
swoich domów pielgrzymów przybywają-
cych na Światowe Dni Młodzieży. 

Poniżej przedstawiamy także raz jeszcze treść 
tych podziękowań.

 Uchwałą Rady Gminy nagrody za 
wysokie osiągnięcia sportowe w dniu 24 
czerwca otrzymali: Jakub Bąk (siatkówka) 
oraz Agnieszka Zawidzka (Judo).

 Nagrodami były pamiątkowe meda-
le oraz dla młodzieży nagroda finansowa 
w wysokości 1000 złotych.

Nagrody wręczali:
Pan Maciej Mika Wójt Gminy,
Pan Piotr Piela Przewodniczący Rady 
Gminy

NAGRODY
DLA

SPORTOWCÓW
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,Naród, który nie pamięta swojej historii
nie wart jest przeżycia”

Jan Paweł II
Temat: Apel Poległych ,,Bohaterscy syno-
wie i córy Polski, na przestrzeni 1050 lat 
istnienia Państwa Polskiego” odczytany na 
Zaduszkach Narodowych w Gminie Radzie-
chowy – Wieprz, dnia 1 października 2016 r. 
Konkurs na Apel Poległych jest hołdem zło-
żonym Wielkim Polakom, którzy oddali swe 
życie w obronie Ojczyzny lub poza jej grani-
cami, walcząc w obronie słusznej sprawy.
 Wartość narodu mierzy się m.in. pamię-
cią o bohaterskich czynach przodków.
 Celem Konkursu jest kształtowanie 
świadomości i patriotycznych postaw młode-
go pokolenia przez upowszechnianie wiedzy 
o historii Narodu Polskiego na przestrzeni 
dziejów oraz odnajdywanie ludzi, którzy w 
imię miłości oddali życie za innych, może 
mieszkali blisko nas, a obecnie pamięć o nich 
ulega zapomnieniu? 

W Hołdzie Wielkim Polakom..

X Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych
Konkurs rozstrzygnięto 8.06.2016 r. w 60 
rocznicę antykomunistycznego buntu w Po-
znani, w czerwcu 1956 r.

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM 
OBJĘLI: Ks. Biskup Roman Pindel – Ordyna-
riusz Diecezji Bielsko – Żywieckiej; Urszula   
Bauer – Śląski Kurator Oświaty; Ks. Prałat Sta-
nisław Bogacz - Dziekan Dekanatu Radzie-
chowskiego; Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak – 
były Proboszcz Parafii w Radziechowach; Ks. 
Kanonik Piotr Pokojnikow– Proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej; p.w. Św. Marcina w Ra-
dziechowach; Wanda Sadlik - Prezes Stowa-
rzyszenia Rodzin Katyńskich w Bielsku-Białej; 
Kazimierz Matuszny – Poseł  RP VIII kadencji 
Sejmu; Stanisław Pięta – Poseł RP  VIII kadencji 
Sejmu; Andrzej Kalata – Starosta Powiatu Ży-
wieckiego; Andrzej Biegun – Przewodniczą-
cy NSZZ SOLIDARNOŚĆ Grupa Żywiec; Piotr 
Piela – Przewodniczący Rady Gminy Radzie-
chowy – Wieprz; Maciej Mika - Wójt Gminy 

Radziechowy – Wieprz; Przemysław Kubaszek 
– Prezes BS Radziechowy – Wieprz; Tygodniki   
,,Źródło” ,,Niedziela’ ,,Gość Niedzielny”  Radio 
Anioł Beskidów; www.dzieciserc.pl www.gol-
gota-beskidow.pl  www.dziecezja.bielsko.pl
Organizatorzy: Stowarzyszenie Dzieci Serc
Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe 
Żywiec, UG Radziechowy – Wieprz.

Rada Konkursu w składzie: dr Przemysław 
Dyrlaga – nauczyciel  historii w Gimnazjum nr 
2 w Wieprzu
ks. Krzysztof Ciurla – wolontariusz Stowarzy-
szenia Dzieci Serc; mgr Agnieszka Feder – wo-
lontariusz  Stowarzyszenia Dzieci Serc – Se-
kretarz Rady; mgr Jadwiga Klimonda – prezes 
SDS 
podjęła decyzję, że w tym roku będą dwie ka-
tegorie prac:  Kategoria I Apel Poległych 

MIEJSCE I
Joanna Pytlarczyk (ZSME w Żywcu im. KEN; 

Słowa wdzięczności skierowane do mieszkańców parafii Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu przez pielgrzymów z Kolumbii.
(niedziela, dn. 24 lipca 2016 r.)

W tym  niezwykłym dniu, Dniu Pańskim, my - pielgrzymi z Kolumbii pragniemy złożyć podziękowania naszemu Panu Bogu za to, iż zaprosił nas do przeżycia tego nadzwyczajnego 
doświadczenia Miłości i Miłosierdzia na ziemi, na której przyszła na świat siostra Faustyna i jeden z największych ludzi naszego kościoła - święty Jan Paweł II, którego wspominamy 
z ogromną miłością i wdzięcznością za wszystko, co uczynił dla naszego kościoła, a zwłaszcza dla nas młodych, których to zawsze zachęcał, abyśmy się nie lękali iść za Chrystusem. 
To On, natchniony Duchem Świętym, zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży, po to, aby cały świat zobaczył młodzież naszego kościoła, a my młodzi abyśmy rozpoznawali 
ogromną miłość Chrystusa, który nie ustaje w nawoływaniu nas do podążania jego śladami z miłością, wiarą i radością będąc zarazem Jego światłem dla świata - tak jak o tym mówi 
w Swoim słowie do nas. Abyśmy żyli bez lęku i zawsze wartościami chrześcijańskimi, które są naszym sztandarem niesionym  z dumą i wiarą, prowadzeni przez Ducha Świętego i 
przez Maryję.
Pragniemy również podziękować księżom, zwłaszcza księdzu proboszczowi Jerzemu Maturze oraz księdzu Ireneuszowi Kurkowskiemu za otwarcie nam drzwi do Waszego Domu 
Bożego, za otwartość i umożliwienie nam przybycia do Was z ziem tak odległych, abyśmy mogli tutaj razem z Wami doświadczać spotkania z Panem Bogiem i z naszymi współ-
braćmi w wierze, bo chociaż dzielą nas granice, a bariery językowe nas od siebie oddalają, zawsze jednoczy nas miłość do naszego Boga.
W tych ostatnich dniach  nasza wiara wzrosła i nadal będzie wzrastać, ponieważ otrzymaliśmy duchowy zastrzyk, którego tak bardzo potrzebowaliśmy, aby nasza postawa umac-
niała się i dawała wiele owoców tak jak dzieje się to z drzewami, które napełnione właściwymi  składnikami  dają wyśmienite owoce i upiększają sady swoimi kwiatami a wszystko to 
odbywa się w pięknej harmonii  z naturą.
Dziękujemy wszystkim rodzinom, które nie tylko otwarły dla nas drzwi swoich domów abyśmy mieli  gdzie pożywić się  i wypocząć, ale przede wszystkim, że otwarli dla nas 
swoje serca i ramiona, że umożliwili nam stać się częścią ich rodzin- jak synowie i córki, jak siostry i bracia. Za to, że zawsze obdarzali nas pięknym i ciepłym uśmiechem, słowami 
wypełnionymi miłością  i dawali nam przykład prawdziwego życia chrześcijańskiego, począwszy od dzieci, poprzez młodzież i dorosłych. Pokazaliście nam jak żyć wiarą i jak być 
posłusznym względem Boga poprzez Waszą hojność , braterstwo i wielką radość, bo przecież wszyscy dobrze wiemy i o tym przypomina nam papież Franciszek, iż nie można żyć 
wiarą w smutku i oddaleniu, lecz w wielkiej radości i nadziei. I Wy jesteście bardzo posłuszni papieżowi.
Dlatego też, prosimy naszego dobrego Boga aby nadal błogosławił tej pięknej ziemi, na której żyją Jego wybrańcy - nasi kochani bracia Polacy.
Niech Pan Bóg Wam błogosławi, niech Was strzeże i zawsze pozostawia na Waszych twarzach odbicie Swojej miłości.
Wszystkim bardzo dziękujmy, bardzo dziękujemy.
Kochamy Was.
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opiekun: Lucjan Sawicki, Justyna Foremska)
Karol Jabłoński, Krzysztof Olejnik, Paulina 
Filipowska (Gimnazjum nr 6 ks. J. Twardow-
skiego w Tomaszowie Mazowieckim; opie-
kun: Maria Celoch)
MIEJSCE II
Michał Dendys (II LO im. A. Asnyka w Bielsku-
-Białej; opiekun: Robert Michalski)
Monika Kobyłecka (ZSME w Żywcu; opie-
kun: Lucjan Sawicki, Justyna Foremska)
Joanna Gil, Karolina Grudek, Kamila Mize-
ra (Gimnazjum w Rzykach, opiekun Jadwiga 
Paleczny)

MIEJSCE III
Klaudia Komisarczyk (Gimnazjum im.Św.
Franciszka  z Asyżu, Legnica; opiekun Mariusz 
Tokarczyk)
Marek Zacharejko (II LO im. A. Asnyka w Biel-
sku – Białej; opiekun Jan Zacharejko)
Anna Sidoruk  (ZDZ w Katowicach , ZS im. 
Ben. Sosabowskiego, opiekun Orestes Kłoso-
wicz, Robert Michalski) 
Julia Zarubajko i Marta Siennicka (Gimna-
zjum im. C.S. Lewisa Głogów, opiekun Małgo-
rzata Zarubajko)
Filip Celach (Gimnazjum nr 4 w Tomaszowie 
Mazowieckim)

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA
Joanna Górna  (ZS Drzewnych i Leśnych, Ży-
wiec; opiekun: Mariola Sadowska)
Joanna Widuch (Gimnazjum w Pewli Śle-
mieńskiej; opiekun: Roman Duc, Jolanta Mar-
szałek – Hura)
Kinga Czechowicz (ZDZ w Katowicach , ZS 
im. Ben. Sosabowskiego, opiekun Orestes 
Kłosowicz, Robert Michalski)

WYRÓŻNIENIE II STOPNIA
Dawid Wawok  (ZSME w Żywcu im KEN; opie-
kun: Lucjan Sawicki, Justyna Foremska ) 
Daniel Mikus (ZS im. S. Stasica, w Tarnobrze-
gu; opiekun Ewa Kawalec, Adam Sadecki)
Paulina Koc  (II LO im. A. Asnyka w Bielsku – 
Białej)
Maciej Nowicki (ZS im. S. Staszica w Tarno-
brzegu; opiekun  Ewa Kawalec)
Adam Wrona (II LO im. A. Asnyka kl. I w Biel-
sku – Białej, opiekun: Robert Michalski, Janusz 
Kaps)
Sabina Słowiak (ZSME w Żywcu im KEN; Lu-
cjan Sawicki)

Karolina Pietraszko (II LO im. A. Asnyka w 
Bielsku – Białej; opiekun  Robert Michalski)
Karina Bizoń (II LO im. A. Asnyka w Bielsku 
– Białej; opiekun  Robert Michalski, Janusz 
Kaps)

WYRÓŻNIENIE III STOPNIA
Paulina Ostafin (II LO im. A. Asnyka w Biel-
sku – Białej; opiekun  Robert Michalski, Janusz 
Kaps)
Krzysztof Seweryn i Bartosz Leśny  (Gimna-
zjum nr 4  w Bielsku–Białej; opiekun Anna Bies)
Mróz Aleksandra (Gimnazjum im. Św. Fran-
ciszka z Asyżu  w Legnicy; opiekun Mariusz 
Tokarczyk) 
Daniel Kwintowski (ZS im. S. Staszica w Tar-
nobrzegu; opiekun Ewa Kawalec, Adam Sa-
decki)
Anna Hulbój (II LO im. A. Asnyka w Bielsku 
– Białej; opiekun  Robert Michalski, Janusz 
Kaps)
Maja Marszałek (II LO im. A. Asnyka w Biel-
sku – Białej; opiekun  Robert Michalski, Janusz 
Kaps)
Marta Stropa (Gimnazjum nr 6 im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Tomaszowie Mazowiec-
kim; opiekun Maria Celoch)
Dawid Tomczyk (ZS im. S. Staszica w Tarno-
brzegu; opiekun: Adam Sadecki i Ewa Kawa-
lec)
Julia Jurecka (Gimnazjum nr 4, Bielsko – Bia-
ła)
Weronika Ścieszka, Martyna Nowak, Karo-
lina Ormanie (Gimnazjum  w Pewli Ślemień-
skiej; opiekun: Jolanta Marszałek – Hura)
Joanna Wójcik i Natalia Nowak (ZDZ w Ka-
towicach, ZS w Bielsku-Białej; opiekun: Ore-
stes Kłosowicz 
Robert Michalski)
Nikola Czulak (II LO im. A. Asnyka w Bielsku – 
Białej; opiekun  Robert Michalski)

WYRÓŻNIENIA
Julia Borodacz (Gimnazjum im. Św. Francisz-
ka z Asyżu  w Legnicy, opiekun Mariusz Tokar-
czyk)
Natalia Fuczik i Gabriela Gluza (Gimnazjum 
nr 4,Bielsko – Biała)
Benita Barnaś (ZS im. S. Staszica w Tarno-
brzegu; opiekun Adam Sadecki)
Anna Rucińska (Gimnazjum im. Św. Fran-
ciszka z Asyżu  w Legnicy; opiekun Mariusz 
Tokarczuk)

Patrycja Kawka (ZDZ w Katowicach, ZS w 
Bielsku-Białej;op. Orestes Kłosowicz, Robert 
Michalski)
Martyna Kudłacik (Zespół Szkół Samorzą-
dowych w Rzykach; opiekun Jadwiga Pa-
leczny)
Wiwianna Czechowska (Gimnazjum im. Św. 
Franciszka z Asyżu  w Legnicy; op. Mariusz 
Tokarczyk)
Jakub Komsa (ZS im. S. Staszica w Tarnobrze-
gu; Ewa Kawalec, Adam Sadecki)
Szymon Stokowiec (Gimnazjum im. Św. 
Franciszka z Asyżu  kl. I w Legnicy opiekun: 
Marek Daczkowski)
ZA UDZIAŁ
Natalia Fijałkowska i Dominika Rogala 
(Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu  w Le-
gnicy opiekun: Krzysztof Gomoliszek) 
Sandra Onufrowicz oraz praca grupowa: 
Aleksandra Ossowska , Julia Oltman i Anna 
Grygoś
(Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu   w Le-
gnicy, opiekun: Marek Daczkowski)

KATEGORIA II PATRIOTYCZNY MONTAŻ 
POETYCKI
I MIEJSCE 
Klaudia Ciołek za utwór ,,Zapomniany Bo-
hater”
(Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Le-
gnicy; opiekun: Mariusz Tokarczyk)

 Rada Konkursu, w Roku Jubileuszowym, 
doceniła wyróżniając prace tych uczestników, 
którzy  swym tematem pracy dali świadectwo 
wielkiego umiłowania ,,Małej Ojczyzny’ jaką 
jest miejscowość, gmina w której mieszka au-
tor.   
   
 Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do zorganizowania i przepro-
wadzenia konkursu – Dziękujemy.  

 Rozdanie nagród nastąpiło 20  czerwca 
– w poniedziałek o godz. 9:00 w Delegatu-
rze Śląskiego Kuratorium Oświaty w Bielsku 
Białej.  A 1 października czekamy na Was bez 
względu na odległość od Radziechów. Za-
pewniamy nocleg, zupełnie serio. 

W imieniu organizatorów
Jadwiga Klimonda  

 Placówki z naszej gminy zdobyły następujące miejsca w Finale 
Wojewódzkiego konkursu - Edukacja regionalna w szkole:
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie 
zdobyła III miejsce w kategorii szkół podstawowych
Publiczne Przedszkole w Radziechowach 
zdobyło IV miejsce w kategorii przedszkoli.
SERECZNIE GRATULUJEMY TEGO WIELKIEGO OSIĄGNIĘCIA!
 Zakończenie konkursu uświetnił występ zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk im. Stanisława Hadyny.
 Na temat projektów przygotowanych przez te szkoły możecie 
Państwo poczytać w ostatnim i bieżącym numerze naszej gazetki!

SUKCESY W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
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 Taką nazwę przyjmuje od 1 
września 2016r. Publiczne Przed-
szkole w Radziechowach. Na sesji 
w dniu 24 czerwca 2016r. Rada 
Gminy Radziechowy- Wieprz roz-
patrzyła wniosek o nadanie imie-
nia Publicznemu Przedszkolu w 
Radziechowach i przyjęcie przez 
przedszkole nazwy: „Przedszko-
le im. Władysława Pieronka w 
Radziechowach”. Wniosek Rady 
Pedagogicznej i Rady Rodziców 
został rozpatrzony pozytywnie i 
głosami wszystkich 15-tu radnych 
jednogłośnie podjęto stosowną uchwałę. Uroczystego charakteru wy-
darzeniu nadał występ artystyczny przedszkolaków oraz przybliżenie  
wszystkim obecnym na sesji przez dyrektora przedszkola Małgorzatę 
Kasperek założeń projektu edukacyjnego „Przodków wiary, przod-
ków gwary niechaj strzeże młody stary- Historia radziechowskiego 
rodu Pieronków” zrealizowanego w bieżącym roku szkolnym. Jed-
nym z efektów projektu okazało się wyłonienie postaci Władysława 
Pieronka jako kandydata na patrona dla Publicznego Przedszkola w 
Radziechowach.  Dzieci przedstawiły obradującym na sesji oraz za-
proszonym specjalnie na tę okazję gościom wiązankę tańców i przy-
śpiewek góralskich oraz scenkę z życia rodu Pieronków pt. „Letnisko w 
Radziechowach”, której akcja rozgrywała się w 1938r. 
Aby przybliżyć postać patrona cytuję uzasadnienie do podjętej w 
dniu 24 czerwca 2016r. uchwały:

„Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

Z wnioskiem o nadanie imienia Publicznemu Przedszkolu u w Radzie-
chowach zwróciła się Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. 
Do wniosku o nadanie imienia Przedszkolu w Radziechowach dołą-
czone zostały:

Uchwała nr 1/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. Rady Pedagogicznej Pu-
blicznego Przedszkola w Radziechowach, zobowiązująca dyrektora 
do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Przedszkolu imienia Władysła-
wa Pieronka.

Uchwała nr 1/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. Rady Rodziców Publicz-
nego Przedszkola w Radziechowach, zobowiązująca dyrektora do 
wystąpienia z wnioskiem o nadanie Przedszkolu imienia Władysława 
Pieronka.
 Procedura wyłonienia na patrona przedszkola rozpoczęła się w 
maju 2016r. W wyniku konsultacji, realizacji projektów regionalnych, 
kampanii informacyjnej i ogólnoprzedszkolnych wyborów została 
wyłoniona postać patrona Władysława Pieronka jako kandydata na 
patrona przedszkola. 
 Władysław Pieronek (1896-1974): legionista, współzałożyciel 
Ogniska Związku Podhalan w Radziechowach, wójt zbiorowej gminy 
Zabłocie (w skład której wchodziły gromady: Zabłocie, Radziechowy, 
Leśna, Ostre, Słotwina i Sienna), naczelnik Rejonu Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Radziechowach i wreszcie kronikarz i poeta ludowy. Po-
zostawił po sobie wiele okolicznościowych wierszy, sztuk góralskich, 
wspomnień i kronik (m. in. „ Radziechowy w tysiącleciu”, „Kronikę 
Radziechów do 1966r.”). Władysław Pieronek podjął szereg działań 
mających na celu promocję Radziechów jako miejscowości letnisko-
wej o walorach turystycznych i uzdrowiskowych (zlecenie wykonania 
badań zalet mikroklimatu, wydawnictwo kartek pocztowych, sprowa-
dzenie turnusów letników z Łodzi i organizacja dla nich wyżywienia 

Przedszkole im. Władysława Pieronka
w Radziechowach…

i noclegów). Radziechowy znane 
były w okresie międzywojennym 
w całej Polsce. Właśnie tutaj z ini-
cjatywy m.in. Władysława Pieron-
ka powstał pierwszy w regionie 
basen kąpielowy. Był również jed-
nym z założycieli Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet (później-
sze Koło Gospodyń Wiejskich) w 
1926r.  Tego samego roku KGW 
w Radziechowach stworzyło 
ochronkę. Datę tą uznać można 
za początek założenia przed-
szkola w Radziechowach. 

 Osoba Władysława Pieronka łączy wszystkie najważniejsze in-
stytucje i organizacje funkcjonujące po dziś dzień w Radziechowach. 
Trzy z nich (Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan, Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Radziechowach i przedszkole) obchodzą w bieżącym 
roku swoje 90-lecie, co jest niebywałą okazją do upamiętnienia i uho-
norowania Władysława Pieronka jako jednej z najwybitniejszych po-
staci w historii miejscowości Radziechowy, mającej znaczący wpływ 
na jej rozwój. Patron w osobie Władysława Pieronka zintegruje środo-
wisko poprzez zacieśnienie współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich 
w Radziechowach, Związkiem Podhalan, Ochotniczą Strażą Pożarną 
poprzez organizację wspólnych uroczystości i projektów edukacyj-
nych  upamiętniających patrona. Obszerny dorobek literacki Wła-
dysława Pieronka (poezja, sztuki regionalne, wspomnienia, kroniki) 
zasługuje na popularyzację wśród społeczności lokalnej, co niewątpli-
wie znajdzie odzwierciedlenie w projektach edukacyjnych realizowa-
nych przez przedszkole w przyszłości. Zasługi  Władysława Pieronka 
w zakresie pielęgnowania  tradycji regionalnych mogą odegrać wio-
dącą rolę w wieloletniej koncepcji pracy przedszkola. Regionalizm od 
zawsze wpisany był w pracę Publicznego Przedszkola w Radziecho-
wach. Potwierdzają to sukcesy  wychowanków  w konkursach i prze-
glądach o tematyce regionalnej na różnych szczeblach. Od kilku lat 
Publiczne Przedszkole w Radziechowach  odnosi sukcesy w kolejnych 
edycjach Wojewódzkiego Konkursu Edukacja Regionalna w Szkole – 
„Proszę Was. pozostańcie wierni temu dziedzictwu”- Jan Paweł II. Trzy-
krotnie reprezentacja przedszkola miała  zaszczyt reprezentowania i 
promowania gminy Radziechowy- Wieprz na szczeblu wojewódzkim 
w finale konkursu. W roku bieżącym po raz kolejny Publiczne Przed-
szkole w Radziechowach znalazło się   w piątce najlepszych przed-
szkoli województwa śląskiego realizujących tematykę regionalną. Od 
wielu lat nauczyciele i wychowankowie przedszkola  realizują eduka-
cyjne projekty regionalne integrujące całą społeczność Radziechów:
• „Mali rzeźbiarze spod Grojca i Matyski- Sztuka w gminie Radziecho-
wy- Wieprz (2014r.);
• „Tu mieszkał dziadek, tu mieszkam ja…”– Radziechowy w rodzinnym 
albumie (2015r.);
• „Przodków gwary, przodków wiary niechaj strzeże młody, stary- Hi-
storia radziechowskiego rodu Pieronków (2016r.)
Patron przedszkola w osobie tak zasłużonej dla tradycji regionalnych 
miejscowości Radziechowy i całej Żywiecczyzny wpisuje się doskona-
le w misję i wizję  radziechowskiego przedszkola, do którego powsta-
nia przyczynił się osobiście w latach XX-tych ubiegłego stulecia.
 W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej 
sprawie jest zasadne.”

Małgorzata Kasperek
- dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach
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 Dni Gminy rozpoczęły się już w piątek 
1 lipca na sportowo. Drużyny Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu naszej gminy sta-
nęły do piłkarskich rozgrywek w Turnieju o 
Puchar Wójta Gminy Radziechowy Wieprz. 
Tym razem najlepsza okazała się drużyna 
z Bystrej. Pozostałe miejsca zajęły kolejno: 
Juszczyna, Wieprz i Przybędza. Zacięta spor-
towa rywalizacja dostarczyła widzom wiele 
dobrych emocji. Panów z drużyn wspierali 
oczywiście kibice, wśród których najbardziej 
wyróżnił się damski fanklub z Przybędzy. 
Najlepszym strzelcem turnieju został Kamil 
Staniak (OSP Juszczyna – zdobył 5 bramek). 
A najlepszym bramkarzem Stolarczyk Zdzi-
sław (OSP Przybędza).
 Najwięcej w Wieprzu działo się jednak 
drugiego i trzeciego dnia imprezy. 
 Sobotnie popołudnie jak co roku uro-
czyście rozpoczął występ Orkiestry Dętej z 
Radziechów. Na scenie miała okazję zagrać 
i zaśpiewać także utalentowana młodzież z 
terenu naszej gminy - Joanna Pytlarczyk oraz 
zespół „Caffeine attack” w składzie: Radosław 
Niemczycki, Kacper Górny i Kacper Kwaczek. 
Koncertowy repertuar urozmaiciły także mu-
zyczno-taneczne prezentacje Zespołu Pieśni i 
Tańca „Jodełki” oraz dwie grupy Zespołu Re-
gionalnego „Mali Grojcowianie”. 
 Dla wszystkich artystów z naszej gmi-
ny występujących społecznie Radni Gminy 
Radziechowy-Wieprz ufundowali słodkie po-
dziękowania, które wręczali po każdym z wy-
stępów. 
 Tuż przed koncertem gwiazdy wieczoru, 
nastąpiły podziękowania skierowane od Wój-
ta Gminy Macieja Miki oraz Przewodniczące-
go Rady Gminy Piotra Pieli do Kół Gospodyń 
Wiejskich. 
 Punktem kulminacyjnym występów na 
scenie był koncert zespołu BABYLON. Arty-

DNI GMINY 2016 JUŻ ZA NAMI…
Tradycja regionu i egzotyka spotkały się na Obiekcie Infrastruktury Okołoturystycznej w Wieprzu podczas tegorocznych III Dni Gminy 
Radziechowy-Wieprz oraz IV Przeglądu Potraw Regionalnych „Święto Łasucha”. Wydarzenie trwało tym razem od 1 do 3 lipca.

ści zostali ciepło przyjęci przez mieszkańców 
naszej Gminy, która w rytmach muzyki znanej 
grupy BONEY M świetnie bawili się pod sceną. 
 Na zakończenie odbyła się zabawa ta-
neczna, którą poprowadził dla nas Pan Paweł 
Piela. 
 Jednocześnie z Dniami Gminy odbył się 
w tym roku Przegląd Potraw Regionalnych 
„Święto Łasucha”. Od godziny 16.00 można 
było próbować wariacji kulinarnych na temat 
ziemniaka  i potraw z ziemniaków, które były 
w tym roku głównym tematem dań przygo-
towanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z 
terenu Gminy.
 Dodatkowymi atrakcjami na „Święcie 
Łasucha” były atrakcje dla dzieci, kule Bubble 
Soccer, Stoisko z poradami kosmetycznymi 
Oriflame, grillowany bufet z burgerami, sto-
isko z rękodziełem przygotowane przez Panią 
Helenę Setlę oraz konkursy zorganizowane 
dla widowni przez GCKPT. 
 Dla odważniejszych były także konku-
rencje przygotowane przez Zbójników. Dzieci 

mogły sprawdzić swoje umiejętności w rzu-
caniu lotkami do balonów – które poruszane 
przez wiatr wcale nie były takim prostym ce-
lem. Dla dorosłych zamiast baloników i rzutek 
Zbójnicy mieli przygotowane toporki, który-
mi trafić trzeba było w środek drewnianego 
pieńka. 
 Nie małą atrakcją był także FIRESHOW 
tanecznym krokiem zaprezentowany przez 
Panią Annę Jakubiec z Przybędzy. 
 Oczywiście wśród zebranych nie zabra-
kło także innych przedstawicieli władz gminy 
sołtysów i radnych, którzy tłumnie przybyli 
na tą uroczystość. Wśród obecnych byli także 
m.in. Pan Przemysław Kubaszek Prezes ETNO 
BANKU Spółdzielczego, przedstawiciele 
Związku Podhalan oraz Zbójników od Żywca, 
a także księża, dyrektorzy szkół i przedszkoli z 
terenu gminy Radziechowy-Wieprz. 
 W ostatni dzień tegorocznych Dni Gmi-
ny odbyła się I Gminna Biesiada. Gorący i słod-
ki bufet zapewniała zgromadzonym rada ro-
dziców szkoły podstawowej oraz gimnazjum 
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w Wieprzu - dochód ze sprzedaży poświęco-
ny został na rzecz szkoły. Zagrali dla nas tego 
dnia „Grojcowianie” oraz goście z zespołu Chi-
gaga Group z Maroka. Obie grupy zachęcały 
do wspólnych zabaw i tańców, starając się 

zaktywizować zgromadzonych. Szczególne 
brawa należą się 13 osobowej kapeli Zespołu 
Regionalnego Grojcowianie, która nawet naj-
bardziej opornych uczestników wciągnęła do 
wspólnej zabawy. Zaproszenie do tańca skie-
rowane do wszystkich przez Grojcowian nie 
minęło nikogo - do zbójnickiego wciągnięto 
nawet gości z Maroko, którzy mimo specy-
ficznego ubioru dzielnie stawili czoło wyzwa-
niu. Marokańczycy wnieśli do imprezy sporo 
ciekawej, egzotycznej świeżości – uczyli gry 
na bębnach, wiązania turbanów oraz poka-
zywali tradycyjne metody parzenia herbaty, 
którą rozdawali do degustacji. W pysznej ma-
rokańskiej herbacie był jednak nasz składnik 
– woda firmy Żywiec Zdrój. 
 Choć oba zespoły nigdy wcześniej nie 
grały razem - jak podkreślała Pani Jadwiga 
Jurasz prowadząca tym razem nie tylko ze-
spół, ale także całe Dni Gminy - to współpraca 
muzyków wyszła wyjątkowo dobrze, co usły-
szeć można było w ciekawej polsko-marokań-
skiej aranżacji np. znanego utworu „Sarna”.
 Dodatkową atrakcją była możliwość 
zwiedzenia samochodu strażackiego oraz 
cała moc zabaw dla dzieci prowadzonych 
przez sympatyczną Panią Klaun - Anie Jaku-
biec! Do prowadzenia animacji dla dzieci włą-

czyła się także młodzież z zespołu Regional-
nego Grojcowianie - hojnie rozdając słodkie 
trofea dla zwycięzców w rzutach lotkami. 
 Gorące podziękowania składamy Paniom 
z Kół Gospodyń Wiejskich z Terenu Naszej Gmi-
ny, których dania tak smakowały naszym go-
ściom! Dziękujemy wszystkim artystom za ich 
występy oraz pracownikom Referatu Technicz-
nego Urzędu Gminy. Wielkie Podziękowania na-
leżą się także naszym Zbójnikom, bez których 
nie byłoby tyle atrakcji i zabawy. 
 Podobnie jak w latach poprzednich Ży-
wiec Zdrój S.A. był głównym partnerem im-
prezy. 
 W imieniu organizatorów dziękujemy 
także partnerom wspierającym: ETNO Ban-
kowi Spółdzielczemu Radziechowy-Wieprz, 
Spółce Z. O.O. Beskid Żywiec, Firmie Formed 
Pro Tomasz Kania, Brokerowi ubezpieczenio-
wemu SAG, Firmie Browar Żywiec oraz Związ-
kowi Międzygminnemu do Spraw Ekologii w 
Żywcu. 
 Dziękujemy także sponsorom, którymi 
byli: Radni Rady Gminy Radziechowy Wieprz, 
Sławomir Ożóg F.U.G. „LANGE”, Spółka Wod-
no-Ściekowa w Przybędzy, Spółka Wodno-
Ściekowa w Wieprzu, Spółka Wodno-Ścieko-
wa w Radziechowach, Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska w Węgierskiej Górce, 
Firma Handlowo – Usługowa Serwis Elektro-
narzędzi Lizak Stanisław, Usługi Ogólnobu-
dowlane Sławomir Pawlus SŁAWBUD, Dru-
karnia WIG, Firma FolkStyl Joanna i Henryk 
Martyniak, Sklep Spożywczo – Przemysłowy 
Janina i Władysław Pawlus, Kwiaciarnia Tube-
roza Piecuch Agnieszka, Firma Piotr Plast Piotr 
Figura, CONCORDIA firma ubezpieczeniowa, 
Agencja Artystyczna „JADWIGA”, Państwo 
Helena i Benedykt Czech Magazyn towa-
rów masowych w Radziechowach, Piekarnia 
„Tradycyjna” w Wieprzu Wojciech Świniański, 
Działalność Usługowo-Handlowa Popławska 
Maria oraz Hurtownia opakowań BARTPAK z 
Żywca. – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
 Organizatorami wydarzenia było Gmin-
ne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Ra-
dziechowy-Wieprz oraz Urząd Gminy Radzie-
chowy-Wieprz.

(M.H.)
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 Edukacja regionalna w szkole w 
Juszczynie sięga lat czterdziestych dwu-
dziestego wieku. Propagatorem tradycji 
ludowych był nauczyciel i  kierownik, czło-
wiek zaangażowany w  życie wsi i mający 
niezwykły dar ustawiania złamanych kości 
i  zwichniętych stawów, a  dzisiejszy patron 
szkoły, pan Franciszek Polak. Już w tamtych 
czasach w szkole rozbrzmiewała muzyka 
góralska, wykonywano kwiaty z  bibuły i za-
bawki z drewna, a uczniowie w tradycyjnych 
przedstawieniach mówili gwarą.  I tak jest 
do dzisiaj. Uczniowie w szkole spotykają się 
z twórcami ludowymi, uczestniczą w konkur-
sach plastycznych, bibułkarskich, malarstwa 
na szkle, poezji regionalnej, tworzeniu gra-
fik, prezentacji, zdjęć i  filmów związanych z 
regionem, biorą udział w posiadach i spotka-
niach gawędziarskich, w Godach Żywieckich 
i konkursach muzyki regionalnej. Również 
w  wielu domach tradycje i  obrzędy ludowe 
są nadal żywe i kultywowane, a uczniowie 
należą do zespołu regionalnego „  Grojco-
wianie”. Z  wielkim więc entuzjazmem cała 
społeczność szkoły przystąpiła do VII edycji 
Wojewódzkiego Konkursu i realizacji projek-

III miejsce w Wojewódzkim Konkursie - Edukacja
regionalna w szkole – dla Szkoły Podstawowej

im F. Polaka w Juszczynie „Proszę Was, pozostańcie
wierni temu dziedzictwu…” – Jan Paweł II

tu interdyscyplinarnego: „Rody i ich siedziby 
ważne dla społeczności lokalnej”. Wybrali-
śmy ród „ Wielkiego Człowieka Naszej Małej 
Ojczyzny”, patrona naszej szkoły, pana Fran-
ciszka Polaka.

Tu się urodziłem miedzy góralami,
 i do końca życia pozostałem z Wami. 

Tu też żył mój dziadek, sam Józef Juraszek,
„Ślopkiem” nazywany w mej góralskiej gwarze.
I w Żywcu na zamku, dobrze go poznali,
do Habsburgów „Ślopka” dwa razy wzywali.
Wyleczył on w Wiedniu cesarza Franciszka
po upadku z konia - zdrowie swe odzyskał. 
Z wdzięczności za pomoc, poświęcony czas,
z habsburskich majątków dostał pole i las.
A także otrzymał ważne pozwolenie,
ze złamań i zwichnięć w Galicji leczenie.  
Obraz mego dziadka, w baranicy na głowie, 
wisi w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.
Wyszła jeszcze okolicznościowa kartka, 
która uwieczniła „ Ślopka” - mego dziadka.

Ma matka, po dziadku przejęła zdolności, 
ustawiała zwichnięte i złamane kości.

Pomagała ludziom, na Żywieckim rynku,
kiedy ja zacząłem - powiedziała w żartach 
– robotę odbierasz mi  synku.
Cała ma rodzina w polu pracowała, 
a mnie do szkół matka iść kazała.

Przeminęły lata wojny, okupacji,
widziałem wieś w ruinie, szkołę i liście akacji.
Łączyłem więc ważne rodzinne tradycje, 
z pracą nauczyciela i pracą społecznie.
Uczyłem przyrody, śpiewu, tańca i różańca,
może jeszcze dzisiaj zatańczy ktoś walca? 
Wymagałem sportu, kultury, szacunku,
w szkole, na ulicy, w domu, na podwórku.
Sadziłem też drzewka, które są dziś lasem,
zwiedzałem Ojczyznę na wycieczkach razem.

Piękny park przy szkole i ogromny basen,
o tym ja marzyłem, lecz to przyszłe czasy.

 Tak pokrótce można by ująć historię 
rodu naszego patrona, którą „sam opowiada”. 
Z pozyskanych dokumentów historycznych i 
źródeł mówionych stworzono kronikę „ Ród 
wiejskich Chirurgów”. Został także opraco-
wany scenariusz przedstawienia granego w 

W KUCHNII Z PANIĄ ELĄ

Rok obfitości, więc każdy może piec jabłeczniki,
gdyż sady obrodziły w tym roku  i na pewno
wszystko się uda, są tu przepisy oraz porady

SZARLOTKA Z SEREM
Składniki: 2 szklanki mąki pszennej, 15 dkg białego sera , 10 dkg marga-
ryny, 50 ml mleka, 4 niepełne łyżki cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
2 żółtka. 
Masa jabłkowa: 1 kg jabłek, 1 czubata szklanka cukru, cynamon. 
Wykonanie ciasta serowego: Mąkę wymieszać z proszkiem do piecze-
nia, dodać cukier i wlewając rozpuszczoną margarynę zmiksować, masę 
wyłożyć na stół, dodać odciśnięty twaróg ciasto zagniatać aż stanie się 
gładkie. 
Masa jabłkowa: Obrane jabłka pokroić, zalać ½ szklanki wody, zagoto-
wać aż odparuje woda, dodać cynamon. 
Ciasto rozwałkować na grubość pół centymetra na niedużą blaszkę. Poło-
wę ciasta wyłożyć na blaszkę na to masę jabłkową i posypać pokruszoną 
resztą ciasta, piec 30 minut w temp. ,200°C.
SZARLOTKA
Składniki: 20 dkg kaszy manny, 1 szklanka mąki pszennej, 1 szklanka 
cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 ½ kg jabłek, cynamon, 20 dkg 
masła. 
Wykonanie: Kaszę, mąkę, cukier, proszek do pieczenia wymieszać, obra-
ne jabłka pokroić, na dno wysmarowanej blaszki wsypać połowę sypkich 
składników na wierzch wyłożyć owoce posypać drugą częścią kaszy z 
mąką i cynamonem. Masło pokroić w plastry ułożyć na cieście piec ok. 60 
minut w temperaturze 160-170 °C (obserwować aż się wierzch zarumie-
ni). Gotowe posypać cukrem pudrem. 

CIASTO Z JABŁKAMI
Składniki: 1 kg jabłek, 1 ½ szklanki cukru, 25 dkg margaryny, 25 dkg mąki 
tortowej, 10 dkg wiórków kokosowych, 8 jajek, 1 opakowanie cukru wa-
niliowego, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżeczki kakao. 
Polewa, składniki: 25 dkg chałwy, 10 dkg masła, 1 łyżeczka mleka. 
Wykonanie: Jabłka obrać zetrzeć na tarce o dużych oczkach odcedzić 
sok, margarynę, żółtka i 20 dkg cukru utrzeć, wsypać mąkę, połączyć z 
proszkiem do pieczenia, dodać pianę z 4 białek lekko wymieszać. Ciasto 
podzielić na 2 części. Do jednej wsypać kakao. Ciasto kakaowe wyłożyć 
do wysmarowanej blaszki (25-39 cm). 
Ubić pianę z pozostałych białek dodać resztę pozostałego cukru oraz wiórki 
kokosowe wymieszać, pianę wyłożyć na ciasto kakaowe a następnie odci-
śnięte jabłka wymieszane z cukrem waniliowym i przykryć białym ciastem 
piec ok. pół godziny w temp. 180°C. Udekorować polewą, masło mleko oraz 
cukier gotować, pokruszyć do tego chałwę ciągle mieszać aż się zrobi jedno-
lita masa wylać na ciasto posypać płatkami migdałowymi. 
SZYBKI JABŁECZNIK:
Składniki: 1 ½ jabłek zetrzeć na tarce o dużych oczkach wycisnąć sok, 
jabłka wymieszać z łyżką cynamonu, 2 łyżkami cukru oraz 3 łyżkami bułki 
tartej, brytfannę wyścielić papierem do pieczenia posypać bułką tartą i 
dać na nią przygotowane jabłka. 
Zrobić biszkopt: 4 jajka, 6 łyżek cukru, 2 łyżki mąki pszennej, 2 łyżki kakao, 1 
łyżeczka proszku do pieczenia. Białka ubić z cukrem dodawać po jednym żółt-
ku, ubijając wsypać mąkę, kakao i proszek do pieczenia, delikatnie wymieszać 
wylać na jabłka piec ok ½ godz. Wierzch przykryć folią jeśli się będzie przypa-
lał zostawić do ostudzenia w formie po ostudzeniu odwrócić  i polać polewą. 

Elżbieta Kliś
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finale konkursu w Koszęcinie. Prezentacja 
multimedialna uzupełniała sceny, pokazu-
jąc autentyczne dokumenty, wyciągi z ksiąg 
parafialnych, zdjęcia i  pamiątki rodzinne, 
które uczniowie zebrali w czasie wywiadów, 
odwiedzin u rodzin, wizyt w Archiwum Naro-
dowym w  Żywcu,  Krakowie i w Katowicach, 
w  Muzeum Miejskim w  Żywcu, w Muzeum 
Etnograficznym w Krakowie i w bibliotekach. 
Wszystkie rozmowy i  wywiady nagrywano 
na dyktafon, fotografowano osoby i miejsca, 
a udostępnione dokumenty skanowano i za-
pisywano w formie elektronicznej. Następnie 
zebrane materiały segregowano i opracowy-
wano na dodatkowych zaj. komputerowych i 
zaj. kółka regionalnego.  W  realizację projek-
tu zaangażowana była cała szkoła, dyrektor 
szkoły, nauczyciele, rodzina patrona pani J. 

Trała - wnuczka i pani R. Kachel - siostrzeni-
ca, historyk pan dr P. Dyrlaga, etnograf pani 
mgr B. Rosiek, emerytowana nauczycielka, 
autorka opracowań o F. Polaku, pani Cz. Goły, 
proboszcze z parafii Juszczyna ks. K. Buba, pa-
rafii Sopotnia Mała ks. A. Tylka, parafii Cięcina 
ks. S. Bogacz, pani dr K. Kainacher z Wiednia, 
rodzice i  babcie uczniów oraz osoby, które 
uczył nasz patron i którym pomagał. Wszyst-
kim serdecznie dziękujemy za współpracę, 
zrozumienie i życzliwość.
 Szczególnie aktywna była wybrana z 
różnych klas, sześcioosobowa grupa uczniów 
Filip Wrzeszcz, Julia Wrzeszcz, Natan Biegun, 
Nina Grzegorek, Adrian Pal, Paweł Zemczak, 
którzy podczas realizacji projektu twórczo 
współpracowali, zdobywali wiedzę o Pałacu 
w  Koszęcinie i legendach z nim związanych, 

o parku i roślinach tam rosnących, wspaniale 
wcielili się w  role naturalnie przedstawiając 
scenkę związaną z rodem patrona w finale 
konkursu pod kierunkiem koordynatorek 
projektu pani mgr E. Prochownik i pani mgr 
E.  Fijak. Oprawę muzyczną stworzyli rodzice 
A. i W. Wrzeszcz, B. Murańska i nauczycielka 
mgr M. Fijak. 
 Udział i sukces naszych uczniów w tym 
ważnym konkursie związanym z  regiona-
lizmem, organizowanym przez Wojewodę Ślą-
skiego i Śląskie Kuratorium Oświaty jest przy-
kładem promocji szkoły, wsi, gminy i regionu. 
Jesteśmy na trzecim miejscu w województwie :)
 Ukoronowaniem Święta Edukacji Regio-
nalnej w Koszęcinie był koncert Zespołu Pie-
śni i Tańca „Śląsk”.

Elżbieta Fijak

 Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się przemarszem jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Radziechowy – Wieprz z 
pocztami sztandarowymi, w asyście orkiestry dętej z Radziechów, do 
kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Przybędzy.  
Tutaj ksiądz Krzysztof Żak odprawił Mszę Świętą w intencji strażaków. 
Po uroczystej mszy wszyscy uczestnicy jubileuszu przeszli na przygo-
towany plac przed ZSP w Przybędzy gdzie uroczyście odśpiewano 
Hymn Narodowy oraz wzniesiono Flagę Państwową. Następnie dele-
gacja Państwowej Straży Pożarnej uhonorowała zasłużonych druhów 
wręczeniem im okolicznościowych medali, odznaczeń i podziękowań. 
Ze względu na bardzo złe warunki atmosferyczne reszta uroczystości 
odbyła się w remizie. Tam 
strażaków, zaproszonych 
gości i mieszkańców Przy-
będzy przywitał Wójt Gmi-
ny Radziechowy-Wieprz 
Maciej Mika. Wygłosił on 
okolicznościowe przemó-
wienie, podkreślił w nim 
znaczenie służby strażac-
kiej dla lokalnej społecz-
ności oraz wręczył prezent, 

Obchody Jubileuszu 60-lecia OSP Przybędza
W dniu 16 lipca 2016r. w Przybędzy, strażacy obchodzili jubileusz 60-lecia działalności swojej jednostki. Na przestrzeni 60 lat w szere-
gach OSP w Przybędzy przewinęło się kilka pokoleń strażaków, którzy zawsze z honorem ratowali ludzkie życie i mienie.

ufundowany przez 
firmę Żywiec Zdrój 
w postaci czeku na 
40 tyś zł, celem do-
finansowania zaku-
pu nowego samo-
chodu bojowego. 
Podczas jubileuszu 
w Przybędzy gości-
li Starosta Żywiecki 
Andrzej Kalata, Po-

seł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Matuszny, Członek 
Zarządu Powiatu Jan Witkowski, Radna Powiatowa Jadwiga Klimonda 
oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Węgirska Górka, Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Związku Podhalan na Żywiecczyźnie jak i   były Starosta 
Żywiecki Andrzej Zieliński. Niespodzianką była również delegacja za-
przyjaźnionej jednostki OSP z Austrii.
 Po części oficjalnej odbyła się część rozrywkowa. Jubileusz był 
wyjątkową okazją do wspólnego świętowania, a piękny ceremoniał 
strażacki sprawił, że jubileusz OSP w Przybędzy na pewno jeszcze dłu-
go pozostanie w pamięci mieszkańców.
 Wszystkim druhom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dal-
szej owocnej, bezpiecznej oraz długoletniej służby w środowisku lo-
kalnym jak i poza nim.

(A.B.)
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 Podczas oficjalnego powitania goście 
z Polski i Holandii mieli okazję poznać tra-
dycyjne stroje i tańce regionu Usak.  Szkoła 
turecka zaprezentowała także swoje osią-
gnięcia w dziedzinie muzyki, prezentując 
zespoły grające na gitarach, skrzypcach oraz 
chór szkolny.
 W trakcie pięciodniowego spotkania 
uczniowie z trzech współpracujących szkół 
wzięli udział we wspólnych lekcjach języka 
angielskiego, chemii i matematyki, podczas 
których realizowano treści  związane z tema-
tem projektu, czyli ze zdrowym stylem życia 
i czystym środowiskiem.
 Uczniowie uczestniczyli także w za-
jęciach warsztatowych z fizyki, w trakcie 
których mieli możliwość poznania budo-
wy elektrowni wodnej oraz w zajęciach 
artystycznych, podczas których tematykę 
projektu mieli zaprezentować graficznie na 
białych koszulkach. Mieli również możliwość zobaczenia instalacji 
elektrowni wykorzystującej energię termalną do produkcji energii 
elektrycznej.
 Uczniowie i nauczyciele poznali wiele atrakcji turystycznych 
regionu. Odwiedzili kanion Ulubey,  jeden z największych i  najgłęb-
szych w Turcji, którego piękno mogli podziwiać ze szklanego pomo-
stu. 
 Zwiedzili też miejscowości Pamukkale oraz Efez. W pierwszej z 
nich na stokach góry znajdują się białe wapienne osady. Woda, spły-
wając w dół,  tworzy progi ukształtowane w formie tarasów oddzielo-
nych od siebie zaporami. Góra wygląda, jakby była pokryta śniegiem. 
 W miejscowości Efez podziwiali ruiny starożytnego miasta i od-
wiedzili Dom Dziewicy Marii, w którym mieszkała Matka Boża pod ko-
niec swojego życia.

Wizyta uczniów Gimnazjum z Juszczyny w Turcji
W dniach od 29 maja do 4 czerwca 2016 roku uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczynie wzięli udział w „Krót-
koterminowej Wymianie Grup Uczniów” w miejscowości Usak w Turcji. Spotkanie było kolejnym etapem projektu „Żyj zdrowo w zdro-
wym środowisku” realizowanego w ramach programu Erasmus +. W wyjeździe wzięło udział 6 uczniów i dwóch nauczycieli. Uczest-
nicy wyjazdu zostali bardzo gościnnie przyjęci przez tureckich gospodarzy. W spotkaniu oprócz uczniów z Polski wzięli udział także 
uczniowie z Holandii. 

 Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie, na którym przedsta-
wicielka urzędu miasta Usak przedstawiła prezentację  o ekologicznych 
problemach regionu oraz o źródłach zanieczyszczeń. Odbyła się również 
dyskusja na temat problemów ekologicznych w krajach partnerskich.
 Tak zakończyła się  wspaniała wyprawa do dalekiej Turcji. Myślę, 
że zostanie ona na zawsze w pamięci uczestników. Uczniowie, miesz-
kając z rodzinami tureckimi, mieli możliwość poznania ich tradycji i 
obyczajów. Związali się bardzo emocjonalnie ze swoimi gospoda-
rzami, o czym świadczyły łzy podczas pożegnania. Przez cały tydzień 
mieli możliwość ćwiczenia języka angielskiego, który był jedyną moż-
liwością komunikacji.  Wymiana z pewnością wpłynęła bardzo pozy-
tywnie na postrzeganie przez jej uczestników innych kultur, ich zwy-
czajów i tradycji.

E.S. 

 Klub seniora  w Juszczynie już działa. 
Grupa seniorów, entuzjastów aktywnego 
spędzania wolnego czasu zwołała pierw-
sze spotkanie w dniu 28 czerwca, na któ-
rym postanowiła utworzyć stowarzyszenie 
pod nazwą „Klub Seniora Wrzos w Juszczy-
nie”. Spotkanie rozpoczęło się od  podjęcia 
uchwały odnośnie utworzenia stowarzy-
szenia i wyboru jego zarządu. Po dokona-
niu oficjalnych czynności i tajnym wyborze 
zarządu komisji rewizyjnej,  była również 
chwila na uczczenie przedsięwzięcia kawą, 
herbatą i ciastem oraz omówienie planów 
działań na najbliższą przyszłość. 

(A.B.)

Klub Seniora Wrzos w Juszczynie już działa
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 W tym roku szkolnym jednym 
z wyznaczonych zadań była pro-
mocja czytelnictwa, zachęcanie 
dzieci do częstszego sięgania po 
dobrą książkę. Nauczyciele bi-
bliotekarze opracowali projekty, 
które miały przyciągnąć dzieci 
do biblioteki. W 2015 roku nasza 
szkoła otrzymała dofinansowa-
nie zakupu książek do biblioteki 
w ramach rządowego programu 
„Książki naszych marzeń”. Zaku-
piono 63 nowe książki, których 
tytuły były typowane także 
przez uczniów.  Uczniowie czy-
tając przez cały rok  książki mieli 
wytypować najciekawszą, w ten 
sposób powstał ranking poczyt-

nych książek. Młodsi koledzy mieli za zadanie narysować ilustrację do 
ulubionej książki. Ponadto, ogłoszono projekt ph. „Przyroda Beskidów 
wierszem pisana”. Powstały piękne wiersze, które zostaną zebrane i 
wydamy z nich tomik, który będzie dostępny w naszej szkolnej biblio-

Książka dla każdego …
tece. Całość tych działań podsumo-
waliśmy 19 maja 2016r. Każda klasa 
zaprezentowała wybraną książkę i 
miała za zadanie zachęcić pozosta-
łych do przeczytania. 
Z prac przedstawiających ilustrację 
do ulubionej książki wykonanych 
przez dzieci z klas I – III powstała gale-
ria. Tego dnia gościliśmy panią Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Radziechowach – Wieprzu – panią Beatę Leńczuk – Bachmińską, 
która wzięła udział w podsumowaniu projektu oraz udzieliła odpo-
wiedzi na kilka pytań dotyczących jej typów ulubionych książek, pracy 
bibliotekarza no i oczywiście pasji, która związana jest z jej pracą. W 
naszej odnowionej i myślę przyjaznej bibliotece powstaje napis i logo, 
którego pomalowanie rozpoczęła pani Dyrektor Gminnej Biblioteki. 
Logo powstaje z wykonanych przez uczniów maskotek „Móla książko-
wego” (w ramach konkursu wewnątrzszkolnego).  
Uczniowie zaprezentowali się bardzo ładnie, prezentacja własnego 
wiersza przed szeroką publicznością wiązała się z tremą. Ale wszyscy 
spisali się dzielnie.  Myślę, że założony cel – zachęcenie dzieci do czy-
tania -  został osiągnięty. Bo przecież dobra książka rozwija wyobraź-
nię i kształtuje charakter, uczy i bawi. A to dobry sposób na nudę! 

 Corocznie nasza szkoła bierze udział 
w wielu konkursach plastycznych. Jednym 
z nich jest konkurs ogłaszany przez nadle-
śnictwo Węgierska Górka. Celem tego kon-
kursu jest uświadomienie uczniom istotnych 

X jubileuszowy konkurs plastyczny organizowany 
przez Nadleśnictwo Węgierska Górka „Las a woda”

 Udzielanie pierwszej pomocy jest prawnym i moralnym obo-
wiązkiem każdego człowieka jednak bardzo często jest tak, iż wo-
kół osoby poszkodowanej stoi kilkanaście osób, ale żadna z nich nie 
udziela jej pomocy! Ponadto statystyki mówią iż większość z nas mam 
przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomo-
cy, boimy się jednak ją wykorzystać. Tymczasem zdaniem lekarzy to od 
naszej postawy może zależeć czyjeś życie.
Dlatego warto przypomnieć sobie 10 najważniejszych zasad udziela-
nia pierwszej pomocy:
1. Sprawdź reakcję poszkodowanego, potrząsając za ramiona i zadając 
proste pytania.
2.  Jeśli nie reaguje poproś o pomoc osoby znajdujące się w pobliżu.
3. Ułóż poszkodowanego na plecach na twardym podłożu.
4. Udrożnij drogi oddechowe
5. Sprawdź oddech obserwując klatkę piersiową 

Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy 
6. Jeśli nie wyczuwasz oddechu wezwij pomoc dzwoniąc na numery alar-
mowe 999 lub 112
7. Przeprowadź  masaż serca ( 30 ucisków w tempie 100 -120 na minutę )
8. Połącz masaż serca ze sztucznym oddychaniem po 30 uciskach wykonaj 
2 wdechy,
9. Staraj się utrzymywać jak najkrótsze przerwy między uciskami a odde-
chami ratowniczymi,
10. Prowadź masaż do momentu gdy poszkodowany zacznie samodziel-
nie oddychać lub do przejęcia go przez ratowników medycznych. 
Pamiętaj !!!
W przypadku zatrzymania krążenia lub oddechu najważniejsze są pierw-
sze 2–4 minuty i jeśli w tym czasie nie zrobi się nic, później nie pomogą 
nawet najlepsi ratownicy. Natomiast podejmując akcję i stosując nawet 
nieaktualne wytyczne odnośnie liczby ucisków czy wdechów możesz ura-
tować komuś życie. 

funkcji lasu, poszanowanie przyrody, dbanie 
o czystość lasów, rzek, jezior, powietrza.  W 
konkursie wzięło udział ponad 600 prac, z 
czego 250 zostało nagrodzonych.  Wśród nich 
znalazło się 10 nagrodzonych z naszej szkoły i 
przedszkola.
 Uczniowie wyróżnieni w tym konkursie 
to: Julia Smoczek (kl.I), Michał Lemza i Julia 
Kupczak (kl.II), Julia Rączka (kl.III), Paulina Se-
mik, Karolina Rączka (kl.V), Konrad Kupczak i 
Zuzanna Kaletka (kl.VI) a także Krystyna Ga-
wron i Aleksandra Kupczak z Przedszkola. 
 Piękne nagrody rzeczowe uczniowie 
otrzymali z rąk pana Wojciecha Motyki – za-
stępcy Nadleśniczego Węgierskiej Górki, oraz 
pana Władysława Żółtego, który współpracu-
je ze szkołami w zakresie edukacji ekologicz-
nej. Wszystkim dzieciom gratulujemy!
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TRZYMAJ FORMĘ
 1 czerwca br. od godziny 9:00 w naszej 
szkole odbyło się podsumowanie programu 
„Trzymaj Formę” do którego uczniowie przygoto-
wywali się przez dwa miesiące. W tym roku tema-
tem był „Zdrowy tryb życia w krajach spoza Euro-
py”. Każda klasa wylosowała jeden kraj (Japonia, 
Gruzja, Kuba, Meksyk, Egipt, Indie) i przygotowała 
potrawę, taniec, dyscyplinę sportową, jadłospis 
i ciekawostki dotyczące odpowiedniego kraju. 
Swoje prace zaprezentowali 1 czerwca. Odbyły 
się też rozgrywki sportowe. Była wspaniała zaba-
wa. Wszystkie klasy  przygotowały  się na „szóstkę” 
Koordynator programu: mgr Jolanta Kuś.
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT SPORTOWO 
- KULTUROWY
 W dniach od 28.05.2016 r. do 3. 06.2016 r.  
gościli w naszej szkole sportowcy z Malty, Moł-
dawii oraz Ukrainy. Uczniowie reprezentowali 
nasze partnerskie szkoły, z którymi już wcześniej 

WIEŚCI Z GIMNAZJUM
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W WIEPRZU…

gimnazjum z Wieprza realizowało bardzo intere-
sujące projekty. W konkurencji „Beach Volleyball” 
znalazły się trzy gimnazja z Żywca, natomiast w 
„Orienteringu”, który odbył się w żywieckim par-
ku, zwyciężyła młodzież z Malty przed gimna-
zjum z Żywca. Miejsce trzecie zdobyli uczniowie 
naszej szkoły pod opieką mgra G. Śleziaka. Mło-
dzież wzięła tez udział w kilku wieczorkach mię-
dzykulturowych, w wycieczce do domu rodzin-
nego Karola Wojtyły oraz Auschwitz -Birkenau. 
Realizatorem przedsięwzięcia było aktywnie 
współpracujące z naszą Szkołą Centrum Wolon-
tariatu Beskidy oraz Miasto Żywiec.
PROJEKT ERASMUS +
 W dniach 19-20 maja odbyło się w na-
szej szkole szóste spotkanie projektowe, w 
ramach programu Erasmus+,”Connecting 
Pupils to the European Space”. Nasze nauczy-
cielki mgr Kamila Kowalska (koordynator 
projektu na terenie naszej placówki), mgr 

 W dniu 2 czerwca 2016 roku w domu 
ludowym w Juszczynie odbył się IV Konkurs 
Recytatorski Poezji Ludowej Twórców Regio-
nu Żywieckiego. 

 Komisja konkursu w składzie:  Pani Ewa 
Chowaniec, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Franciszka Polaka w Juszczynie - przewodni-
cząca, Pan Marek Jurasz Prezes - Stowarzy-
szenia SSK „Grojcowianie”, Pani Marta Husar 
– z GCKPT oraz Pani Anna Tomiak – etnolog, 
członek zespołu „Grojcowianie”; następująco 
oceniła występy uczestników:
KATEGORIA PRZEDSZKOLA:
MIEJSCE I
Miłosz Urbaniec 
Artus Murański
MIEJSCE II
Dawid Nowak
Magdalena Rodak
MIEJSCE III
Antoni Kupczak
Maja Knapek
Alan Biernacki
Łukasz Jagosz
Brygida Suchy
KATEGORIA I – III:
MIEJSCE I
Zofia Adamczyk

WYNIKI KONKURSU POEZJI REGIONALNEJ
MIEJSCE II
Emilia Sikora
Filip Pawlus

MIEJSCE III
Karolina Bąk
 
WYRÓŻNIENIE
Oliwia Juraszek
Amelia Sikora

KATEGORIA   IV-VI
MIEJSCE I
Maksymilian Gaciek

MIEJSCE II
Kacper Murański
Emilia Kościwicz

MIEJSCE III
Anna Puda
Martyna Kupczak
Paulina Biegun

Wyróżnienia:
Paulina Bąk
Faustyna Sporek
 Celem konkursu było m.in. pielęgnowa-
nie tradycji gwary przez propagowanie poezji 
regionalnej, a także popularyzowanie twór-
czości poetów ludowych naszego regionu. 
 Organizatorem wydarzenia była Szko-
ła Podstawowa im. F. Polaka w  Juszczynie, 
Gminne Centrum Kultury, Promocji Turysty-
ki, Radziechowy-Wieprz oraz Stowarzyszenie 
SSK „Grojcowianie”, które w tym roku ufundo-
wało książki dla wszystkich szkół biorących 
udział w konkursie.
 Jeszcze raz gratulujemy dzieciom i dzię-
kujemy wszystkim dorosłym – rodzicom i na-
uczycielom za czas poświęcony przygotowa-
niu ich do konkursu!

(M. Husar)

Natalia Rachwalik oraz mgr Agnieszka Piątek-
-Tyc wspólnie z partnerami z innych krajów: 
Anglii, Chorwacji, Hiszpanii, Rumunii, Grecji 
oraz Turcji, opracowywały zagadnienia do 
piątej części materiałów nauczania „Famous 
people”, prezentowały i omawiały przygo-
towane przez uczniów materiały. Nasi go-
ście zapoznali się z systemem edukacyjnym 
obowiązującym w Polsce, mogli zobaczyć 
jak funkcjonuje nasza placówka. Na specjal-
ne zaproszenie Dyrektora Grzegorza Ciurli 
zwiedzili Szkołę Podstawową im. Jana Klicha 
oraz razem z panią Dyrektor Teresą Bielą od-
wiedzili Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, w 
którym zostali powitani przez Panią Jadwigę 
Górny - Sekretarza naszej gminy oraz Pana 
Piotra Pielę - Przewodniczącego Rady Gminy. 
UNESCO
 W dniu 20 maja 2016 r. nasza szkoła 
świętowała pierwszą rocznicę przyjęcia do 
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 W dniu 15 sierpnia odbył się po raz kolejny w Juszczynie Zrębni-
kach konkurs na najpiękniejszy bukiet zielny. Wydarzenie poprzedziła 
uroczysta Msza Święta przy kaplicy w Juszczynie Zrębnikach, o której 
oprawę muzyczną zadbał Zespół Regionalny „Grojcowianie”. 
 Wyniki Konkursu na najbogatszy i najpiękniejszy bukiet zielny:
PRZEDSZKOLE:
MIEJSCE I - Zofia Polak
MIEJSCE II  - Malwina Wyleżoł, Blanka Skrzyp
MIEJSCE III - Antoni Witkowski, Bartek Kryczka
WYRÓŻNIENIE - Maciej Murański, Anna Kupczak, Blanka Smyda-Ho-
ma, Zuzanna Szatanik
SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM:
MIEJSCE I - Monika Zielińska, Paulina Biegun
MIEJSCE II - Zofia Babicka, Ewelina Kupczak, Martyna Kupczak, Wikto-
ria Smyda-Homa, Kalina Grzeżułka, Weronika Okwat
MIEJSCE III - Bartek Pawlus, Ewelina Pryszcz
OSOBY DOROSŁE:
MIEJSCE I - Małgorzata Polak, Aneta Maciejowska, Maria Polak
MIEJSCE II – Emilia Węglarz, Magdalena Chowaniec, Anna Kupczak
MIEJSCE III – Sabina Murańska, Iwona Piela
WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Pilarz, Zofia Staniak, Joanna Świniańska
Gratulujemy laureatom!

Konkurs na najpiękniejszy bukiet zielny

 Dziękujemy na przybycie naszym gościom specjalnym z Mu-
zeum Etnograficznego w Warszawie oraz Stowarzyszenia Wikimedia 
Polska. 
 Dziękujemy radnym za przybycie na to wydarzenie, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Juszczynie za zabezpieczenie ruchu drogowego 
oraz Kołu Gospodyń Wiejskich i Sołtysowi Juszczyny Pani Mieczysła-
wowi Sygutowi za pomoc w organizacji i pyszny poczęstunek oraz Ks. 
Kazimierzowi Bubie za odprawienie Mszy Świętej i piękne kazanie!

(M.Husar)

sieci szkół Stowarzyszonych w międzynaro-
dowej organizacji UNESCO. Dokładnie rok 
temu po trzyletnim okresie próbnym, decyzją 
Dyrektora Generalnego UNESCO z siedzibą 
w Paryżu Iriny Bokowej, nasza szkoła została 
włączona do tej prestiżowej organizacji. W 
tym roku szkolnym nasze gimnazjum konty-
nuuje zadania zgodnie z planem Szkół Stowa-
rzyszonych w UNESCO – szkolny koordynator 
mgr Małgorzata Krzuś.
GIMPLAY - SHOW
 W dniu 10 maja 2016 r. o godz. 11:00 w 
Domu Ludowym w Wieprzu  odbył się  Kon-
cert Laureatów XVI edycji Gminnego Konkur-
su Wokalno-Tanecznego GimPlay-Show.  W 
koncercie udział wzięli:
-wójt Gminy Radziechowy-Wieprz; mgr inż. 
Maciej Mika,
-przedstawicielki Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu 
(fundator nagród); mgr Mirosława Słaboń, 
mgr Maria Skolarz,
-przedstawicielka Gminnego Centrum Kultu-
ry Promocji i Turystyki w Radziechowach-Wie-
przu (fundator nagród); mgr Marta Husar,
-przedstawicielka Rady Rodziców działającej 
przy Gimnazjum Międzynarodowego Part-
nerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wie-

przu; pani Monika Pawełek (ufundowanie słodyczy laureatom I miejsca),
-dyrekcja Gimnazjum w Wieprzu, uczniowie, rodzice laureatów konkursu.
 Podczas koncertu zostały wręczone podziękowania, dyplomy i nagrody. Koordynator 
mgr Alina Jakubiec

(Natalia Rachwalik)

 „PROJEKT ERASMUS +”

 „MIĘDZYNARODOWY PROJEKT SPORTOWO - KULTUROWY” 
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 Na czym polegają zadania i działalność 
Kół Łowieckich?
 Krzysztof Słowik: Działalność Kół Łowiec-
kich musi być oparta na podstawowym zapisie 
statutu PZŁ: „Polski Związek Łowiecki jest zrze-
szeniem osób fizycznych i prawnych, które pro-
wadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i 
pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz 
jej ochrony poprzez regulację liczebności popu-
lacji zwierząt łownych.”
Pozyskiwanie zwierzyny odbywa się ściśle i 
zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Łowiec-
kim, który zatwierdza między innymi Nadle-
śniczy z danego rejonu. Środki ze sprzedaży 
pozyskanej zwierzyny służą do pokrycia odszko-
dowań z wyrządzonych szkód łowieckich. Nale-
ży wspomnieć w tym miejscu, że mamy nowy 
projekt zmian w tej ustawie i dotychczasowa 
odpowiedzialność wypłaty odszkodowań przez 
Koła Łowieckie ma być zastąpiona od roku 2017 
przez Skarb Państwa. Natomiast Koła Łowieckie 
na ten cel będą przeznaczać odpowiednie środ-
ki finansowe.
 Jak częstym zjawiskiem są szkody po-
wodowane przez zwierzęta?
 K.S.: Szkody wyrządzone przez zwierzynę 
łowną - czyli w naszym rejonie przez dziki, jele-
nie i sarny - są zjawiskiem naturalnym i obecnie 
niestety coraz częstszym. Wpływ na to mają w 
największym stopniu następujące czynniki: Po 
pierwsze spadła drastycznie ilość upraw i pól 
zagospodarowywanych przez rolników, a te, 
które pozostały stają się bardzo atrakcyjne dla 
zwierzyny. Po drugie na terenach, które nie są 
zagospodarowywane, powstają doskonałe wa-
runki do schronienia się zwierzyny. Taki trend 

ZADANIA KÓŁ ŁOWIECKICH
Choć dla rolników zniszczenia spowodowanie przez dzikie zwierzęta są zjawiskiem częstym, to wielu z nas nie ma świadomości jakie 
zadania spoczywają na kołach łowieckich. O działalności tej organizacji opowiedział nam Prezes Koła Łowieckiego GROŃ Krzysztof 
Słowik, a także o tym jak zabezpieczyć nasze pola i działki. 

powiększania się nieużytków narasta z roku na 
rok, a populacja zwierząt tam żyjących wyrzą-
dza relatywnie bardzo duże szkody na niewielu 
pozostałych polach uprawnych. Zatem zmieniła 
się struktura „wiele upraw i mało zwierzyny” na 
„mało upraw i dużo zwierzyny”, co ma wprost 
proporcjonalny wpływ na szkody. 
 Jak często wpływają skargi od rolni-
ków? I jakie działania podejmują Koła Ło-
wieckie, aby pomoc rolnikom?
 K.S.: Rolnicy z natury rzeczy muszą się 
skarżyć, gdyż jakakolwiek strata nie tylko w 
uprawach, nie jest przyjemna dla nikogo. Nie-
którzy swoje roszczenia w stosunku do Koła 
Łowieckiego załatwiają nadzwyczaj uprzejmie 
i z wyrozumiałością. Inni, w swych emocjach, 
w sposób bardziej lub mniej nerwowy. Koło 
Łowieckie powinno w każdym przypadku do-
konać oszacowania zgłoszonej szkody, a dalej 
taką szkodę pokryć. Zawsze istnieje pewne ry-
zyko związane z odmienną interpretacją, co do 
wielkości odszkodowania, a więc na życzenie 
rolnika można poprosić podczas szacowania 
szkód przedstawiciela Izby Rolniczej. Należy 
jeszcze wspomnieć o roszczeniach, które nie 
powinny przysługiwać w stosunku do upraw 
wykonywanych na gruntach budowlanych lub 
na obszarach wyłączonych z odpowiedzialności 
Kół Łowieckich – tych znajdujących się w pasie 
zabudowań. Odpowiedzialność za likwidację ta-
kich szkód spoczywa w tym przypadku na Urzę-
dzie Marszałkowskim. 
 Rutynowymi działaniami Kół Łowieckich 
są działania, które mogą zapobiegać przyszłym 
szkodom. Nasze Koło dla przykładu stara się na-
kłonić niektórych rolników, aby wspólnie zabez-

pieczyć pole uprawne pastuchem. Najczęściej 
nasze Koło kupuje odpowiednie urządzenia, a 
rolnicy montują je na swym polu i utrzymują w 
sprawnym działaniu przez cały sezon wegetacji. 
Inną metodą jest zakup substancji zapachowych 
odstraszających. Chętnym przekazujemy takie 
środki, a rolnicy mają systematycznie je wykładać 
w odpowiedni sposób. Oczywiście żadna z metod 
nie gwarantuje 100 procentowej skuteczności,, 
niemniej jednak zakłada się, że statystycznie na 
tak zabezpieczonych polach uprawnych szkody 
będą znacznie mniejsze. Ponadto nasze koło do-
konało zasiewu kilku poletek uprawnych przezna-
czonych dla zwierzyny. Corocznie wykonujemy w 
głębi lasów tak zwane buchtowiska dla dzików. Są 
to zaorane poletka z bardzo dużą ilością ziemnia-
ków lub kukurydzy. Szacujemy, że watahy dzików 
pozostają na takich poletkach przez wiele dni w 
roku, a szkody w uprawach oczywiście są przez to 
zmniejszone. 
 Jakie szkody finansowe powodują dzi-
kie zwierzęta?
 K.S.: Szkody finansowe są ogromne lub 
delikatnie mówiąc znaczące dla Koła. Mamy 
świadomość, że również dla tych rolników, któ-
rzy jeszcze uprawiają swe pola, szkody są rów-
nież ogromne, graniczące z ekonomicznością 
i opłacalnością. Niejednokrotnie wkład pracy 
i środków jest tak duży dla rolnika, że praca 
taka staje się nieopłacalna. Koła Łowieckie, jak 
wcześniej wspomniałem, czerpią przychody ze 
sprzedaży zwierzyny pozyskanej i z pieniędzy 
składkowych od myśliwych. Z tych przychodów 
dokonują wypłaty odszkodowań łowieckich. Z 
roku na rok budżet jest planowany tak, aby prio-
rytetem było uregulowanie zobowiązań wypła-

 Atrakcją wieczoru niewątpliwie były zabawy i muzyka, o którą 
zadbała kapela Zespołu Regionalnego „Grojcowianie”. Ciekawy ele-
ment wydarzenia stanowiły także wybory „Miss i Mistera Nocy Święto-
jańskiej”. Przed kandydatami organizatorzy postawili sporo ciekawych 
wyzwań, które z humorem przyjęte zostały przez uczestników.
 Zajęć nie brakowało także dla innych przybyłych. Wśród konku-
rencji dla wszystkich chętnych znalazło się: klepanie kosy, koszenie 
trawy na czas, grabienie siana oraz wiele zabaw przeznaczonych dla 
całych rodzin. Nie zabrakło także tradycyjnego dla Nocy Świętojań-
skiej szukania kwiatu paproci, które w uwspółcześnionej wersji poja-
wiło się pod postacią gry terenowej przynosząc wiele radości poszu-
kiwaczom. 
 Wieczór zakończyły tradycyjne skoki przez ognisko i wspólna za-
bawa. 
 Dla przybyłych Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało także 
pyszny poczęstunek. 
 Organizatorem wydarzenia była Grupa Nieformalna Sami Swoi, 
przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Strażą Po-
żarną z Juszczyny. 

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W JUSZCZYNIE
Już po raz drugi w Juszczynie obchodzono hucznie Noc Świętojańską. Wieczór 19 czerwca 2016 stał się zatem dla mieszkańców okazją 
do świętowania słowiańskiego święta zakochanych, urodzaju i radości.   
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 Drodzy Państwo z przyjemnością infor-
mujemy, że projekt Publicznego Przedszkola 
w Wieprzu „Ścieżka Małego Badacza” został 
laureatem konkursu grantowego Po Stronie 
Natury edycja 2016. 

ŚCIEŻKA MAŁEGO BADACZA
- projekt konkursowy Publicznego Przedszkola w Wieprzu

 Organizatorami konkursu są: Fundacja 
Nasza Ziemia oraz firma Żywiec Zdrój S.A., 
która jest również fundatorem grantu.
 Na konkurs nadesłano 295 projektów z 
całej Polski, a nasz projekt znalazł się w gronie 
pięciu najlepiej ocenionych projektów w ka-
tegorii „Małe Formy Ochrony Przyrody”, dzięki 
czemu uzyskaliśmy dla naszej placówki maksy-
malne dofinansowanie w wysokości 10 000 zł. 
 Projekt „Ścieżka małego badacza” będzie 
realizowany na terenie ogrodu przedszkol-
nego Publicznego Przedszkola w Wieprzu w 
roku szkolnym 2016/2017, a jego autorami są: 
dyrektor Publicznego Przedszkola w Wieprzu 
Danuta Adamczyk oraz nauczyciele - Pani Bar-
bara Dudek i Pani Alicja Jakubiec, która jedno-
cześnie pełni rolę koordynatora projektu.
 Głównym celem projektu jest poznanie 
bioróżnorodności w świecie przyrody oraz 
rozbudzenie u dzieci zainteresowań otacza-
jącym ich światem poprzez wielozmysłowe 
jego poznanie. 
W ramach projektu, który będzie realizowany 
etapami, zaplanowano szereg działań:
a) promocyjnych – publikację artykułów w lo-
kalnej prasie i na stronach internetowych pla-
cówki, organu prowadzącego oraz Facebook,
b) organizacyjnych – wykonanie ścieżki dy-
daktycznej, na którą złożą się:
- ścieżka sensoryczna wypełniona różnorod-
nym materiałem,

- ścieżka „zapachowa” na której zostaną posa-
dzone krzewy i rośliny chronione oraz tablicz-
ki informacyjne i tablice edukacyjne,
- kącik działań badawczych i twórczych
c) edukacyjnych z udziałem dzieci:
- sadzenie i pielęgnacja roślin chronionych i 
ziół, 
- wycieczka edukacyjna której celem będzie 
ukazanie bioróżnorodności w świecie roślin i 
zwierząt,
- I Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej dla 
dzieci w wieku przedszkolnym,
- prowadzenie na terenie ścieżki zajęć dydak-
tycznych o tematyce przyrodniczej (badaw-
czych, ogrodniczych, twórczych) w ciągu ca-
łego roku szkolnego,
- ekologiczne spotkanie z rodzicami w celu 
podsumowania działań projektowych i pre-
zentacja przedstawienia w wykonaniu dzieci.
 Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 
w wyniku realizacji założonych celów dzie-
ci korzystające ze „Ścieżki małego badacza” 
będą mogły w sposób wielozmysłowy do-
świadczać otaczającej ich przyrody, lepiej ją 
poznawać a przez to staną się bardziej świa-
domymi jej użytkownikami. 

 Dotacja przeznaczona zostanie na za-
kup: sadzonek krzewów, bylin, cebulek i na-
sion, stolików z ławeczkami, nagród w tur-
nieju wiedzy, pomocy dydaktycznych oraz 
pokrycie kosztów: usługi wykonania ścieżki i 
wynajmu autokarów na wycieczkę.
 Niewątpliwie najważniejszym efektem 
realizacji przedmiotowego projektu będzie 
podniesienie świadomości ekologicznej jego 
uczestników, wzbogacenie wiedzy dzieci i ich 
rodziców na temat bioróżnorodności w świe-
cie roślin ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na rośliny zagrożone, a także powstanie trwa-
łego miejsca badań i doświadczeń przyrodni-
czych, dostępnego dla dzieci w wieku przed-
szkolnym.
Informujemy również, że szczegółowe infor-
macje na temat realizacji projektu „Ścieżka 
Małego Badacza” są dostępne i będą syste-
matycznie aktualizowane na stronie: 
www.facebook.com/Ścieżka-Małego-Bada-
cza-1735750650006096/ oraz:
http://www.ppwieprz.szkolnastrona.pl/in-
dex.php?p=m&idg=mg,25,622
 Poniżej prezentujemy zdjęcie projektu 
w formie graficznej.

cenia za szkody łowieckie oraz zakup paszy na 
zimę dla zwierząt. Krótko mówiąc Koła nie ge-
nerują znaczących zysków, gdyż wspomniane 
wydatki są tak duże, jak przychody Koła. 

 Jaka jest rekompensata dla rolników za 
poniesione szkody?
 K.S.: Istnieje możliwość, że Koło umawia 
się z rolnikiem na rekompensatę w formie prze-
kazania za wyrządzoną szkodę odpowiedniej 
ilości zakupionego przez Koło zboża, czy też 
ziemniaków. Innym rozwiązaniem jest wypłata 
odszkodowania w formie pieniężnej. Koła ło-
wieckie zasięgają w tym przypadku opinii Izby 
Rolnej o wydajności z hektara danego plonu. 
Również posługujemy się publikowanymi cen-
nikami skupu płodów rolnych z danego regionu, 
które znajdują się na oficjalnej stronie interneto-
wej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 Co zrobić jeśli pole zostało zniszczone?

 K.S.: Rolnicy mogą dokonywać zgłoszenia 
szkód na adres sekretarza Koła. Wszelkie dane 
adresowe Koła jak również telefony kontakto-
we podawane są do wiadomości Gminy. Nasze 
Koło stara się uprościć procedurę zgłaszania 
szkód przez rolnika i również poza pisemnym 
zgłoszeniem oficjalnym, przyjmujemy informa-
cję o szkodzie w formie telefonicznej. Dobrym 
i skutecznym rozwiązaniem w praktyce jest 
także zgłoszenie poprzez wysłanie wiadomości 
SMS. Dla rolników chcących posiadać potwier-
dzenie zgłoszenia polecamy pisemny sposób 
zgłaszania szkód łowieckich, zgodnie z zapisami 
w Rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska w 
sprawie sposobu postępowania przy szacowa-
niu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody 
w uprawach i płodach rolnych.
 Czy z uwagi na rosnącą ilość skarg bę-
dzie zwiększony odstrzał?
 K.S.: Problematyka określenia wielkości 

odstrzałów posiada wiele aspektów, a Koła Ło-
wieckie tylko w niewielkim stopniu mają wpływ 
na planowaną ilość rocznego odstrzału danego 
gatunku. Ochrona środowiska i zwierząt jest klu-
czowym czynnikiem i nie może być naruszona w 
swej równowadze. Z drugiej strony obserwuje-
my duży i nagły wzrost populacji dzików. Dlate-
go ten aspekt został już uwzględniony w plano-
wanych, corocznych odstrzałach. W poprzedniej 
dekadzie nasze koło pozyskiwało dla przykładu 
kilka dzików przez cały sezon, a obecnie od kil-
ku lat pozyskujemy ponad sto dzików w każ-
dym sezonie. Koła Łowieckie po zatwierdzeniu 
planów przez Nadleśniczych nie mogą sobie w 
sposób dowolny zwiększać lub zmniejszać da-
nego planu pozyskania. Reasumując, obecne 
Roczne Plany Łowieckie uwzględniły już potrze-
bę zwiększenia odstrzałów jeleni i dzików i takie 
zwiększone plany pozyskania zostały już przyję-
te do realizacji przez Koła Łowieckie. 
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Andrzej Murański

Polno rozo 
Hej, rozo Ty moja
Sypelku wonioncy
Kole Ciebie smyrek
Tornie ji kamienie

Ty tu rozo kwitnies
Jak młode mężatki,
Slą trowy łukłony,
No ji polne kwiotki

Słonecko Ci świyci
Holny Cie kołyse
Lowiecki zbrykajom,
Zimnom pijes rose.

Ptoski wdy śpiywajom
Łod samego rana,
Juhasi ji baca
Kwolom swego pana.

Ji seł jakiś ceper łurok go Twój zwobił,
Łurwoł Ciec y łucion,
Życio Cie pozbawił.

Hej, rozo Ty moja
Coś się nie broniła,
A jak zek się mogła,
Kiek bez kolcy beła…

(Andrzej Murański)

Pogoda
Początek miesiąca może być dość 
zmienny. Przy słonecznej i ciepłej 
pogodzie będą też dni pochmurne 
i wietrzne z  przelotnym deszczem. 

Międzynarodowy Konkurs Mieszkam w Beskidach

ZEBRANIA WIEJSKIE
– FUNDUSZ SOŁECKI

NA 2017r.

Sołtysi terenu Naszej Gminy,
zapraszają wszystkich mieszkańców sołectw

na Zebrania Wiejskie,
które odbędą się

w poniżej podanych terminach.

 BYSTRA - 13.09.2016r godz. 17.00 wtorek

WIEPRZ - 15.09.2016 godz. 17.00 czwartek

JUSZCZYNA - 18.09.2016 godz. 9.15 niedziela

BRZUŚNIK - 18.09.2016 godz. 18.00 niedziela

PRZYBĘDZA - 22.09.2016 godz. 18.00 czwartek

RADZIECHOWY - 30.09.2016 godz. 17.00 piątek

Głównym tematem zebrania
będzie uchwalenie

funduszu sołeckiego na2017.

W związku z powyższym
proszą o niezawodne przybycie !!!

Nie zapominajcie, że to od Państwa zależy
rozwój Waszego Sołectwa



 W Świnnej odbył się Finał Międzynarodowego Konkursu Mieszkam w Beskidach. 
Nagrody wręczył Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Pan Maciej Mika.
 Wielkie gratulacje i brawa dla dzieci młodzieży i dorosłych, którzy brali udział w 
konkursie z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz. Poniżej przedstawiamy listę naszych 
laureatów
MIEJSCE I - Helena Setla (nagroda dyrektora GOK Świnnej), Milena Kuś, Milena Nytko, 
Emilia Setla
MIEJSCE II: Natalia Mika, Emilia Żelazna, Maria Urbańska, Mateusz Wachtarczyk, Alicja 
Majcher, Karina Romowicz, Oliwia Marek, Natalia Motyka, Marta Janik, Sandra Pytlarz
MIEJSCE III: Dawid Semik, Konrad Sufa, Weronika Mika, Emilia Goryl, Mikołaj Gawliń-
ski, Małgorzata Pawlus, Wioletta Andrzejak, Malwina Wróbel
WYRÓŻNIENIA: Filip Sapeta, Dawid Dobosz, Julia Jambor, Klaudia Bąk,  Kinga Płonka,  
Mateusz Żurek, Julian Setla, Bartosz Kłusak, Daria Figura, Oliwia Czulak, Laura Krzuś, 

Faustyna  Sporek, Maja Żur, 
Julia Tracz, Oliwier Adam-
czyk, Kornelia Siwek, Ame-
lia Zawada, Oliwia Mitręga, 
Mateusz Michalski, Hanna 
Juraszek, Oliwia Kocie, Łucja 
Pytraczyk Sandra Bernad, 
Maria Duraj, Rafał Graboń, 
Kamil Chowaniec, Konrad 
Kupczak
(zdjęcia Szczepan Skrzypek)

Opady będą słabe i  krótko-
trwałe, może pojawić się nie-
przyjemny i silny wiatr. Około 
12 września lekkie ochłodzenie, 
w  Tatrach spadnie pierwszy 
śnieg. Druga połowa miesiąca 
powinna być pogodna, słonecz-
na, ciepła i sucha zwłaszcza że 
wiatr przywieje ze wschodu lub 
północnego zachodu. Po lilio-
wym wrzosie przybędzie Pani 
Jesień. A my z plecakiem też 
ruszymy w plener na kolorową 
włóczęgę. Potem noce chłod-
niejsze. Częste poranne mgły 
i zimne rosy, wystąpią też prze-
lotne i krótkotrwałe opady. Ko-
niec miesiąca wyraźniej zimny. 
Aura z silnym wiatrem i opada-
mi, noce i dni chłodne, a w gó-
rach niewielkie opady śniegu.
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 W Urzędzie  Gminy Radzie-
chowy – Wieprz zostali nagrodze-
ni  za znakomite  osiągnięcia spor-
towe karatecy Klubu „Arawashi”.  
To:  Monika Wojtas i Marcin Bie-
gun, nagrodami były pamiątkowe 
dyplomy,  medale oraz nagroda 
finansowa 1000 zł. dla każdego z 
zawodników.
 Marcin Biegun karate tre-
nuje od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej – czyli około jede-
naście lat, do czego zachęciła go 
kuzynka Karolina Klimczak. To 
ona zaraziła go pasją do sztuk 
sportów walki, przez co ma tyle 
sukcesów w karate, takich jak 
trzecie  miejsce Mistrzostw Polski co motywuje go do dalszych tre-
ningów. Marcin jak podkreśla jest najbardziej dumny ze swoich pierw-
szych zawodów z walki kumite na Słowacji. Na zawodach tych zajął 
pierwsze miejsce, a o medal na Słowacji jest naprawdę trudno – kto 
był to wie, podczas tych zawodów w finale walczył z rywalem star-
szym od siebie, ale sportowy duch walki nie zraził go i ani sekundy 
nie myślał o przegranej, pokonując rywala. To z tego sukcesu jest 
najbardziej dumny – jak podkreśla, bo będąc debiutantem, trener 
zaufał mu i wystawił na zawody za granicą gdzie mógł reprezentować 
klub, gminę i Polskę. Również sukces medalowy w Środkowoeuropej-
skiej Lidze Młodych Talentów w Czechach wniósł wiele radości i mo-
tywacji do bardziej wymagających treningów. Ale nie tylko treningi to 
życie Marcina, ponieważ musi dzielić to również z nauką, żeby dalej 
muc trenować swoją pasję. Do gimnazjum uczęszczał w Juszczynie, 
gdzie dalej szukając swoich kolejnych pasji kończąc gimnazjum po-
szedł do szkoły w Żywcu – Moszczanicy do klasy wojskowej.
 Natomiast Monika Wojtas to perełka klubu, karate trenuje od 
14 lat. Kiedy Monika zaczęła swoją przygodę z karate była uczennicą 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bystrej. W 
zawodach zaczęła brać udział w trzeciej klasie szkoły podstawowej  
i przez długi czas nie odnosiła większych sukcesów, ale dzięki min. 
zachętom  ze strony rodziców i trenera nie poddawała się. Skończy-
ła Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława 

Nagroda za wiele lat ciężkiej pracy
Staszica w Żywcu, Państwową 
Szkołę Muzyczną I stopnia w 
Żywcu oraz dwie klasy Samo-
rządowej Szkoły II stopnia w 
klasie fortepianu. W gimnazjum 
odniosła pierwszy bardzo ważki 
sukces na Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików. Wtedy 
dostrzegła, że nie może odpuścić 
sobie żadnych zawodów. Na-
stępnie uczęszczała do I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Miko-
łaja Kopernika w Żywcu do klasy 
matematyczno-anglistycznej.
 Godnym podkreślenia jest, iż 
Monika od klasy czwartej szkoły 
podstawowej do klasy trzeciej 

liceum wszystkie świadectwa otrzymywała z czerwonym paskiem, 
a więc z wyróżnieniem. Obecnie studiuje  na czwartym roku psy-
chologię w Uniwersytecie  Śląskim, a dodatkowo kształci się na  
trzecim roku doradztwa filozoficznego i coachingu Jest także wo-
lontariuszką w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szopienicach oraz  
w Centrum Rehabilitacji Społecznej przy MOPSie w Katowicach. 
 Karate nadal odgrywa bardzo ważną rolę w jej życiu. Jest za-
wodniczką karate - shotokan i fudokan Klubu Arawashi Radziechowy 
Wieprz, ale również trenuje na zajęciach AZSu na uczelni – karate - ky-
okushin, crossfit oraz pływanie. Obecnie na koncie do najcenniejszych 
sukcesów zaliczyć brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Wał-
czu w 2013 roku, srebrny medal na Otwartych Mistrzostwach 
Europy w Berlinie oraz dwa brązowe i dwa srebrne medale Mi-
strzostw Polski w kumite. 
 Medalem i dyplomem uhonorowany został szkoleniowiec z „Ara-
washi”- Bogusław Hutman-Wilczek – znany trener i działacz społecz-
ny z Gminy Radziechowy - Wieprz, za wieloletnią woluntarystyczną 
pracę szkoleniowo - wychowawczą i doskonałe wyniki sportowe wy-
chowanków z naszej gminy.
 Nagrody wręczali: Maciej Mika, Wójt Gminy, wicewojewoda 
śląski Jan Chrząszcz oraz radni Rady Gminy Radziechowy – Wieprz.

(B. H.W.)

 W dniu 26 maja odbył się III Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i mło-
dzieży o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Radziechowy-Wieprz 
Piotra Pieli, a także koncert z okazji Dnia Matki.
 W turnieju zwyciężyła reprezentacja Akademii Małego Piłkarza 
Tiki Taka rocznika 2006. AMP Tiki Taka reprezentowali: Adam Jasek, 
Jakub Macalik, Dominik Midor, Przemysław Oleksiak, Jakub Gawale-

TURNIEJ I KONCERT DLA MAM
wicz,Kamil Szumlas, Piotr Koźbiał, Konrad Lach, Dominik Majcherek, 
Jan Pastor, Szymon Gancarz.
 Tego samego dnia - z uwagi na jego szczególny charakter – obył 
się także koncert dla wszystkich mam. Na scenie w Wieprzu wystąpiły 
zespoły UNIVERSUM, OUTFLY oraz LOKOMOTYWA.
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