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 W wyniku nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w 2018 
roku, zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące prowadzenia 
sesji Rady Gminy. Nowa kadencja Rady Gminy będzie trwała 5 lat, od 
2018-2023 r., pojawił się obowiązek rejestracji obrad „na żywo” i udo-
stępniania ich online za pomocą platformy internetowej. Wszystkie 
nagrania z sesji są dostępne na stronie Urzędu Gminy Radziechowy-
-Wieprz, w zakładce „Transmisja obrad sesji Rady Gminy”. Pojawił się 
również obowiązek elektronicznej formy głosowania oraz publikacji 
imiennego głosowania radnych w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy. Kolejną nowością jest obligatoryjne powołanie Komi-
sji Skarg, Wniosków i Petycji, która będzie się zajmowała rozpatrywa-
niem tego typu pismami. Komisja ta zostanie powołana po uchwale-
niu zaktualizowanego Statutu Gminy. Na obecną chwilę Rada Gminy 
Radziechowy-Wieprz powołała cztery komisje:

I Komisja Rewizyjną w następującym składzie:
1) Przewodniczący komisji – Jadwiga Koźlik
2) Członek komisji – Radny Andrzej Biegun
3) Członek komisji – Radny Rafał Gołek
4) Członek komisji - Radny Mariusz Janik
5) Członek komisji – Radna Jadwiga Kliś
6) Członek komisji – Radny Jan Kosiec

II Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Gminy w składzie:
1) Przewodniczący komisji – Jan Kosiec
2) Członek komisji – Radny Andrzej Biegun
3) Członek komisji - Radny Damian Dudys
4) Członek komisji - Radny Rafał Gołek
5) Członek komisji – Radny Mariusz Janik
6) Członek komisji – Radna Jadwiga Koźlik
7) Członek komisji – Radna Małgorzata Matlak
8) Członek komisji – Radna Katarzyna Syc
9) Członek komisji – Radna Magdalena Świniańska
10) Członek komisji – Radny Marek Tlałka

III Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych
w składzie:
1) Przewodnicząca komisji – Katarzyna Syc
2) Członek komisji – Radny Grzegorz Brodka
3) Członek komisji – Radny Damian Dudys
3) Członek komisji – Radny Mariusz Janik
4) Członek komisji – Radna Jadwiga Kliś
5) Członek komisji - Radny Jan Kosiec
6) Członek komisji – Radna Małgorzata Matlak
7) Członek komisji – Radna Magdalena Świniańska
8) Członek komisji – Radny Wiesław Tlałka
IV Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Mienia w składzie:
1) Przewodniczący komisji – Marek Tlałka
2) Członek komisji – Radny Andrzej Biegun
3) Członek komisji – Radny Grzegorz Brodka
4) Członek komisji – Radny Rafał Gołek
5) Członek komisji – Radny Marek Goryl
6) Członek komisji – Radna Katarzyna Syc

RADA GMINY

W celu ułatwienia zainteresowanym kontaktu z radnymi, każdy przed-
stawiciel rady posiada własny adres e-mail:
Adres do biura rady: biurorady@radziechowy-wieprz.pl
1. Świniański Jacek przewodniczacy-jswinianski@radziechowy-
-wieprz.pl
2. Biegun Andrzej radny-abiegun@radziechowy-wieprz.pl
3. Brodka Grzegorz radny-gbrodka@radziechowy-wieprz.pl
4. Dudys Damian radny-ddudys@radziechowy-wieprz.pl
5. Gołek Rafał radny-rgolek@radziechowy-wieprz.pl
6. Goryl Marek radny-mgoryl@radziechowy-wieprz.pl
7. Janik Mariusz radny-mjanik@radziechowy-wieprz.pl
8. Kliś Jadwiga radny-jklis@radziechowy-wieprz.pl
9. Kosiec Jan radny-jkosiec@radziechowy-wieprz.pl
10. Koźlik Jadwiga radny-jkozlik@radziechowy-wieprz.pl
11. Matlak Małgorzata radny-mmatlak@radziechowy-wieprz.pl
12. Syc Katarzyna radny-ksyc@radziechowy-wieprz.pl
13. Świniańska Magdalena radny-mswinianska@radziechowy-
-wieprz.pl
14. Tlałka Marek radny-mtlalka@radziechowy-wieprz.pl
15. Tlałka Wiesław radny-wtlalka@radziechowy-wieprz.pl
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy lub wiceprzewodniczących od-
bywa się w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz w biurze Rady Gmi-
ny w piątki o godz. 13.00. 
W celu umożliwienia spotkania z radnymi prosimy o wcześniejszy 
kontakt z biurem Rady Gminy pod numerem tel. 338676610.

Od 1 kwietnia 2019 roku Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
będzie przyjmował interesantów w sprawie skarg

i wniosków w następujących godzinach: w każdy wtorek od 11:00 do 13:00.
Celem usprawnienia obsługi interesantów w godzinach przyjęć

wprowadza się zasadę wcześniejszego
umówienia spotkania na określony datą i godziną termin. 

Spotkanie można umówić za pośrednictwem sekretariatu urzędu 
pod numerem telefonu 33-867-66-10, lub osobiście w sekretariacie (pok. 4).

Od 1 kwietnia 2019 roku Urząd Gminy
Radziechowy-Wieprz 

będzie czynny w następujących 
godzinach:

od poniedziałku do środy:
od 7:00 do 15:00

w każdy czwartek: od 7:00 do 16:00
w każdy piątek: od 7:00 do 14:00

II Wice Przewodniczacy rady Gminy 
Damian Dudys

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
Maciej Mika

Przewodniczacy Rady Gminy
Jacek Świniański

Wice Przewodniczaca Rady Gminy 
Magdalena Świniańska 
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 Rok 2018 upłynął pod znakiem licznych inwestycji drogowych. 
Uwzględniając potrzeby mieszkańców, w trosce o ich bezpieczeń-
stwo oraz komfort życia codziennego wykonano prace remontowe 
i modernizacyjne. Dzięki temu wiele dróg gminnych zyskało nową 
nawierzchnię oraz odwodnienie. Prace wykonywaliśmy zarówno z 
własnych środków budżetowych, jak również przy udziale dofinanso-
wań zewnętrznych. Nie jest to oczywiście nasze ostatnie słowo – w 
dalszym ciągu pracujemy nad tym, aby sieć drogowa na terenie gmi-
ny była w jak najlepszym stanie. Na ten moment już uruchomiono 
postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców na przebu-
dowę odnogi drogi do Bugaja w Bystrej oraz przebudowę podmytych 
przyczółków mostu wraz ze skarpą  również w miejscowości Bystra, 
w ciągu drogi gminnej na działkach 299, 300. Zadania te są dofinan-
sowane w ramach usuwania skutków powodzi. To jednak roboty „w 
trakcie”, tymczasem poniżej prezentujemy realizacje z 2018 roku.
W ramach usuwania skutków powodzi, przy dofinansowaniu ze środ-
ków ze środków ministerialnych wykonano zadania pod następujący-
mi nazwami:
Przebudowa odnogi drogi na Prawy Groń dz. 721, 695 w m. Brzuśnik 
w km 0+000 – 0+080
Droga zlokalizowana jest w górnej części Brzuśnika.
Nawierzchnia jezdni drogi gminnej była na przedmiotowym odcinku 
w złym stanie technicznym - liczne ubytki w nawierzchni i deformacje 
profilu nawierzchni z kruszywa, ubytki w poboczach.
W ramach zadania wykonano prace na długości 80m:
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej – wykonano nową na-
wierzchnię asfaltową;
- poprawę odwodnienia drogi gminnej.
2. ”Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-
0+325” w m. Przybędza
Droga zlokalizowana w miejscowości Przybędza.
Nawierzchnia tej drogi była w bardzo złym stanie technicznym – licz-
ne ubytki, wyrwy, podmyta podbudowa drogi. 
W ramach zadania wykonano prace na długości 316 m:
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej – wykonano nową na-
wierzchnię asfaltową;
- poprawę odwodnienia drogi gminnej.
3. Przebudowa wypłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/
pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 
0+000 – 0+080
Droga zlokalizowana w miejscowości Wieprz.
Na przedmiotowym odcinku drogi nawierzchnia jezdni była tłucznio-
wa, w złym stanie technicznym. Liczne ubytki w nawierzchni i defor-
macje profilu nawierzchni z kruszywa. Ubytki w poboczach.
W ramach zadania wykonano prace na długości 80 m:
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej – wykonano nową na-
wierzchnię asfaltową;
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- przebudowę fragmentu umocnień skarpy płytami ażurowymi,
- poprawę odwodnienia drogi gminnej.
4. Przebudowa drogi do Arenderski – Wiśniewski w miejscowości 
Bystra w km 0+000 – 0+150
Droga zlokalizowana w miejscowości Bystra.
Na przedmiotowym odcinku drogi nawierzchnia jezdni była tłucznio-
wa, w złym stanie technicznym. Liczne ubytki w nawierzchni i defor-
macje profilu nawierzchni z kruszywa. Ubytki w poboczach.
W ramach zadania wykonano prace na długości 150 m:
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej – wykonano nową na-
wierzchnię asfaltową;
- poprawę odwodnienia drogi gminnej.

Droga dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych – dojazdowa do terenów rolniczych, zadanie pod nazwą:
II Część - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
„Nowy Dwór” w m. Wieprz gmina Radziechowy- Wieprz, działka 
ewidencyjna 3569/61, 3569/64, 3569/66 w km 0+960 – 1+480
Była to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 roku, kiedy to po-
wstał pierwszy odcinek drogi. W 2018 roku wykonano drugi. Droga 
znajduje się w miejscowości Wieprz.
Na przedmiotowym odcinku drogi nawierzchnia jezdni była grunto-
wa w km 0+960,00 –1+283,00 oraz 1+358,00 – 1+480,00 oraz z be-
tonowych płyt drogowych w km 1+283,00 – 1+358,00. Nawierzchnia 
jezdni drogi gminnej na przedmiotowym odcinku była w złym stanie 
technicznym. Liczne ubytki w nawierzchni i deformacje profilu na-
wierzchni z kruszywa oraz liczne spękania i wykruszenia nawierzchni 
z płyt betonowych. Ubytki w poboczach.
W ramach zadania wykonano:
- modernizację nawierzchni drogi gminnej – wykonano nową na-
wierzchnię asfaltową;
- modernizacja odwodnienia drogi gminnej.

Drogi i remonty wykonane ze środków budżetu gminy – wykonano 
nawierzchnie asfaltowe i tłuczniowe, poprawiono stan odwodnienia 
i poboczy dróg. 
1. W ramach pierwszego postępowania przetargowego  pn. Roboty 
budowlane na drogach gminnych na terenie Gminy Radziechowy-
-Wieprz wyłoniono wykonawców i wykonano następujące drogi:
Modernizacja - Brzuśnik, łącznik drogi głównej z Wierchową, dz. nr 11 
– 57 metrów nawierzchni asfaltowej
Remont - Radziechowy, ul. Cicha dz. Nr 7595 – 115 metrów, ułożenie 
2 pasów płyty jomb 100/75/10cm, na podbudowie cementowo pia-
skowej, (pasy szerokości 1,0 m) , miedzy płytami korytko półokrągłe  
(60*30*15) przejezdne płaskie na betonie
Modernizacja - Radziechowy, ul. Lalików, działka nr 6270, 9367 – 70 
metrów nawierzchni asfaltowej
Modernizacja - Radziechowy, łącznik Łukowa – Akacjowa, działka nr 
8650 – 57 metrów nawierzchni asfaltowej
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Remont - Radziechowy, ul. Wałowa, działka nr 3185 – 165 metrów na-
wierzchni asfaltowej
Remont - Radziechowy, odnoga ul. Wspólnej, działka nr 6928 – 225 
metrów nawierzchni asfaltowej 
Remont - Juszczyna, droga na Borek, działka nr 3613/1, 3612 – 140 
metrów + odnoga 20 metrów – nawierzchni asfaltowej
Remont - Juszczyna, droga obok cmentarza, działka nr 3651 – 100 me-
trów nawierzchni asfaltowej
Remont - Juszczyna, droga obok sklepu Witkowskiego, działka nr 
613/11 – 95 metrów nawierzchni asfaltowej
Modernizacja - Wieprz, łącznik Majowa - Długa, działka nr 2488 – 60 
metrów nawierzchni asfaltowej
Modernizacja - Radziechowy, ul. Ogrodowa, działka nr 3613/2 – 115 
metrów – uzupełnienie ubytków w asfalcie, 77 metrów nawierzchni 
asfaltowej
Modernizacja - Wieprz, ul. Wrzosowa, działka nr 1156 – 95 metrów na-
wierzchni asfaltowej
Remont - Bystra, droga do Janotów i Mików, działka nr 291 – 50 me-
trów nawierzchni asfaltowej
Modernizacja - Wieprz, ul. Wodna, działka nr 3352 – 84 metry na-
wierzchni asfaltowej
Remont - Juszczyna, nowo wydzielona droga, działki nr 682/76, 
682/74, 682/78, 682/72, 682/70, 682/68, 682/66, 682/64, 682/62, 
682/60,682/58, 682/56, 682/54, 682/52 – 110 metrów nawierzchni 
tłuczniow0 - klińcowej
Modernizacja - Radziechowy, ul. Zielona działka nr 6342, 5222/13 – 
100 metrów nawierzchni z płyt betonowych typu jomb 100/75/10 cm 
(na cemencie z piaskiem)
Remont - Radziechowy, ul. Wajdowa II działka nr 4343 – 100 metrów 
nawierzchni asfaltowej
2. W ramach drugiego postępowania przetargowego pn. Roboty bu-
dowlane na drogach gminnych i placach na terenie Gminy Radzie-
chowy-Wieprz wyłoniono wykonawców i wykonano prace na nastę-
pujących odcinkach dróg i placów gminnych:
Modernizacja Plac Biegunów odcinek od budynku Moc do Radeccy, 
dz. nr 277 w Bystrej – 227 metrów nawierzchni asfaltowej, 
Modernizacja odwodnienia drogi gminnej wzdłuż posesji P. Piątek, 
dz. nr 715 Bystra – 100 metrów, W zakres remontu wchodziła wymia-
na istniejących zniszczonych korytek betonowych, na korytka beto-
nowe oraz wykonanie przepustów rurowych Ø 400  (rury karbowane 
wzmacniana najazdowa) łączna długość 20,0 mb wraz z ściankami 
czołowymi.
Modernizacja drogi do Jeleśniańskich w Bystrej, dz. nr 717 w Bystrej – 
132 metry nawierzchni asfaltowej, ścięcie poboczy
Modernizacja odwodnienia na drodze za strażnica, dokończenie na-
kładki asfaltowej w Bystrej, dz. nr 289 w Bystrej – poprawa stanu od-
wodnienia, 47 metrów nawierzchni asfaltowej

Modernizacja drogi ul. Studzienna w Radziechowach, dz. nr 3751 w 
Radziechowach – 125 metrów nawierzchni asfaltowej
Modernizacja drogi ul. Modrzewiowa, dz. nr. 3422/4, w Radziecho-
wach – 85 metrów nawierzchni asfaltowej
Modernizacja drogi ul Górnicza w Wieprzu, dz. nr 2363, 2158 w Wie-
przu – 82 metry wyczyszczonego rowu, 173 metry nawierzchni asfal-
towej
Modernizacja drogi ul. Nad Sołą, dz. nr. 156 w Wieprzu- 107 metrów 
nawierzchni asfaltowej
Modernizacja drogi ul. Centrum (odnoga) w Wieprzu, dz. nr. 1890 w 
Wieprzu – 106 metrów nawierzchni asfaltowej
Modernizacja drogi ul. Leśna w Wieprzu, dz. nr. 1172 w Wieprzu – 152 
metry nawierzchni asfaltowej
Modernizacja drogi ul. Kościelna w Wieprzu, dz. nr. 2623 w Wieprzu 
-  Ułożenie krawężnika drogowego na fundamencie - 22 metry, wy-
konanie nawierzchni asfaltowej 138 m2,  wyasfaltowanie wjazdu na 
cmentarz
Remont drogi Do Mizi, dz. nr. 3771 Juszczyna – 105 metrów na-
wierzchni asfaltowej + 45 metrów nawierzchni asfaltowej na nowej 
podbudowie
Modernizacja placu naprzeciw OSP w Wieprzu, dz. nr 1777/4 w Wie-
przu – 320 m2 nawierzchni asfaltowej,  ułożenie krawężnika drogo-
wego najazdowego na ławie betonowej 45 m,  ułożenie krawężnika 
drogowego  na ławie betonowej 50 m,   remont kanału burzowego 
pcw Ø200 - 25 m, zabudowa 2 studni betonowych Ø600 h=1,5m 
Modernizacja ul. Ogrodowej w Radziechowach – 115 metrów na-
wierzchni asfaltowej.
Wszystkie wyżej wymienione inwestycje przyczyniły się do poprawy 
bezpieczeństwa na drogach, jak również poprawiły komfort życia 
mieszkańców.

Serdeczne GRATULACJE dla Pani Małgorza-
ty Kasperek
- Dyrektor Przedszkola im. Władysława Pie-
ronka w Radziechowach.
W dniu 5 marca Pani Małgorzata otrzymała 
tytuł  PROMOTORA EDUKACJI REGIONAL-
NEJ 2018, przyznany na XIII Forum Nauczy-
cieli Regionalistów w roku Powstań Śląskich 
- między mitem a historią w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
Tytuł nadany został przez Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego 
osobie, która sprawuje funkcję, wspiera działania podopiecznych w dzie-
dzinie edukacji regionalnej. Przedszkole w Radziechowach pod kierownic-
twem pani Małgorzaty Kasperek, wyróżnia się mądrze prowadzoną eduka-
cją regionalną, czego efektem są zdobyte nagrody i wyróżnienia.
Jeszcze raz GRATULUJEMY i życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów dla 
Pani Małgorzaty oraz całego Przedszkola w Radziechowach.

Serdeczne GRATULACJE 
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MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY
 Budynek Urzędu Gminy w Gminie Ra-
dziechowy-Wieprz doczekał się pełnej mo-
dernizacji. Po wielu latach w końcu zyska 
nowocześniejszy i bardziej funkcjonalny wy-
gląd, Urzędnicy, a także mieszkańcy narzekali 
na to, że budynek urzędu jest ciasny i niefunk-
cjonalny a wystrój wnętrz od dawna odbiega 
od norm urzędowych. Osoby na wózkach in-
walidzkich musiały czekać przed budynkiem 
na pomoc urzędników. Dodatkowo podczas 
większej ulewy biura, które znajdowały się na 
ostatnim piętrze od lat były systematycznie 
zalewane, a to wszystko za sprawą dziurawe-
go dachu. Wszystko to miało mniejszy i więk-
szy wpływ na obsługę mieszkańców gminy. 
Podjęto decyzję i od stycznia tego roku trwa-
ją prace, polegające na podniesieniu pod-
dasza budynku wraz z  wymianą zadaszenia. 
Powstaje nowa klatka schodowa z szybem 
windowym. Długo oczekiwana winda po-
zwoli osobom starszym i niepełnosprawnym 
korzystać z usług Urzędu. Na tę część inwe-
stycji przeznczone są środki z budżetu Gminy. 
Natomiast w ramach 80% dofinansowania 
do modernizacji zostanie wykonane docie-

plenie ścian z nowocześnie wyglądającą ele-
wacją. Ze względu na fatalny stan instalacji 
elektrycznej zostanie ona wymieniona, zo-
stanie również zamontowane nowe, energo-
oszczędne oświetlenie. 

 Następnym etapem modernizacji bę-
dzie podłączenie pompy ciepła oraz wymia-
na instalacji grzewczej. Na dachu budynku 
zostanie zamontowana fotowoltaika. 
 Pełna termomodernizacja budynku Urzę-
du Gminy ma być zakończona we wrześniu 
tego roku. Szykują się więc pozytywne zmia-
ny w biurach urzędu, co za tym idzie również 
zmiany lokalizacyjne poszczególnych dzia-
łów. Na szczęście wszystkie zmiany z pewno-
ścią wpłyną korzystnie na pracę urzędników, 
co przełoży się pozytywnie na mieszkańców 
gminy. W dodatku wszystkie referaty, które 
obecnie znajdują się poza budynkiem gminy 
będą dostępne w jednym miejscu. Ponadto 
budynek poddany termomodernizacji stanie 
się bardziej odporny na niekorzystne działa-
nie zjawisk atmosferycznych, a dzięki realizacji 
inwestycji obiekt spełni standardy techniczne 
i funkcjonalne oraz przyczyni się do poprawy 
ochrony środowiska poprzez zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza. W wyniku 
przeprowadzonych działań powstanie przyja-
zny środowisku obiekt użyteczności publicz-
nej wzbogacający infrastrukturę publiczną 
naszego rejonu, a mieszkańcy Gminy zyskają 
komfort i przyjemniejszą obsługę. 
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 W miesiącu marcu br. na terenie Naszej Gminy odbyły się zebra-
nia wiejskie sprawozdawczo - wyborcze na których dokonywane były 
wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. 
Wszystkim nowo Wybranym Sołtysom oraz Radnym serdecznie gratu-
lujemy i życzymy owocnej współpracy na rzecz lokalnej społeczności. 
Wyborów dokonywano w 5 sołectwach z wyjątkiem Bystrej gdzie ka-
dencja Pani Sołtys trwa jeszcze rok. 
Sołtysi Gmina Radziechowy – Wieprz
- Sołtys Sołectwa Radziechowy: Janina Tlałka 
- Sołtys sołectwa Przybędza: Maria Górna 
- Sołtys sołectwa Wieprz: Wiesław Kliś
- Sołtys sołectwa Juszczyna: Mieczysław Sygut 
- Sołtys sołectwa Brzuśnik: Józefa Skolarz
- Sołtys sołectwa Bystra: Irena Rodak

ZEBRANIA WIEJSKIE !!!

 Niełatwo zaczynać rok od takich decyzji. W związku ze zmiana-
mi cen usług, które składają się na koszt wywozu odpadów komunal-
nych, Rada Gminy musiała się zmierzyć z ustaleniem nowych stawek 
za odbiór śmieci od mieszkańców.  Na sesję Rady, 11 stycznia 2019 r. 
zaproszono prezesów spółek, które jako konsorcjum firm Sanit-Trans 
i Beskid Żywiec, złożyło jedyną ofertę na wywóz i zagospodarowanie 
odpadów. Goście obszernie wyjaśniali radnym, dlaczego oferowana 
przez nich cena na ten rok wzrosła z 455,76 zł brutto za tonę odpadu 
do 595,62 zł brutto za tonę odpadu. Przekonywali, że zmiany wynikają 
z przepisów dotyczących ochrony środowiska, które zostały dostoso-
wane do unijnych przepisów. Znacząco wzrosły opłaty za składowanie 
odpadów (opłaty środowiskowe) i utylizację energetyczną. Rosną też 

WIĘCEJ ZA ODPADY KOMUNALNE
koszty pracy i eksploatacji sprzętu. Zmieniły się 
również zasady składowania i zagospodarowa-
nia śmieci, które łączą się z dodatkowymi ob-
ciążeniami. W zaistniałej sytuacji, kiedy nie ma 
innych ofert, a przedstawiona cena jest niene-
gocjowalna, Gmina musi podpisać umowę na przedstawionych przez 
konsorcjum warunkach. Jednak, by podpisać umowę, musi zapewnić 
środki na pokrycie zobowiązań. Środki te z kolei muszą pochodzić 
z opłat, które uiszcza każdy z mieszkańców. Bez wprowadzenia pod-
wyżki, podpisanie takiej umowy nie byłoby możliwe i śmieci z naszych 
posesji nikt by nie odbierał, a to z kolei jest niezgodne z przepisami 
i w skutkach trudne do wyobrażenia sobie. Wobec tych faktów Rada 
Gminy podjęła uchwałę, zgodnie z którą, aktualnie będą obowiązy-
wać następujące stawki miesięczne: od odpadów segregowanych – 
13 zł od osoby, od niesegregowanych – 25 zł od osoby. W te kalkulacje 
nie zostały wliczone koszty obsługi administracyjnej, które są pokry-
wane z budżetu gminy, by nie obciążać dodatkowo mieszkańców. 
Niedobra informacja jest taka, że prognozowane w Polsce opłaty za 
gospodarowanie odpadami mają tendencję wzrostową, co niebawem 
wymusi kolejne podwyżki.
 Każda Gmina w naszym kraju albo pojęła, albo niebawem podej-
mie takie niepopularne decyzje dotyczące podwyżek opłat.  Są one 
konsekwencją dostosowania polskiego prawa w zakresie ochrony 
środowiska do unijnych przepisów, a za to płacimy my, mieszkańcy. 
Wszystkich zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami 
na ten temat zachęcam do obejrzenia nagrania on-line z przebiegi se-
sji z dnia 11.01.2019 r. zamieszczonego na stronie Gminy w zakładce 
Rada Gminy.

Cecylia Dudys



W najbliższym czasie Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Gminy Radziechowy-Wieprz
serdecznie zaprasza na:

 REDYK – 12 maja 2019 r. – Msza Św. o godz.: 12:00 w Kościele Parafialnym w Przybę-
dzy, po mszy tradycyjne poświęcenie owiec.  

 DZIEŃ MAMY – 24 maja 2019 r. – Impreza organizowana dla wszystkich Mam z na-
szej Gminy. Serdecznie zapraszamy na wspaniałe przedstawienie a w międzyczasie kawa 
i ciasto oraz wiele różnych atrakcji, które z pewnością wywołają uśmiech na twarzy. 

 ŚWIĘTO GÓRALSKIE – 2 czerwca 2019 r. – Impreza organizowana przez Związek 
Podhalan w Radziechowach na Kopcu. W organizację włączyła się też Gmina Węgierska- 
Górka. Odbędzie się uroczysta Msza Święta, Finał „Kilometry Dobra” oraz będzie można 
usłyszeć muzykę kapel regionalnych. 

 ZIELONE ŚWIĄTKI – 9 czerwca 2019 r. – Jak co roku zapraszamy na obchody jakże 
pięknej tradycji. W tym roku na najwyżej położonych polanach w Juszczynie, Bystrej/
Brzuśniku, Wieprzu oraz Radziechowach będzie można uczestniczyć w niezwykłym wy-
darzeniu jakim jest opalanie zbóż. Świetna zabawa przy muzyce kapel regionalnych, 
smażenie tradycyjnej jajecznicy na boczku i z pokrzywami.  

 ŚWIĘTO GMINY i ŚWIĘTO ŁASUCHA – 29 czerwca 2019 r. – Jak co roku uczcimy 
Święto Naszej Pięknej Gminy. Nie zabraknie też naszych cudownych Pań z Kół Gospo-
dyń Wiejskich, które przez cały rok dbają o nasze podniebienia. Przed Państwem ogrom 
atrakcji i dla dzieci i dla dorosłych. 
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Będzie się działo

Międzynarodowy Konkurs 
Informatyczny „Bóbr”

W XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” WY-
RÓŻNIENIE otrzymała uczennica klasy VI b, Wioletta Lach (uczennica Szko-
ły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu). Głównym celem konkursu jest 
rozwój i kształtowanie myślenia komuta-
cyjnego, oraz popularyzacja posługiwania 
się technologią informacyjną i komuni-
kacyjną.  Konkurs jest organizowany pod 
patronatem Ministerstwa Edukacji Naro-

dowej, Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Opiekun naukowy: mgr Alina 
Jakubiec
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 W dniu 28. 03. 2019 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej 
im. Ks. Prał. St. Gawlika w Radziechowach, przeprowadzony został etap 
gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobie-
ga pożarom i zna zasady udzielania pierwszej pomocy” dla uczniów szkół 
z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz. 
 Organizatorem tego etapu turnieju była Gmina Radziechowy – 
Wieprz, Zespół Szkół im. Ks. Prał. St. Gawlika z Radziechów oraz Ochotni-
cza Straż Pożarna w Radziechowach. 
 W turnieju wzięło udział 17 uczniów, 4 reprezentantów klas IV-VI 
oraz 13 reprezentantów klas VII-VIII oraz III klasy gimnazjum.
 Turniej przeprowadzony został w formie testu jednokrotnego wy-
boru, każdy z uczestników otrzymał 30 pytań z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy. Ostateczna klasyfikacja 
uczestników turnieju, uzależniona była od ilości poprawnie udzielonych 
odpowiedzi, a w przypadku równej liczby uzyskanych punktów – czasu 
oddania testu.
 Komisja konkursowa w składzie,  Pani Bożena Kupczak - Wicedyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Ks. Prał. St. Gawlika w Radziechowach, druh 
Michał Kliś – strażak OSP Radziechowy, druh Paweł Płonka  – strażak OSP 
Radziechowy, Krzysztof Figura sekretarz oraz druh Grzegorz Biela – Ko-
mendant Zarządu Gminnego OSP Radziechowy – Wieprz, weryfikując 
odpowiedzi uczestników byli mile zaskoczeni wiedzą, jaką już posiadają 
uczniowie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 Nagrody uczestnikom turnieju w imieniu organizatorów wręczył 
druh Grzegorz Biela.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 
W GMINIE RADZIECHOWY – WIEPRZ!!!

 W miesiącu marcu br. rozpoczęły się 
roboty budowlane na placu nowego przed-
szkola w Wieprzu. Pierwszy etap działań 
polega na przygotowaniu miejsca na bu-
dowę oraz uporządkowaniu wszelkich prac 
ziemnych. Przedszkole to umiejscowione 
jest w centrum Wieprza zaraz za Domem Lu-
dowym. Budynek będzie miał nowoczesną 
bryłę i wystrój wewnętrzne, obok znajdzie się 
plac zabaw oraz parking. Obiekt będzie wy-
posażony w nowoczesne technologie, dzięki 
temu będzie on przyjazny dla środowiska, 
co w  istotny sposób wpłynie na zmniejsze-
nie emisji CO2. Sale będą przystosowane do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i do-
posażone w pomoce dydaktyczne, będzie też 
pokój zajęć indywidualnych. Publiczne Przed-

BUDOWA PRZEDSZKOLA W WIEPRZU – RUSZYŁA!

szkole w Wieprzu na obecną chwilę działalno-
ścią edukacyjną obejmuje sołectwa Wieprz 
i Brzuśnik, zlokalizowane jest w dwóch bu-

dynkach, z których jeden pochodzi z począt-
ków XX wieku, natomiast drugi z lat 70-tych 
ubiegłego stulecia. Ponadto placówka po-
siada oddział przedszkolny znajdujący się 
w budynku Szkoły Podstawowej w Brzuśniku. 
Corocznie do przedszkola uczęszcza ponad 
100 dzieci w wieku trzy do sześciu lat, zajęcia 
edukacyjne odbywają się w pięciu salach. 
 Priorytetem dla nas jest, aby dzieci uczy-
ły się w wygodnych i bezpiecznych warun-
kach, szczególnie że z roku na rok zapotrze-
bowanie na miejsca w przedszkolu jest coraz 
większe. Dzięki budowie nowego przedszko-
la możliwe będzie utworzenie dodatkowych 
miejsc wychowania przedszkolnego oraz 
podniesienie jakości i standardów edukacyj-
nych placówki

 Dziękujemy wszystkim za udział i jeszcze raz serdecznie gratulujemy. 
 Poniżej przedstawiamy listę wszystkich uczestników wraz ze zdoby-
tymi punktami, a zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych będą repre-
zentować Gminę Radziechowy – Wieprz w kolejnym etapie na szczeblu 
powiatowym.
Życzymy im powodzenia i osiągnięcia kolejnych sukcesów.  
KATEGORIA I: Klasy IV-VI
I. Miejsce – Emilia Goryl 26 pkt. SP Radziechowy 
II. Miejsce – Julia Konior 23 pkt SP Radziechowy  
III. Miejsce – Krzysztof Dybał 18 pkt SP Radziechowy
IV. Miejsce – Patryk Biegun 18 pkt SP Juszczyna
KATEGORIA II: Klasy VII-VIII oraz III gimnazjum
I. Miejsce – Kacper Płonka 30 pkt SP. Radziechowy
II. Miejsce – Michał Rypień 29 pkt SP. Radziechowy 
III. Miejsce -  Kacper Golasik 28 pkt SP. Radziechowy 
IV. Miejsce – Katarzyna Rodak 28 pkt SP. Brzuśnik
V. Miejsce – Kornelia Matlak 25 pkt SP. Wieprz
VI. Miejsce – Agnieszka Hatała 19 pkt SP. Brzuśnik
VII. Miejsce – Oliwia Biegun 16 pkt SP Brzuśnik 
VIII. Miejsce – Joanna Wrona  16 pkt SP Wieprz  
IX. Miejsce – Konrad Sufa 15 pkt SP Juszczyna
X. Miejsce – Oliwia Polak  15 pkt SP Bystra
XI. Miejsce – Katarzyna Satława 14 pkt. SP Juszczyna
XII. Miejsce – Kacper Murański 13 pkt. SP Bystra
XIII. Miejsce – Klaudia Pawełek 10 pkt. SP Bystra 
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 „BON taniec zamężnych kobiet. Taniec na urodzaj: na kapustę, na 
buroki, na kwacki, na len.”
 Tradycyjnie zakończono w naszej gminie ostatnie dni karnawa-
łu. Wiele się działo – na początku przywitanie, tradycyjny BON, Obyrt-
ka i Krzyżok – wszystko razem, jak za dawnych lat. Można było zjeść 
jeszcze ostatniego pączka, faworki, ciasta i inne znakomite potrawy 
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy. Grojco-
wianie i Jodełki połączyły siły, pięknie tańcząc tradycyjnego BONA. Do 
Bona dołączyły się panie z KGW, zaprezentowały się tak, że zbiory w ten 
rok będą urodzajne. Później wszyscy przybyli goście włączyli się do 
wspólnego tańca i śpiewów. Wszystko podsumowała Orkiestra Dęta 
z Radziechów oraz występ Zespołu Muzycznego „Cienie”. Zabawa była 
wspaniała! Tuż przed północą odbył się tradycyjny „POGRZEB BASU”, 
podczas którego słychać było jedynie płacz i strzelanie garnków i po-
krywek. Pogrzeb oznaczał, że na okres postu instrumenty muzyczne, 
w tym bas lądował na strychu przykryty płachą tak, aby się nie zaku-
rzyć i broń Boże żeby zagrał. Wszystkim przybyłym gościom serdecznie 
dziękujemy za wspaniałą zabawę i kultywowanie tej pięknej tradycji. 
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim Organizacjom dzia-
łającym na terenie naszej gminy, szczególnie Kołom Gospodyń Wiej-
skich.
 Gospodynie mówiły: „Taki ty nase ostatki były ze, tłusc mozna 
było od tłustego cwortku do tej środy popielcowej podjodaj a potym 
sie juz gorki wyparzało i ciniuśko się jadło…”

Ostatki tradycyjne 
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 Od lutego do czerwca tego roku szkolnego  w Szkole Podsta-
wowej im. ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach będzie realizowany 
projekt: „ŚWIAT NISZCZONY GLOBALNIE - RATUJ LOKALNIE”, który jest 
laureatem konkursu grantowego pn.”Lokalne Inicjatywy Społeczne 
Żywiec Zdrój-edycja 2018” współfinansowanego przez firmę Żywiec 
Zdrój S.A.       
  Zanieczyszczenie oraz nieumiejętne korzystanie z zasobów 
środowiska jest ostatnio często powracającym tematem zarówno 
w mediach, w prasie, na konferencjach naukowych, jak i w domach 
prywatnych. Dużo mówi się na ten temat, lecz ciągle zbyt mało się 
robi, aby ograniczyć produkcję odpadów. Tak dzieje się nie tylko u nas 
w  Radziechowach, ale także w całej Polsce. Spacerując po naszej 
miejscowości często można zauważyć, dzikie wysypiska śmieci, które 
zagrażają środowisku. Chcąc zmienić tą sytuację chcemy przekonać 
społeczeństwo lokalne do segregowania i powtórnego przetwarzania 
odpadów. Temu zadaniu ma służyć projekt, który zakłada systema-
tyczne, zorganizowane i masowe działania wszystkich ludzi na rzecz 
poprawy środowiska lokalnego. Poprzez działania zawarte w nim 
chcemy uświadomić odbiorcom, iż działając lokalnie przyczyniają się 
do globalnej poprawy stanu otaczającego świata.

 Chcąc zrealizować założone  cele projektu postanowiliśmy za-
angażować w jego realizację jak najwięcej osób spoza szkoły, zaś za-
daniem uczniów będzie jak najszersza promocja oraz zachęcenie do 
udziału w projekcie rodziców, dziadków, kolegów. W celu integracji 
lokalnego środowiska na rzecz działań proekologicznych planujemy 
zorganizować happening informacyjny „Nie truj- segreguj” - do udzia-
łu w nim zaprosimy przedszkolaki, rodziców, władze lokalne oraz 
organizacje działające na terenie gminy Radziechowy - Wieprz. W ra-
mach projektu zorganizujemy również warsztaty stacjonarne i tereno-
we,  podczas których, uczniowie samodzielnie przećwiczą praktyczną 
segregację śmieci, przygotują ulotki i plakaty tematyczne oraz zloka-
lizują dzikie wysypiska śmieci na terenie naszej miejscowości. Z pozy-

Dzięki udziałowi w konkursie grantowym
„Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój - edycja 2018” 
udało nam się pozyskać grant w wysokości 9, 994 złotych 

na realizację  projektu ekologicznego: 
„ŚWIAT NISZCZONY GLOBALNIE - RATUJ LOKALNIE” !!!

skanych funduszy zakupimy  do ogrodu przyszkolnego tablice edu-
kacyjne, które nie tylko wpłyną na podniesienie walorów miejsca ale 
staną się również cenną pomocą podczas zajęć terenowych, uatrak-

cyjnią lekcje biologii, przyrody, edu-
kacji wczesnoszkolnej, będą trwałym 
dowodem i efektem zrealizowane-
go projektu. Włączymy się również 
w  akcję „Sprzątania świata”, podczas 
której będziemy zbierać śmieci zale-
gające na górskich szlakach, a które 
mieszkańcy beztrosko pozostawili. 
   Na każdym etapie realizacji projek-
tu będziemy prowadzić jego doku-
mentację. Z zebranych materiałów 
przygotujemy film i prezentację 
multimedialną, które zaprezentuje-
my na uroczystym podsumowaniu 
projektu. Chętni uczniowie z terenu 
gminy zostaną zaproszeni do udziału 
w konkursie wiedzy, a wszyscy miesz-

kańcy będą mogli wsiąść udział w konkursie fotograficznym pt. „Piękna 
jest nasza Ziemia”. Nagrodzone zdjęcia oraz inne wybrane przez jury 
fotografie zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, którą 
będzie można podziwiać na uroczystym podsumowaniu projektu.
 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW 
Z TERENU GMINY    RADZIECHOWY – WIEPRZ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 Projekt:  „ŚWIAT NISZCZONY GLOBALNIE-RATUJ LOKALNIE” 
współfinansowany  jest przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach kon-
kursu grantowego pn.”Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój 
-edycja 2018”

Koordynator projektu:
mgr Bożena Kupczak
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 Na pierwszy rzut oka – nic! Kanadę od Juszczyny dzieli 7000 km, 
jest tam około trzech milionów jezior, a 45% jej powierzchni porastają 
lasy, ze słynnymi klonami, których liść stał się symbolem Kanady i na-
szego projektu. 
 „Laboratorium klonowego liścia – przez doświadczenie poznaję 
przyrodę” to projekt, który będzie realizowany w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Juszczynie. Dzięki konkursowi grantowemu „Lokal-
ne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój - edycja 2018” udało nam się 
pozyskać grant w wysokości 10 tysięcy złotych, który przeznaczymy 
na remont i wyposażenie jednej z sal, tak aby stworzyć w niej nowo-
czesną pracownię przyrodniczą. Pracowni tej przyświecała od po-
czątku idea szerzenia i popularyzowania wiedzy z dziedziny przyrody 
i ekologii.
  Laboratorium klonowego liścia nie będzie zwykłą pracownią 
przyrodniczą z kilkoma mikroskopami i modelem szkieletu straszą-
cym w rogu klasy. To będzie miejsce, w którym uczniowie naszej 
szkoły przeżyją prawdziwą intelektualną przygodę, podróż w głąb 
komórki, odkryją tajniki substancji i tajemnice przyrody. A wszystko 
to odbywać się będzie w iście kanadyjskim stylu. Chcemy zadbać 
o estetykę naszego laboratorium, dlatego wyposażymy go w meble 
o nowoczesnej formie. Uczniowie przesiądą się z klasycznych ławek, 
do nowoczesnych stołów laboratoryjnych, a nad wszystkim górował 
będzie symbol naszego laboratorium – klonowy liść. 
 Zaczynamy w lutym od szpachlowania, malowania i przykleja-
nia fototapety. W marcu meblujemy i dekorujemy nasze laboratorium. 
W kwietniu podłączamy sprzęt multimedialny i sadzimy drzewka klo-
nu wokół szkoły. Naszym zamysłem było również przeniesienie idei 
kanadyjskiego klonu na zewnątrz szkoły, tak aby plac zabaw stano-
wił integralną całość z naszym przyrodniczym laboratorium. W maju 
ostatnie kosmetyczne poprawki i wielkie otwarcie. 
 Na tym nie kończymy! Już w czerwcu, uczniów naszej szkoły 
i mieszkańców Juszczyny, zapraszamy na piknik „Czysta rzeka”. Zapre-

Co wspólnego ma Kanada z Juszczyną?

zentujemy wówczas możliwości naszego laboratorium i wspólnie zro-
bimy coś dobrego dla stanu czystości naszej rzeki. 
 Kolejny rok szkolny, będzie obfitował, w szereg wydarzeń pro-
mujących ekologiczny styl życia, takich jak: dzień bez opakowań folio-
wych – czy to w ogóle jest możliwe, w dzisiejszym świecie, owiniętym 
po uszy polimerami? 
 Dzień dzikiej przyrody – poświęcony dziewiczym zakątkom na-
szej planety. Czy jeszcze takie istnieją, a jeśli tak, gdzie ich szukać? 
 Dzień różnorodności biologicznej – w którym uczniowie we-
zmą udział w konkursie na przebranie i opowieść o swoim ulubionym 
zwierzęciu. 
 Światowy dzień drzewa – na który zaprosimy przedstawiciela 
Nadleśnictwa Węgierska Górka z prelekcją na temat wartości jakie 
przynosi ze sobą ekosystem lasu. A na czas zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia planujemy osobliwą wigilię w lesie – podziel się 
opłatkiem z leśnym gagatkiem – na którą uczniowie przynoszą np. su-
chy chleb, siano, obierki z ziemniaków i jabłek, które zanosimy do lasu 
w miejsca, w których znajdują się paśniki dla zwierząt. 
 Mamy nadzieję, że „Laboratorium klonowego liścia – przez do-
świadczenie poznaję przyrodę” będzie służyć uczniom naszej szkoły 
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu: biologii, chemii, fizyki 
i geografii. Przyczyni się do poszerzenia świadomości ekologicznej 
i  polepszenia jakości naszego życia. Ale przede wszystkim będzie 
pięknym miejscem naukowej przygody, które na długo pozostanie 
w pamięci absolwentów naszej szkoły.

 Szkoła Podstawowa im. ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach 
bierze udział w 6 edycji programu profilaktycznego „ Dziel się Uśmie-
chem,”  który jest skierowany do uczniów klas 1-6 SP, a realizowany 
przez Polski Czerwony Krzyż. Program ma za zadanie budować wśród 
uczniów świadomość, jak ważna jest troska o zdrowe zęby oraz jak 
skutecznie dbać o higienę jamy ustnej. W związku z powyższym 
15  listopada uczniowie klas 1-4 SP wysłuchali prelekcji Pana Marka 
Mielnika – dyrektora oddziału PCK w Bielsku- Białej, której celem było 
przekazanie wiedzy na temat zębów, ich funkcji, higieny jamy ust-
nej,, zasad mycia zębów oraz zwrócenie uwagi na potrzebę dbania 
o zęby od najmłodszych lat. Każdy uczeń otrzymał bezpłatny pakiet, 
w którym znajdowały się przybory niezbędne do higieny jamy ustnej: 
szczoteczka, pasta do zębów oraz bezcukrowa guma do żucia.

DZIEL SIĘ UŚMIECHEM
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 20.03.19 r. uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. Ks. Prał. 
St. Gawlika w Radziechowach wzięli udział w happeningu ekologicz-
nym: „Nie truj-segreguj” realizowanym w ramach projektu „ŚWIAT 
NISZCZONY GLOBALNIE-RATUJ LOKALNIE”.
 Projekt ten jest współfinansowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A. 
w ramach konkursu grantowego pt. ”Lokalne Inicjatywy Społeczne 
Żywiec Zdrój-edycja 2018.
 Dzięki współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi z tere-
nu gminy do happeningu przyłączyły się przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola im. Wł. Pieronka w Radziechowach.
 Podczas happeningu uczniowie przebrani w stroje przypomi-
nające dymiące kominy lub wysypiska śmieci, przeszli główną ulicą 
miejscowości. Dzieci niosły plakaty i transparenty, śpiewały piosenki 
oraz wykrzykiwały hasła, nawołujące do zaprzestania spalania śmieci 
w piecach domowych. Barwny korowód zainteresował mieszkańców 
wsi. Na zakończenie happeningu uczniowie wraz z przedszkolakami 
udali się do Urzędu Gminy Radziechowy –Wieprz. Dzieci przedstawiły 
krótki program artystyczny, w którym zachęcały mieszkańców i pra-
cowników gminy do ekologicznego trybu życia.

„ŚWIAT NISZCZONY GLOBALNIE
– RATUJ LOKALNIE”

 Na rodzicach ciąży obowiązek nadzoru nad właściwym korzysta-
niem z quadów przez ich pociechy.
 Dziecko w wieku do 10 lat na drodze publicznej nie może kie-
rować jakimkolwiek pojazdem, z wyjątkiem kierowania rowerem pod 
opieką osoby dorosłej. Nie ma natomiast bezpośredniego zakazu kie-
rowania pojazdem poza drogą publiczną. Jednak należy zastosować 
art. 1 ust. 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym, który odnosi się do ru-
chu odbywającego się poza drogami publicznymi, gdzie ustawodaw-
ca określa, że przepisy stosuje się, jeżeli jest to konieczne dla uniknię-
cia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. W przypadku 
dziecka kierowanie quadem jest sytuacją zagrażającą jego zdrowiu 
i życiu. Dziecko w tym wieku z pewnością nie jest sprawne pod wzglę-
dem fizycznym, ani psychicznym do kierowania takim pojazdem.
Ponadto zgodnie z art. 105 Kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy 
rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu za-
bronionego przez ustawę, jako przestępstwo, w tym i przestępstwo 
skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego na 
demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełnia osoba, pod której nadzór od-
powiedzialny oddano nieletniego, podlega karze ograniczenia wol-
ności, grzywny albo karze nagany.
3. W wypadkach określonych w § 1 i 2, jeżeli nieletni czynem swym 
wyrządził szkodę, można orzec nawiązkę do wysokości 1 tys. złotych.

DZIECKO NA QUADZIE 
W przypadku, gdy dziecko doprowadzi do realnego zagrożenia dla 
życia i zdrowia ludzkiego poprzez kierowanie takim pojazdem za zgo-
dą rodziców lub innych osób dorosłych, osoby takie narażają się na 
odpowiedzialność karną. Może im grozić kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.
Czy potrzebny jest kask?
Każdy kierujący czterokołowcem oraz osoba przewożona takim po-
jazdem powinni używać kasków ochronnych odpowiadających wła-
ściwym warunkom technicznym, chyba, że quad jest wyposażony 
w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa.
Quadem w lesie
 Zgodnie z przepisami Ustawy o lasach,  ruch pojazdem silniko-
wym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie 
drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony 
tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczają-
cymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających 
się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Niestosowanie się do 
powyższych zasad skutkować może karą grzywny.
 Nad kupnem quada trzeba się bardzo dokładnie zastanowić. 
Należy pamiętać, że pojazd sam w sobie nie jest niebezpieczny, jed-
nak użycie go w sposób nieprzemyślany powoduje zagrożenie. Jest 
to szybki i zwrotny sprzęt, dlatego wystarczy jeden ruch, aby jazda 
mogła skończyć się tragedią.
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 22.03. 2019r. w sali Domu Ludowego w Wieprzu odbył się 
III  Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej Dla Przedszkolaków – 2019, 
który zorganizowany był w zakresie realizacji projektu „Ekologia 
modne słowo – odkrywamy je na nowo” współfinansowanego 
przez Firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach programu „LOKALNE INI-
CJATYWY SPOŁECZNE’ – edycja 2018.
 Organizatorami turnieju było Publiczne Przedszkole w Wieprzu 
oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – 
Wieprz, natomiast fundatorami nagród dla dzieci była Firma Żywiec 
Zdrój S.A., Nadleśnictwo Węgierska Górka, Firma PIOTR PLAST, 
GCKPT Radziechowy – Wieprz, oraz Publiczne Przedszkole w Wie-
przu.
 Zmagania uczestników obserwowali i oceniali zaproszeni go-
ście: 
- Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz Pan Maciej Mika, 
- Kierownik Referatu Oświaty Gminy Radziechowy - Wieprz Pani 
Małgorzata Piela, 
- Kierownik GCKPT Radziechowy - Wieprz Pani Agnieszka Biegun, 
- Koordynator programu „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec 
Zdrój S.A. – edycja 2018” Pani Ula Fabianiak 
- oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Węgierska Górka - specjali-
sta d/s edukacji leśnej Pan Władysław Żółty i Pani Olga Warnicka 
- Kuśnierz.
Głównymi celami turnieju było:
1. usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy ekologicznej dzieci zdo-
bywanej w ciągu roku szkolnego w ramach zajęć edukacyjnych;
2. kształcenie aktywnej postawy członka zespołu zaangażowanego 
we wspólne działania;

III Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej
dla Przedszkolaków - 2019

3. popularyzacja treści ekologicznych wśród innych przedszkoli;
4. rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania i szacunku dla przyrody.
5. integracja dzieci z innych placówek przedszkolnych, wymiana do-
świadczeń, zdrowa rywalizacja, wspólna zabawa.
Do turnieju zgłosiło się 9 trzyosobowych drużyn z przedszkoli z te-
renu Gminy Radziechowy – Wieprz, które przed przystąpieniem do 
rozgrywek obejrzały przedstawienie o treści ekologicznej pt. „Chory 
komin” w wykonaniu dzieci 6 - letnich pod kierunkiem wychowaw-
czyń Pani Barbary Dudek i Pani Małgorzaty Słowy.
W czasie rozgrywek przedszkolaki brały udział w 6 konkurencjach:
1. Zagadki i żywioły – rozwiązywanie przyrodniczych zagadek; 
2. Zabawa sensoryczna – rozpoznawanie przedmiotów za pomocą 
dotyku;
3. Wiatr czyścioszek – segregacja odpadów;
4. Quiz ekologiczny – wybór popranej odpowiedzi na zadane pytanie;
5. Głodny smok – zabawa z gazetami;
6. Kocham przyrodę – karta pracy.
 Zadania poprawnie wykonane były premiowane punktami 
w formie plastikowych nakrętek z butelek po napojach, które drużyny 
zbierały do kolorowych osłonek na doniczki.
 Wszystkie drużyny wykazały się ogromną wiedzą na temat ota-
czającej nas przyrody oraz sposobów dbania o nią, a także umiejętno-
ścią pracy zespołowej. Rywalizacja była bardzo emocjonująca i trwała 
do ostatnich chwil turnieju.   W wyniku rozgrywek wyłoniono I, II i III 
miejsce oraz wyróżnienia.
I miejsce zdobyła drużyna z Publicznego Przedszkola nr 1 w Wie-
przu, której opiekunem była Pani Maria Kalika
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 21 stycznia uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej wzięli udział 
w przedstawieniu teatralnym „Przygody Pipi” w wykonaniu aktorów 
Studia Teatralnego „Krak-Art” z Krakowa. W przedstawieniu poruszo-
ny został szeroko pojęty temat bezpieczeństwa. Dzieci poznały znaki 
drogowe i podstawowe zasady ruchu drogowego. Droga do Szkoły 
Podstawowej w Radziechowach, położonej na dosyć stromym wznie-

W górę czy w dół... Byle bezpiecznie!
sieniu, zimą staje się poważnym wyzwaniem dla uczniów głównie ze 
względu na stan jezdni. Ta w razie oblodzenia staje się wyzwaniem 
również dla kierowców, którzy mogą stanowić zagrożenie dla pie-
szych. Szkoła prowadzi szereg projektów, których zadaniem jest profi-
laktyka bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. W poniedziałek 
zamknięto kolejny z nich, który wspólnie z lokalnym producentem 
wody mineralnej, pozwolił na zaopatrzenie uczniów w odblaski i ka-
mizelki.
 Kamizelki i odblaski to po zmroku ważny element garderoby. 
Przypominamy, że zakładając element odblaskowy stajemy się wi-
doczni z odległości nawet 150-ciu metrów, a bez niego zaledwie z 30-
tu. Po spektaklu Komendant Policji z Węgierskiej Górki przeprowadził 
krótką prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa na drodze oraz podczas 
ferii zimowych. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali kamizelki 
odblaskowe, które szkole przekazała firma Żywiec Zdrój. DZIĘKUJEMY.

Wykorzystano fragmenty z artykułu Pawła Chudeckiego
zamieszczonego na stronie Radio Bielsko

II miejsce zdobyły dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Wieprzu – 
których opiekunem były Panie Barbara Dudek i Małgorzata Słowy 
III miejsce zdobyły dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
im. Jana Pawła II w Bystrej, których opiekunem była Pani Alicja Jasek.
Pozostałe drużyny:
* z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybędzy,
* z Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach - ul. Głów-
na
* z Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach - ul. 
Św. Marcina,
* z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Juszczynie
* oraz z Publicznego Przedszkola w Wieprzu otrzymały wyróżnienia.

 Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i zaangażowa-
nia, umiejętności pracy i zabawy w zespole oraz zachowania fair 
play.  Dziękujemy nauczycielkom, które tak wspaniale przygotowa-
ły swoich wychowanków do udziału w turnieju. 
Wyrazy wdzięczności kierujemy do Wójta Gminy Radziechowy - 
Wieprz Pana Macieja Miki za bezpłatne udostępnienie sali Domu 
Ludowego, za wsparcie do sponsorów nagród oraz do wszystkich 
wspaniałych gości, którzy zechcieli uświetnić naszą imprezę swoją 
obecnością.
 Na zakończenie zapraszam do obejrzenia fotorelacji z turnieju.

Danuta Adamczyk
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wieprzu
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TABLICĘ TĘ POŚWIĘCONO
W ROCZNICĘ 100 - LECIA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PAMIĘCI GÓRALEK I GÓRALI
POLEGŁYCH W OBRONIE OJCZYZNY
WDZIĘCZNI ZA BEZCENNY DAR GÓROLSKIJ ŚLEBODY
MIESZKAŃCY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
1918 – 2018

 Taki napis widnieje na tablicy, której odsłonięcie miało miejsce 
w miniony piątek – 9 listopada 2018 r. Przed uroczystością odsłonię-
cia, odbyła się także Masza Św. w Kościele pw. Św. Marcina w Radzie-
chowach w intencji wszystkich mieszkańców, nowo wybranych władz 
i pracowników Urzędu Gminy. Tak rozpoczęło się trzydniowe święto-
wanie Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Ra-
dziechowy – Wieprz, które trwało aż do 11 listopada.
 W trzydniowe obchody Odzyskania Niepodległości zaanga-
żowały się wszystkie Parafie z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz 
i we współpracy z Urzędem Gminy zapraszały mieszkańców na przy-
gotowane przez siebie koncerty, występy artystyczne czy spektakl 
muzyczno – słowny. Wszyscy mieszkańcy jednoczyli się w tym szcze-
gólnym czasie 100 – lecia Niepodległości Polski, co obrazowała fre-
kwencja podczas organizowanych wydarzeń. Domy ludowe, Kościoły, 
Sale, a nawet parking przed Urzędem Gminy podczas odsłonięcia Ta-
blicy Pamiątkowej, były zapełnione.
 W piątek – 9 listopada, ok. godz. 11:00 wybrzmiały dźwięki gó-
ralskiej trombity, które oznajmiały rozpoczęcie świętowania. Równo 
o godz. 11:11 wszyscy obecni na uroczystości goście jednoczyli się 
z uczniami w szkołach z terenu całej Polski i odśpiewali cztery zwrot-

100 LAT WOLNOŚCI
Obchody stulecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę w Gminie Radziechowy-Wieprz

ki Hymnu Polski, spoglądając na biało – czerwone barwy flagi wzno-
szonej na maszt. Po części oficjalnej poświęcenia i odsłonięcia Tablicy 
Pamiątkowej przez Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz Macieja Mikę 
oraz Prezesa Etnobanku Spółdzielczego (który jest współfundatorem 
tablicy) zaprezentowały się szkoły z naszego terenu. Krótki program 
artystyczny przeszedł oczekiwania wszystkich widzów i wspaniale 
wprowadził nas w klimat nadchodzących dni. Swój repertuar zagrała 
także Orkiestra Dęta z Radziechów, a śpiewem wtórowali im wszy-
scy przybyli goście oraz inne obecne delegacje organizacji działają-
cych na tym terenie. Byli to min.: Związek Podhalan na Żywiecczyź-
nie, Klub Seniora Wrzos, Zespoły Regionalne, Stowarzyszenie Dzieci 
Serc, Uczniowie Klas Wojskowych z Liceum w Moszczanicy, Szkoły 
Podstawowe, Górnicy, Pszczelarze i inni, którzy przybyli tego dnia ze 
sztandarami, aby uświetnić niezwykłe wydarzenia. Wielu z nich skła-
dało kwiaty i zapalało znicze pod pamiątkową tablicą, dedykowaną 
naszym przodkom. Po południu, tego samego dnia, uczniowie z Przy-
będzy zapraszali wszystkich mieszkańców na przygotowany przez 
siebie spektakl pt.: „Droga do Wolności”, zaprezentowanym w Domu 
Ludowym, którzy zachwycił wszystkich widzów.
 W sobotni wieczór 10 listopada odbył się niezwykły koncert 
w klimatycznym drewnianym kościółku w Juszczynie. Joanna Korpiela 
– Jatkowska i Urszula Mizia, przy akompaniamencie Janusza Kochuta, 
zaprezentowały niezwykłą „Historię Polskiej Pieśni Patriotycznej”. Dla 
obecnych było to niezwykłe muzyczne doznanie i możliwość spotka-
nia się z klasycznym brzmieniem wiolonczeli, pianina i elementów po-
ezji śpiewanej. Niecodziennie mieszkańcy tych terenów mają okazję 
spotkać się z takim połączeniem dźwięków, dlatego koncert spotkał 
się z dużym zainteresowaniem.
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 Od pewnego czasu na terenie naszej 
gminy dochodzi do incydentów z udziałem 
wolno biegających psów. Dlaczego mieszkań-
cy gminy nie pilnują swoich pupilów? O pilno-
wanie czworonogów apeluje asp. sztab. JACEK 
SZPAK, którego priorytetowym zadaniem jest 
ograniczenie zjawiska bezpańskich psów bie-
gających bez kontroli. Praktycznie w każdej 
miejscowości jadąc samochodem można zo-
baczyć wolno biegające psy. Nie każdy jednak 
właściciel zdaje sobie sprawę z tego, że stano-
wią one poważne zagrożenie w szczególności 
dla dzieci. Pogryzienie przez psa to straszne 
doświadczenie i trauma często na całe życie. 
Powinniśmy zadać sobie pytanie, jak ważne 
jest dla nas bezpieczeństwo. Częste przypadki, 
w których dochodzi do kolizji z psami noszą za 
sobą poważne konsekwencje, nie tylko dla kie-
rowcy, ale w szczególności dla właściciela psa. 
Prawo mówi jasno: 
„Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim 
posługuje, obowiązany jest do naprawienia 
wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od 
tego, czy było pod jego nadzorem, czy też 

Bezpańskie czy pańskie psy?
zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani 
osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie 
ponoszą winy.”, 
„Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim 
posługuje, obowiązany jest do naprawienia 
wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od 
tego, czy było pod jego nadzorem, czy też 
zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani 
osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie 
ponoszą winy.” 
 Wyraźnie podkreślić należy, że cytowa-
ny przepis co do zasady nakłada odpowie-
dzialność cywilną za szkodę powstałą przez 
zwierzę, które się chowa.  Dlatego apeluje-
my do mieszkańców Gminy Radziechowy-
-Wieprz, aby pilnowali swoich czworonogów 
i nie narażali na niebezpieczeństwo dzieci 
i kierujących pojazdami. 
 Rada Gminy Radziechowy-Wieprz pod-
jęła uchwałę dotyczącą programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
ganie bezdomności zwierząt na terenie na-
szej gminy w 2019 roku. Uchwała informuje 
o podpisaniu umowy ze schroniskiem, celem 

zapewnienia należytej opieki zwierzętom 
błąkającym się, dlatego jeśli zaginie pies 
i  jego los będzie nam nieznany – warto bę-
dzie sprawdzić właśnie to schronisko: 
Schronisko dla zwierzat „AZYL” ,
43-400 Cieszyn, ul. Cicha 10
tel. kom. 603 850 137
e-mail: psy@schronisko.cieszyn.pl

JAK INTERWENIOWAĆ W SPRAWIE BEZDOM-
NEGO LUB POTRĄCONEGO ZWIERZĘCIA
 Aby zwierzę mogło zostać zabrane do 
schroniska należy sprawę zgłosić do Refe-
ratu Technicznego w gminie, informując, 
gdzie zwierzę się znajduje. Powiadomiona 
jednostka zgłasza interwencję schronisku, 
które przyjeżdża i zabiera do siebie bezdom-
nego psa. Jeżeli jest to zwierzę ranne zostaje 
przewiezione do współpracującej ze schro-
niskiem przychodni weterynaryjnej. W  przy-
padku rannych zwierząt interweniuje się 
także gdy sprawa dotyczy kotów czy dzikich 
i gospodarskich zwierząt jedynie na terenie 
dróg należących do terenu gminy. Niestety 
ze względu na brak kociarni, schronisko nie 
może przyjmować do siebie błąkających się 
bezdomnych zdrowych kotów.  
 Schronisko nie przyjmujemy zgłoszeń 
od osób prywatnych. Prosimy o kontakt 
w godzinach pracy urzędu z Referatem Tech-
nicznym tel.: 33 860 15 74, natomiast po go-
dzinach pracy w sytuacji kryzysowej zagraża-
jącej życiu lub zdrowiu z nr alarmowym 112.
 Prosimy jednak pamiętać, że interwen-
cja ze strony Urzędu Gminy może dojść do 
skutku jedynie w momencie, kiedy chodzi 
o drogi gminne. 

Każda miejscowość w całej Polsce dnia 11 listopada odśpiewała Hymn 
Polski. Nie inaczej było w miejscowościach Gminy Radziechowy – 
Wieprz. Zewsząd słychać było wspaniałe dźwięki Mazurka Dąbrow-
skiego, a szczególną siłę jego brzmienia odczuwało się w Wieprzu po 
Mszy Świętej i koncercie Pieśni Patriotycznych Zespołu Regionalnego 
Grojcowianie. Niezwykły był widok powiewających biało – czerwo-
nych flag w pełnych ławkach Kościoła w Wieprzu, które wtórowały 
śpiewanym pieśniom. Widownia śpiewała wraz z młodymi artystami, 
a równo o godz. 12:00 wszyscy obecni powstali i wspólnie dołączyli do 
Ogólnopolskiej Akcji „Niepodległa do Hymnu” i odśpiewali wszystkie 
zwrotki Hymnu Ojczystego. W Radziechowach Świętowano podwój-
nie, ponieważ tego niezwykłego dnia o godz. 11:30 miała miejsce 
uroczysta Msza Odpustowa, jako że patronem Parafii jest Św. Marcin. 
Nie brakowało tu jednak akcentów patriotycznych, bo wydarzenie to 
zostało połączone z obchodami Święta Niepodległości. W Juszczynie 
wspólny Hymn wybrzmiał nieco później, gdyż świętowanie tam roz-
poczęło się tego dnia o godz. 15:00 uroczystą Mszą Św. w intencji Oj-
czyzny. Zaraz po niej nastąpił przemarsz do Domu Ludowego, gdzie 
rozpoczął się spektakl muzyczno – słowny, oprowadzający widzów po 
ścieżkach historycznych wydarzeń, prowadzących do odrodzenia się 
Polski.
 Dla każdego Polaka, w ciągu tych trzech dni 9 – 11 listopada, 
wydarzyło się wiele wzruszających momentów. Ogromnie cieszy fakt, 
że cała Polska potrafiła zjednoczyć się w tak wyjątkowym dla nas dniu 
Stulecia Odzyskania Niepodległości. Mamy nadzieję, że w przyszłości 
również będziemy świadkami tak wspaniałej aktywności mieszkań-

ców i nadal będziemy wspólnie świętować podczas kolejnych obcho-
dów Święta Niepodległości. Bo to od Nas – przyszłych pokoleń, zależy 
jak będzie wyglądała Polska. Musimy o tym pamiętać i dbać o nasze 
dziedzictwo historyczne, bo jak powiedział Józef Piłsudski:
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości”.

www.cowkulturze.pl/100-lat-wolnosci
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 Grupa śpiewacza „SPOD MATYSKI” - 
pod taką nazwą najmłodsi uczniowie klasy 
IIIa Szkoły Podstawowej im. ks. prał. Stanisła-
wa Gawlika w Radziechowach reprezento-
wali nasza szkołę i gminę na Powiatowym 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Pastorał-
ka Żywiecka 2019” w styczniu bieżącego 
roku. Nie powstydzili się swoich występów, 
wręcz przeciwnie. Swoim talentem wokal-
nym zdobyli WYRÓŻNIENIE w kategorii grup 
śpiewaczych. Również uczennica tej klasy - 
Małgorzata Lipiec wywalczyła swoim niepo-
wtarzalnym, urokliwym głosem III miejsce na 
tym konkursie.
 Lecz to tylko jedno z ostatnich osiągnięć 
tej klasy i Małgosi. Wcześniejsze sukcesy ja-
kie odniosły te utalentowane dzieci w ciągu 
zaledwie 5 miesięcy nauki szkolnej to:    
• WYRÓŻNIENIE-Anastazja Ciastek, Hanna 
Adamczyk -FESIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ 
„STREFA CHWAŁY” -MCK Żywiec
• II MIEJSCE - MAŁGORZATA LIPIEC -FESTIWAL 
PIOSENKI POLSKIEJ MCK ŻYWIEC-gdzie na 
Koncercie LAUREATÓW wystąpiła na scenie 
z popularną polską piosenkarka panią Izabelą 
Trojanowską,
• WYRÓŻNIENIE - grupa śpiewacza kl.IIIa wraz 
z solistką Małgorzatą Lipiec w Szkolnym Kon-
kursie Pieśni Patriotycznej,

MUZYCZNE SUKCESY NAJMŁODSZYCH
UCZNIÓW SZKOŁY RADZIECHOWACH

• ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA -MAŁGO-
RZATA LIPIEC wraz klasą IIIa w X Gminnym 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Gwiazda Be-
tlejemska 2019r.),

• I MIEJSCE -grupa śpiewacza kl.IIIa -w X Gmin-
nym Konkursie Kolęd i Pastorałek „ GWIAZDA 
BETLEJEMSKA 2019”

 W poprzednich latach szkolnych rów-
nież takowych osiągnięć muzycznych tej 
klasy nie brakowało. To nie jest bowiem ich 
pierwszy taki sukces, gdyż zdobywali równie 
wysokie miejsca na szczeblu gminnym i po-
wiatowym.
 Patrząc na te wszystkie nagrody i wyróż-
nienia, możemy czuć się dumni, że w naszej 
szkole jest tak utalentowana klasa, która na-
dal rozwija swoje zdolności i zainteresowania 
muzyczne (sportowe i plastyczne). Z pewno-
ścią dołoży starań, by reprezentować Szkołę 
Podstawową w Radziechowach  oraz naszą 
gminę na kolejnych konkursach muzycznych 
i nie tylko….

Wychowawca klasy IIIa Edyta Pasternak
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 3 marca odbył się niezwykły Bal Karnawałowy, w którym brały udział dzieci z naszej Gminy. Bal 
zorganizowany został przez Stowarzyszenie „Grojcowiania”, Koło Gospodyń Wiejskich z Brzusnika 
oraz Gminne Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz. Na to wydarzenie został zaproszo-
ny wspaniały DJ z Żywca MIREK GRAJEK, który również z dziećmi bawił się na parkiecie i zorganizo-
wał naprawdę świetną zabawę! Było wiele konkursów i dyscyplin takich jak taniec z balonem, czy 
najbardziej zwariowane figury na parkiecie. Do zabawy włączyli się też rodzice. Można było wygrać 
bilety do GoJumpu w Bielsku Białej, bilety do Kina Janosik w Żywcu oraz gry planszowe i wiele in-
nych nagród rzeczowych. Podczas zabawy dostępna była darmowa Fotobudka! Na stołach znalazły 
się pyszne ciasta i kanapki z warzywami. Wszędzie latały balony i serpentyny. Zabawa była świetna! 
Mamy nadzieję, że za rok Dj Mirek znowu nas odwiedzi i zatańczy z nami na parkiecie! Serdecznie 
dziękujemy za wspaniałą zabawę wszystkim obecnym i zapraszamy do czynnego udziału w kolej-
nych wydarzeniach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radzie-
chowy-Wieprz!

Pozdawiamy!
Zespół GCKPT R-W

Bal Karnawałowy



Klub Seniora Wrzos z Juszczyny
Powstał w 2016 roku z inicjatywy ludzi, którzy przez całe życie działali społecz-
nie. Dzisiaj Klub liczy 50 członków i ciągle ich przybywa. Prezesem Klubu jest 
Pani Krystyna Leszczewska z Juszczyny. Członkowie Klubu Seniora działają cha-
rytatywnie na rzecz osób starszych, ale też uczą młodych jak być wolontariu-
szami. Seniorzy pomagając sobie wzajemnie angażują innych do aktywnego 
życia społecznego, głównie osoby starsze i samotne. KS Wrzos pisze projekty 
i z wielkim powodzeniem je realizuje. Przez okres wiosenny klub organizuje 
nordic walking ścieżkami miejscowości zachęcając do aktywnego stylu życia, 
zbilansowanej diety oraz pracy nad sobą i dyscypliną. Współpracuje z lokalnymi 
władzami, innymi klubami, stowarzyszeniami, młodzieżą a także z dziećmi. Nie-
dawno rozpoczęli prężną współpracę z organem policji, który dzieli się z nimi 
wiedzą i doświadczeniem dotyczącym bezpieczeństwa osób starszych. Człon-
kowie Klubu angażują i realizują się w wielu zadaniach. Ostatnio wspierają akcję 
KILOMETRY DOBRA organizowaną przez Stowarzyszenie PARAMUS oraz starają 
się edukować dzieci i młodzież, ale w głównej mierze osoby starsze. Tworzą rę-
kodzieło (decoupage, kopytka - skarpety z owczej wełny), które u wielu osób 
wywołują uśmiech na twarzy. Prężnie się rozwijają, przez co angażują coraz to 
większą ilość osób. Mamy nadzieję, że już „jutro” rozrosną się na obszar całej 
Gminy Radziechowy-Wieprz a ich działania będą docenione.


