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 Od marca trwa modernizacja Budynku Urzędu Gminy. Zmiany 
są ogromne i idą w bardzo dobrym kierunku. Najważniejsze jest to, 
że remont zbliża się ku końcowi. Trwają prace wykończeniowe biur i 
korytarzy. Już za kila dni będzie czynna winda, która ułatwi porusza-
nie się po urzędzie. Nowa, schludna klatka schodowa z piękną galerią 
fotografii z terenu Naszej Gminy będzie wizytówką budynku. Wokół 
budynku również nastąpiły zmiany, przez co powiększył się parking i 
z tym związany komfort. Ogromnie cieszymy się, że Budynek Urzędu 
Gminy nie będzie odstawał już wyglądem od budynku EtnoBanku, 
wszystko będzie spójne i nowoczesne. Nasz Urząd został wyposażo-
ny w panele fotowoltaiczne i pompę ciepła, która zastosowana latem 
służy jako klimatyzator chłodzący a zimą grzejnik. To ogromny krok w 
stronę ochrony środowiska. Nasza Gmina, małymi kroczkami staje się 
EKO. 

Zmieniamy się dla Was!

 31 maja o 10:00 odbyła się Sesja Rady 
Gminy, na której medal oraz dowód uznania 
otrzymali Sportowcy, którzy w ostatnim roku 
reprezentowali naszą Gminę na szczeblu wo-
jewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodo-
wym.
 Po zapoznaniu się z  pozytywnymi opi-
niami oraz wnioskami Komisji Oświaty, Kultu-
ry, Sportu i Spraw Socjalnych Gminy Radzie-
chowy-Wieprz Rada Gminy przyznała medal 
oraz dowód uznania:
Panu Szczepanowi Kupczakowi – 1  miejsce 
w  Letnich Mistrzostwach Polski w  Kombina-
cji Norweskiej w Zakopanym które odbywały 
się dniu 20.10.2018r oraz 18  miejsce w  Mi-
strzostwach Świata w kombinacji Norweskiej 
w Seefeld, które odbywały się w dniach 19-28 
02.2019 r.

Medal oraz dowód uznania dla sportowców

Pani Kamili Bysko – Młodzieżowe Mistrzo-
stwo Polski w  Futsalu Kobiet w  kategorii 
U-18 w Toruniu, które odbywały się w dniach 
01-02.12.2018 r.
Pani Wiktorii Chowaniec – Młodzieżowe Mi-
strzostwo Polski w Futsalu Kobiet w kategorii 
U-18 w Toruniu, które odbywały się w dniach 
01-02.12.2018 r.
Panu Janowi Ciućka – zdobył Młodzieżo-
we Mistrzostwo Polski w  Futsalu w  katego-
rii U-16  w  Chrzanowie, które odbywały się 
w dniach 08-10.02.2019 r.
Panu Tomaszowi Mice – brązowy medal 
w  Indywidualnych Mistrzostwach Polski 
w  Tenisie  Stołowym Osób Niepełnospraw-
nych w  Zielonej Górze, które odbywały się 
w dniach 10-11.11.2018 r., oraz brązowy me-
dal w  Drużynowych Mistrzostwach Polski 

w  Tenisie Stołowym Osób Niepełnospraw-
nych w  Wiśle które odbywały się w  dniach 
1-2.12.2018r.,
Panu Damianowi Kosiecowi – drugie miej-
sce w  Międzynarodowych Zawodach Kultu-
rystyki IFBB  Diamond Cup FIWE w  kategorii 
do 180 cm, które odbywały się w Warszawie 
w dniach 21-23.09.2018 r.
Panu Marcinowi Arastowi – drugie miejsce 
w  XXXIV Halowych Mistrzostwach Polski Ju-
niorów  w  Łucznictwie w  konkurencji zespo-
łowej łuki bloczkowe oraz trzecie miejsce 
w  XXXIV Halowych  Mistrzostwach Polski Ju-
niorów w  Łucznictwie w  konkurencji mikst 
łuki bloczkowe, które odbywały się w Wilko-
wicach w dniach 23-24.03.2019 r.
 Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY i 
życzymy dalszych sukcesów!
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 W niedziele 9 czerwca, na granicy Bystrej i Brzuśnika, w Wie-
przu oraz w Juszczynie wspólnie świętowaliśmy Zielone Świątki. Jak 
co roku obchodzono je z wielkim zaangażowaniem. Ważną częścią 
zieolono świątkowych obchodów jest rozpalenie „świętego ognia”, 
wysoko w górach, jak i zwyczaj smażenia jajecznicy z pokrzywami – 
dawniej miało to związek z niewielkimi zapasami jedzenia w okresie 
przednówku. Mieszkańcy wspólnie biesiadowali przy ognisku, bawili 
się i uczestniczyli w zielonoświątkowych obrządkach. Nie mogłoby 
zabraknąć opalania zboża wcześniej przygotowanymi „kadubkami” - 
to swego rodzaju pochodnie, czyli grube patyki owinięte słomą lub 
obłożone korą i żywicą. Niegdyś obyczaj ten należał do kawalerów. 
Młodzi mężczyźni biegli wspólnie na swoje pola (po miedzach) z ka-
dubkami wołając przy tym kilkakrotnie: Łopol Boze moje zboze”. Kie-
dy panowie już opalili wszystkie okoliczne zboża gospodarzom, któ-
rzy ich o to poprosili, wracali na miejsce, gdzie rozpalone było ognisko 
by wspólnie z innymi świętować ten dzień.

ZIELONE ŚWIĄTKI 2019

 W Bystrej odbył się konkurs skoków przez ognisko. Zgromadzona 
publiczność doceniała nie tylko wysokość skoku, ale również wszelkie 
popisy przy tym wykonywane. W Wieprzu zapalono ognisko wcze-
śniej, a w Juszczyna świętowała Zielone Świątki wraz z mieszkańcami 
Trzebini. Wszędzie działo się coś innego. Gry, konkursy i zabawy. Prócz 
jajecznicy z pokrzywami można było skosztować również buchty z 
owocami  oraz oscypka z żurawiną. Muzykę i wspólną zabawę zapew-
nił zespół ZR Grojcowianie. O wspaniałą atmosferę zatroszczyły się 
również Koła Gospodyń Wiejskich, które usmażyły tradycyjną jajeczni-
cę na pokrzywach. Nieoceniona była pomoc przy organizacji Ochot-
niczych Straży Pożarnych z Bystrej, Przybędzy, Wieprza, Juszczyny a 
także z Trzebini. Całe wydarzenie zwieńczyło rozpalenie ogromnych 
ognisk o godzinie 21:00 oraz wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogór-
skiego i Barki. Obchody Zielonych Światek to niezwykle klimatyczne 
wydarzenie łączące mieszkańców naszej gminy. W tym roku po raz 
pierwszy Juszczyna połączyła siły ze Stowarzyszeniem „Trzebinka”. 
Proboszcz Parafii Trzebinia wspólnie z mieszkańcami odmówił mo-
dlitwę na zesłanie Ducha Świętego. Wszystkim zaangażowanym i go-
ściom należą się podziękowania za zaangażowanie i pomoc. 
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Gminne Centrum Kultury, Promocji, 
Turystyki Radziechowy - Wieprz poszu-
kuje twórców do współpracy. Każda 
osoba wykonywająca sztukę i ręko-
dzieło zawodowo jak i hobbystycznie 
może zgłosić się do nas. Zapewniamy 
publikację na stronie internetowej 
i w mediach społecznościowych, które 
cieszą się dużym zasięgiem. Informa-
cje i kontakt do Państwa będzie dla nas 
szczególnie ważny podczas organizacji 
imprez plenerowych, gdzie jest możli-
wość prezentacji swojego dorobku artystycznego. Pragniemy 
wspólnie rozwijać kulturę i sztukę w naszej gminie, jak i podtrzy-
mywać tradycje regionalne. Sztuka ludowa jest nam szczególnie 
bliska, ale wszelki przejaw działalności twórczej, również współ-
czesnej, jest dla nas szczególnie ważny. Nie zamykamy się jedy-
nie na sztuki wizualne - liczymy na współpracę również z muzy-
kami, gawędziarzami, pisarzami i poetami. Oni również mogą 
liczyć na promocje swojej twórczości. Wspieramy wszelkie inicja-
tywy lokalne- pomagamy w realizacji pomysłów na kultywowa-
nie tradycji, zwyczajów, itp. działań o charakterze ludowym, jak 
i współczesnym.
Kontakt mailowy i telefoniczny:
biuro@cowkulturze.pl , tel.504 612 786.

Wspólpraca
z artystami
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 W ostatni weekend czerwca odbyło się kolejne piękne wyda-
rzenie - Międzynarodowy Festiwal w Beskidach - Dziecięce Spotkania 
nad Sołą oraz Święto Gminy Radziechowy- Wieprz w tym Święto Ła-
sucha. Wszystko działo się w Wieprzu na ul. Nad Sołą. Przez dwa dni 
wydarzenia na scenie zaprezentowały się zespoły: 
• Dziecięcy Zespół Regionalny „MALI GROJCOWIANIE” z Wieprza 
• Dziecięcy Zespół Regionalny „MAŁY KONIAKÓW” z Koniakowa 
• Kapela Ludowa „MAZUĽKA” z Orawskiej Polhory – SŁOWACJA 
• Szkolny Zespół Regionalny „ROMANECKA” z Sopotni Małej 
• Detsky Folklorny Subor „OVECKY” Valasskie Mezirici – CZECHY 
• Dziecięcy Zespół Regionalny „HAJDUKI” z Pewli Ślemieńskiej 
• Zespół Pieśni i Tańca „JODEŁKI” z Radziechów (grupa dziecięca) 
• Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Tôniecnici” z Krempach -Spisz 
• Zespół Pieśni i Tańca „JODEŁKI” z Radziechów (grupa starsza) 
• Zespół Regionalny „GROJCOWIANIE” z Wieprza (grupa starsza) 
Wszyscy zaprezentowali się znakomicie. Po występie zespoły i kapele 
nagradzane były statuetką ufundowaną przez Regionalny Ośrodek 
Kultury w Bielsku-Białej. 
W niedziele podczas Mszy Świętej odbył się Patriotyczny Koncert z 
okazji 100-lecia Powstań Śląskich. Podczas Mszy Pani Maria Polak z 
klubu Seniora Wrzos z Juszczyny odczytała wiersz, napisany włąśnie 
z okazji Rocznicy Powstań Śląskich, którego autorem wiersza jest Pan 
Jan Polak z Juszczyny: 
„Staczają się w przeszłość godziny i lata
lecz pamiętną została dla Ślązaków data, 
kiedy to swoją ziemię Prusakom zabrali
i do Rzeczpospolitej na zawsze przystali
Byli zniewoleni od czasów zarania
aż zrodził się w nich bunt i aż trzy powstania
tak dzielnie się bili, padali, krwawili
aż w końcu Górny Śląsk zaborcom odbili
Niech ta data zrywu na zawsze się święci
a Polacy wyryte mieli to w pamięci
Zagojone już rany, pozostały blizny
pamiętajmy jak oni, nie zdradzać Ojczyzny
By jak chleb powszedny na każdego czeka
tak przyjazny był zawsze człowiek dla człowieka”

 Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Wieprzu, 
korowód poprowadził zespoły na scenę, gdzie zabrzmiała Piosenka 
Festiwalowa na pisana przez Panią Brygidę Murańską.  
 Oprócz głównego programu odbyły się w międzyczasie gry, 
zabawy i konkursy, gdzie można było zdobyć cenne nagrody. Było 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL W BESKIDACH
- DZIECIĘCE SPOTKANIA NAD SOŁĄ

oraz ŚWIETO GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

również wiele stoisk z atrakcjami– strefa edukacyjna Żywiec Zdrój 
związana z projektem „MODELOWA GMINA”, stanowisko z konkursem 
Beskid Media, Żywiecki Food Track, stoiska Twórców z terenu naszej 
Gminy, Słodki Przystanek z lodami, stoisko z watą cukrową. Wspaniałą 
atrakcją były również zabawy z Beskidzkimi Harnasiami. Dzieci mogły 
wspólnie rywalizować w wielu dyscyplinach o atrakcyjne nagrody, 
takie jak bilety na GoJump, piłki, akcesoria rowerowe, czy bony do 
ArtMarku to jedne z wielu nagród, które można było wygrać podczas 
trwania imprezy. Serdecznie dziękujemy fundatorom za te piękne na-
grody. 
 Swoje dzieła zaprezentowali lokalni twórcy, a także Klub Seniora 
Wrzos, ukazując ręcznie wykonane kopytka z wełny owczej i malowa-
ne kwiaty w technice akwareli. 
 Ciekawym punktem był również stoisko związane z Powstaniami 
Śląskimi. Można było zobaczyć galerię z ilustracjami dotyczącymi tych 
ważnych wydarzeń. W niedziele pojawiło się również stoisko z wian-
kami na Świętego Jana, wykonywanymi przez gości i uczestników 
Festiwalu. Świętowaliśmy tradycyjnego Łasucha, podczas którego 
wybierano najlepsze duszonki. Zaprezentowały się Koło Gospodyń z 
Wieprza, Radziechów, Bystrej, Brzuśnika, Juszczyny oraz Stowarzysze-
nie Wieprzanki. Zwycięskie sołectwo otrzymało atrakcyjne nagrody, 
ufundowane przez firmę Artmark. 
 Dziękujemy wszystkim sponsorom: Regionalnemu Ośrodkowi 
Kultury w Bielsku-Białej, firmie Art Mark, Ageno Bielsko-Biała, Sanit 
Trans, Piotr Plast, Etno Bankowi Spółdzielczemu, Związkowi Mię-
dzygminnemu do spraw ekologii w Żywcu, Żywiec Zdrój, Go Jump 
- Parkowi Trampolin Bielsko-Biała, Gminnemu Centrum Kultury Pro-
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mocji Turystyki Radziechowy-Wieprz, Drukarni Wig z Żywca, Beskid 
Media, Słodkiemu Przystankowi Węgierska Górka, Bawilandowi Glin-
ka – dmuchańce. 
 Dziękujemy również osobom, które pomogły zorganizować to 
piękne przedsięwzięcie jakim jest Międzynarodowy Festiwal w Beski-
dach – Dziecięce spotkania nad Sołą. Podziękowania należą się Pani 
Annie Tomiak, OSP Wieprz, Referatowi Technicznemu z Gminy Radzie-
chowy-Wieprz, Panu Przemysławowi Kubaszkowi- EtnoBank, Danielo-
wi Frankowi - Okiem Fotoreportera, Kołom Gospodyń z terenu Gminy, 
wszystkim wystawcom, Szkole Podstawowej w Wieprzu, Zespołowi 
Pieśni i Tańca JODEŁKI z Radziechów, Zespołowi Grojcowianie z Wie-

prza, obsłudze zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Wie-
przu i wielu innym, którzy pomogli i wspierali nasze działania. To był 
naprawdę piękny weekend. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w 
większym gronie. 
Międzynarodowy Festiwal w Beskidach – Dziecięce spotkania nad 
Sołą
 Został dofinansowany z ze środków Narodowego Centrum Kul-
tury w ramach programu „EtnoPolska 2019” oraz ze środków Woje-
wództwa Śląskiego. 

Monika Noga 
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 Za nami kolejne zawody, tym razem STRAŻACKIE - 27.07.2019 
r. Jak co roku była to zawzięta rywalizacja. Liczył się każdy szczegół, 
technika i oczywiście szybkość. Strażaków dopingowała też liczna 
publiczność i Radni Gminy Radziechowy-Wieprz na czele z Panem 
Wójtem oraz Sołtysem Wieprza. Niestety w tym roku w zawodach nie 
wzięła udziału jednostka z Juszczyny, liczymy, że za rok nadrobią zale-
głości i pokażą na co ich stać. Wszystkim obecnym strażakom GRATU-
LUJEMY. Te zawody na długo pozostaną nam w pamięci. Zapraszam 
do obejrzenia zdjęć i filmu.
I miejsce: OSP Wieprz
II miejsce: OSP Przybędza
III miejsce: OSP Radziechowy
IV miejsce: OSP Bystra

ZAWODY STRAŻACKIE 2019
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 W dn. 22 maja 2019r. podczas konfe-
rencji  w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Żywcu decyzją Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach Projekt nr WND-RPSL.04.01.03–
24–02F5/18–003 pn. „Słoneczna Żywiecczy-
zna” uzyskał dofinansowanie w wysokości 52 
022 712,50 zł  
(całkowita wartość projektu: 55 148 250 zł 
brutto) na realizację 3000 szt. instalacji na te-
renie 10 gmin Powiatu Żywieckiego  (Gilowi-
ce, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, 
Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, 
Żywiec), w tym:
PV - Fotowoltaika 2228 szt.
Pompa ciepła powietrzna 560 szt.
Pompa ciepła powietrzna cwu 64 szt.
Pompa gruntowa 148 szt.
Informacja o  uzyskaniu dofinansowania 
(Uchwała nr  1023/41/VI/2019, zał. nr 2)  ht-
tps://bip.slaskie.pl/samorzad_wojewodztwa/
zarzad_wojewodztwa/uchwaly_zarzadu/
uchwala-zarzadu-nr-1023–41-vi-2019-z-d-
nia-2019–05–15.html
Aktualnie Związek Międzygminny ds. Ekolo-
gii przygotowuje się do podpisania formalnej 
umowy w  wyznaczonym przez Urząd Mar-

Związek Międzygminny ds. Ekologii otrzymał
pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania 

Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna’’

 Często na swojej drodze i wśród swoich znajomych możemy  
spotkać rodziców zmagających się z nie lada problemem i wyzwa-
niem, gdyż w ich ramionach znalazło się dziecko szczególnie wyma-
gające z tzw. High Need Baby . Rodzice zazwyczaj z radością wycze-
kują  narodzin swojej pociechy.  Układają w głowach cały scenariusz 
mającej  nastać sielanki rodzinnej. W wielu rodzinach się to udaje.  Są 
jednak rodziny, dla których od pierwszych chwil sielanka zamienia się 
w pole walki. 
 Bywa, że maluch bombardowany emocjami nie potrafi sobie z 
nimi poradzić.  Trudno mu  zasnąć, co wprowadza go w fatalny na-
strój, który nierzadko udziela się rodzicom, nieświadomym sytuacji w 
jakiej znajduje się dziecko. Reakcje na bodźce są  intensywne i mocne. 

Dziecko zamienione przez wróżkę
czyli co wiemy o High Need Baby

Dziecko płacze prawie cały czas.  Na rękach źle, w łóżeczku źle, wła-
ściwie wszystko go rozprasza i drażni. To tak jakby  wróżka zamieniła 
dziecko, które miało być wyśnionym bobaskiem w rozkapryszonego 
niemowlaka. Często ktoś nie będący w temacie zarzuca rodzicom roz-
pieszczanie. Sami rodzice zastanawiają się czy popełnili jakiś błąd w 
temacie wychowania.  Prawda jest taka, że jeżeli dziecko jest zdrowe, 
a ciągle płacze, nie śpi i chce przebywać na rękach, to jest to sytuacja 
problematyczna dla rodzica, czuje się on bezbronny i sfrustrowany 
w tym temacie. Zmagając się z tego typu trudnościami w wychowa-
niu i pielęgnacji  swojego potomka, chciałby uzyskać gdzieś pomoc i 
wsparcie. Poniżej  został umieszczony test z sugerowanym odpowie-
dziami. 

szałkowski w Katowicach miejscu i terminie.
Uwaga! Poniżej przedstawiamy dokładną listę 
(3000 podmiotów) uprawnionych do otrzy-
mania dofinansowania. Zgodnie z  ochroną 
danych osobowych / RODO osoby mogą zi-
dentyfikować się po numerze działki lub nu-
merze zgłoszenia ID, które było nadawane 
dla każdego mieszkańca podczas składania 
wniosku.
Wszystkie kluczowe informacje związane 
z realizacją inwestycji będą na bieżąco prze-
kazywane na stronie www.zmge.zywiec.pl / 
zakładka Aktualności oraz na stronach inter-
netowych gmin uczestniczących w Projekcie.
Te same informacje będzie można uzyskać 
pod  numerem telefonu : 33 861 28 98 lub 33 
860 20 25
Lista Rankingowa Gmina Gilowice: https://ba-
zapgn.pl/ranking/gilowice/
Lista Rankingowa Gmina Jeleśnia: https://ba-
zapgn.pl/ranking/jelesnia/
Lista Rankingowa Gmina Koszarawa: https://
bazapgn.pl/ranking/koszarawa/
Lista Rankingowa Gmina Lipowa: https://ba-
zapgn.pl/ranking/lipowa/
Lista Rankingowa Gmina Łodygowice:  ht-

tps://bazapgn.pl/ranking/lodygowice/
Lista Rankingowa Gmina Milówka: https://ba-
zapgn.pl/ranking/milowka/
Lista Rankingowa Gmina Radziechowy-
-Wieprz:  https://bazapgn.pl/ranking/radzie-
chowy_wieprz/
Lista Rankingowa Gmina Rajcza: https://baza-
pgn.pl/ranking/rajcza/
Lista Rankingowa Gmina Ujsoły: https://baza-
pgn.pl/ranking/ujsoly/
Lista Rankingowa Gmina Żywiec:  https://ba-
zapgn.pl/ranking/zywiec/
Ogólna Lista Rankingowa dla wniosków skła-
danych online:
https://bazapgn.pl/ranking/sloneczna_zy-
wiecczyzna_online
Decyzja o  dofinansowaniu daje możliwość 
Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii 
w  Żywcu na rozpoczęcie procedur związa-
nych z  wdrażaniem inwestycji.  Uprzejmie 
prosimy mieszkańców – uczestników projek-
tu o wykazanie cierpliwości i zrozumienia dla 
obecnie wykonywanych, niezbędnych proce-
dur związanych m.in. z podpisaniem umowy 
z Urzędem Marszałkowskim, uruchomieniem 
Biura Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”, wy-
borem firm (instalatorów urządzeń), itd.

Źródło: www.zmge.zywiec.pl/pl/aktualno-
sci/23-05-2019r-(...)-dofinansowania-projek-

tu-sloneczna-zywiecczyzna
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 Wakacje dla przedszkolaków już tuż, tuż 
i wszyscy pragniemy, aby dzieci wróciły po 
nich do przedszkola zdrowe, wypoczęte i peł-
ne zapału do zabawy. Dlatego też 11 czerw-
ca 2019r. w naszym przedszkolu odbyły się 
warsztaty dla dzieci pod hasłem „Bezpieczne 
wakacje”.  Warsztaty przeprowadzili funkcjo-
nariusze policji z Samodzielnego Pododdzia-
łu Prewencji Policji w Bielsku-Białej. Zgodnie 
z tytułem warsztatów ich nadrzędnym ce-
lem było przygotowanie przedszkolaków do 
„Bezpiecznych wakacji”. Dzieci kolejny już raz 
wzbogacały wiedzę i umiejętności z zakresu 
zasad ruchu drogowego, bezpiecznej zaba-
wy w domu, ogrodzie czy nad zbiornikiem 
wodnym. Uczyły się   wykonywania prostych 
czynności udzielania pierwszej pomocy oraz 
prawidłowego zachowania się w czasie wy-
padku, w sytuacjach zagrożenia życia lub 
zdrowia swojego i innych.
 Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne 
sprawiły, że dzieci poczuły się „MAŁYMI RA-
TOWNIKAMI”. Mamy nadzieję, że spotkanie to 
pomogło zaszczepić w naszych milusińskich 
ideę konieczności niesienia pomocy osobom 
potrzebującym, a nasi wychowankowie ni-
gdy nie przejdą obojętnie obok człowieka 
potrzebującego ratunku i będą wiedzieli jak 
mogą mu pomóc. Dzięki warsztatom dzieci 
nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w 
przyszłości być może przyczynią się do unik-

Bezpieczne wakacje - warsztaty dla dzieci
w Publicznym Przedszkolu w Wieprzu

nięcia niebezpiecznych sytuacji lub nawet 
uratowania komuś życia.
 Na zakończenie pragniemy wyrazić 
wdzięczność Dowódcy Samodzielnego Po-
doddziału Prewencji Policji w Bielsku Białej 
Panu  mł. insp. mgr Dariuszowi  Fajferkowi za 
wyrażenie zgody na przeprowadzenie warsz-
tatów w naszym przedszkolu. 
 Natomiast naszym Gościom - Funkcjo-
nariuszom Policji, którzy całkowicie bezinte-
resownie poświęcili nam czas i podzielili się 
z dziećmi swoją wiedzą i umiejętnościami 
bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie 
do naszego przedszkola i mamy nadzieję, że 
jeszcze się spotkamy, ponieważ bezpieczeń-

stwo naszych podopiecznych jest dla nas naj-
ważniejsze. DZIĘKUJEMY

Dyrektor oraz cała społeczność Publicznego 
Przedszkola w Wieprzu

Fotorelacja z wydarzenia
na naszej stronie internetowej:

http://www.ppwieprz.szkolnastrona.pl/
art,1184,bezpieczne-wakacje

Opr. Monika Duraj
nauczyciel Publicznego Przedszkola

w Wieprzu

Jego rolą jest krótkie wprowadzenie rodzica w temat High Need Baby.  
Jeżeli rodzic zgadza się z sugerowanymi odpowiedziami to by znaczy-
ło, że wygrał los na „loterii genowej” i jego dziecko jest bardzo wyma-
gającym niemowlakiem.
  Oto pytania i odpowiedzi do testu.
  Jak wspominasz pierwszy rok życia Twojego malucha?  Zazwyczaj 
odpowiedz jest taka,  że ze zmęczenia nie pamięta się nic.
- Jak twoje dziecko często je?  Często odpowiedz pada: co 15 minut 
lub kilkanaście razy w ciągu dnia i nocy.
- Jak twoje dziecko zasypia?  W wypadku zasypiania jest jak na loterii: 
raz  na rękach,  raz w bujaku przy szumie odkurzacza , w hamaku ale 
zazwyczaj jest to zbędny trud bo po  prostu nie zasypia albo na parę 
minut.  
- Jak dziecko śpi?  Jedno oko zawsze otwarte, nawet  przelot muchy, 
czy skrzypniecie podłogi kończy sielankę snu. 
- Co dziecko robi po przebudzeniu ? Wybucha tak głośnym płaczem ze 
stajesz na równych nogach.  
- Jak często płacze twoje dziecko? Odpowiedz zazwyczaj jest jedna. 
Nieustannie. Nawet
 jeśli dopiero co zostało przewinięte i nakarmione i jest cały czas no-
szone na rękach, przy nuceniu kołysanek to i tak nie wiadomo co prze-
szkadza tym razem .  
- Co dobrze działa na twoje dziecko? Tu jest jak w łamigłówce, bo cza-
sami piosenka zadziała kojąco innym razem suszarka,  nigdy nie ma 
jednej odpowiedzi.  
- Gdy dziecko jest na Twoich rękach jak się zachowuje  ? Zazwyczaj 
płacze, odkładane też płacze. Jeśli więc odpowiedzi rodziców są to 
znaczy, że  ich  dziecko to typowe High Need Baby, które jest :
- nadwrażliwe i przez to ciągle niezadowolone -  przeszkadza mu świa-

tło i brak światła .Hałas i cisza, samotność  i tłum. Wybudza go szelest 
liści za oknem . Dlatego rodzicowi wydaje się, że dziecko płacze bez 
powodu.
- zmienne jak pogoda – jednego dnia uspokaja je „mizianie” po bro-
dzie, a następnego chce ci za to odgryźć palec;
- zerojedynkowe – jeśli czegoś chce, oznajmia to zawsze donośnym 
krzykiem, nie uznając półśrodków, Nie dla niego kwilenie i postękiwa-
nie, jak coś nie pasuje to sąsiad na końcu ulicy usłyszy.  W późniejszym 
wieku przeradza się to w nieustępliwość;
- ruchliwe i ciekawskie, nadaktywne;
- często nie lubi jeżdżenia w wózku i jazdy w foteliku samochodowym. 

 Ważne jest, by już na początku swojej drogi rodzic mógł uzyskać 
wsparcie.  Jest to możliwe, pod warunkiem, że szybko z dzieckiem uda 
się do specjalisty zwłaszcza, od integracji sensorycznej. Odpowiednio 
ułożona przez specjalistę dieta sensoryczna w znacznym stopniu 
może ułatwić życie dziecka i rodziców.  Dziecko nie jest wtedy narażo-
ne na przebodźcowanie, a rodzic dostaje wskazówki jak współistnieć z 
dzieckiem w domu. Obecnie mamy na naszym terenie wiele placówek 
gdzie można uzyskać  takie wsparcie.  Jedną z nich  jest  Specjalny 
Ośrodek Szkolno -Wychowawczy  w Żywcu, który od 1 grudnia 2017 
pełni funkcję  wiodącego ośrodka  koordynacyjno- rehabilitacyjno- 
opiekuńczego. Realizuje on  zadania wynikające z programu wsparcia 
dla rodzin wynikające z ustawy „ Za życiem”. Dziecko z opinią o wcze-
snym wspomaganiu rozwoju może skorzystać z różnego typu terapii 
m. in. terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej  integra-
cji sensorycznej i rehabilitacji.

Małgorzata Piela - Kryczka / terapeuta SI/
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 Dziesiątą, ogólnopolską edycję Konkursu – Edukacja regionalna 
w szkole rozstrzygnięto w poniedziałek  10 czerwca 2019r. w Koszęci-
nie. Motywem przewodnim wydarzenia są słowa Jana Pawła II: „Proszę 
was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…”. Finał konkursu odbywa 
się w Święto Edukacji Regionalnej, organizowane corocznie przez 
Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej działające przy Zespole Pieśni 
i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.  Do finału zakwalifikowało się łącznie 20 
przedszkoli i szkół.
 Jak podało organizujące konkurs Kuratorium Oświaty w Katowi-
cach, w kategorii dla szkół województwa śląskiego pierwsze miejsce 
zajęło Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach.  Kon-
kurs, organizowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty i Wojewodę 
Śląskiego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ma charak-
ter interdyscyplinarny. Jego motywem przewodnim w tym roku jest 
Region-Ludzie-Muzyka – w związku z uchwałą Sejmiku Województwa 
Śląskiego w sprawie ogłoszenia roku 2019 Rokiem Stanisława Hady-
ny – założyciela Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W tegorocznej edycji 

Przedszkole im. Władysława Pieronka
w Radziechowach zwycięzcą ogólnopolskiego 

konkursu „Edukacja regionalna w szkole”
konkursu wzięło udział 75 przedszkoli i szkół. Konkurs ma złożoną for-
mułę.
 Jest to konkurs wieloetapowy, jego realizacja trwa od grudnia aż 
po czerwiec, a skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskie-
go. W pierwszym etapie zgłoszone placówki oceniane są pod kątem 
całokształtu ich wieloletniej działalności w czterech obszarach: spo-
sób realizacji edukacji regionalnej, baza placówki, współpraca  ze śro-
dowiskiem oraz działania popularyzujące placówkę w regionie, kraju, 
a nawet poza jego granicami. W kolejnym etapie najwyżej ocenione 
placówki miały przygotować i zrealizować projekt edukacyjny z kręgu 
tematycznego „Życie muzyczne w mojej miejscowości i regionie”. Jak 
już Państwu wiadomo z wcześniejszych publikacji, w ostatnich mie-
siącach Przedszkole im. Władysława Pieronka   w Radziechowach re-
alizowało projekt edukacyjny pod nazwą „Co góralowi w duszy gra?- 
Radziechowska nuta wczoraj i dziś”. Realizacja projektu obejmowała 
m.in. spotkania z regionalistamiGrzegorzem Brodką i Brygidą Murań-
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ską. Przedszkole odwiedzili  instrumentaliści   
Orkiestry Dętej w Radziechowach (Bogusław 
Michalski, Stanisław Koźbiał i Zdzisław Pie-
cuch).   Dzięki uprzejmości  Księdza Probosz-
cza Piotra Pokojnikowa i organisty Jerzego 
Greniapoznaliśmy historię i budowę organów 
kościelnych. Jednym z efektów projektu, a za-
razem zadaniem kolejnego etapu konkursu 
było stworzenie edukacyjnej gry planszowej 
„Co góralowi w duszy gra?”.
 W działania konkursowe na  kolejnych 
jego etapach zaangażowani byli wszyscy wy-
chowankowie i  nauczyciele Przedszkola im. 
Władysława Pieronka w Radziechowachprzy 
współpracy z instytucjami i regionalistami:
1. Sprawozdanie z  wieloletniej działalności 
przedszkola w zakresie realizacji tematyki 
regionalnej w formie opisowej:  Małgorzata 
Kasperek,  prezentacja multimedialna:Alek-
sandra Kania;
2. Sprawozdanie z realizacji projektu w formie 
opisowej: Mirosława Szala;
3. Jednym z trwałych efektów realizacji pro-
jektu jest stworzenie edukacyjnej gry plan-
szowej „Co góralowi w duszy gra?”, którą 
zaprojektowały i wykonały:  Mirosława Szala, 
Aleksandra Kania, Renata Dziergas, Magdale-
na Brodka, Alicja Kąkol, Jolanta Frey i Barbara 
Kantyka przy wsparciu firmy FOLK-STYL Pań-
stwa Joanny i Henryka Martyniaków;

4. Grupa wychowanków reprezentująca 
przedszkole w finale konkursu:  Maja Dłutko, 
Nadia Knapek, Lena Kalfas, Nadia Stasica, An-
toni Ryczkiewicz i Mateusz Sapeta;
5. Przygotowanie dzieci do występu finało-
wego oraz filmu z przebiegu rozgrywanej 
gry: Jadwiga Howaniec i Monika Bejcar;
6. Akompaniament do tańca konkursowe-
go: Grzegorz Brodka i Józef Pielichowski;
7. Nagranie i montaż filmu: Bartosz Ptak- ET-
NOSTUDIO;
8. Za opracowanie artykułów na temat pro-
jektu na stronę internetową przedszkola i 
gminy oraz do prasy lokalnej, a także za kon-
takty z mediami odpowiedzialna była dyrek-
tor  Małgorzata Kasperek.
9. Dokumentacja fotograficzna udziału przed-
szkolaków w finale- Agnieszka Zemczak- Kar-
koszka (GCKPT Radziechowy- Wieprz).

 Jesteśmy niezwykle dumni z możliwo-
ści reprezentowania gminy Radziechowy- 
Wieprz i promocji naszej miejscowości  na 
szczeblu województwa i kraju   wobec tak 
szerokiego grona odbiorców.    Serdecznie 
dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, 
które poprzez zaangażowanie w realizację 
projektu i  organizację występu finałowego 
przyczyniły się do sukcesu Przedszkola im. 
Władysława Pieronka w Radziechowach. 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia foto-
relacji z wydarzenia przy słowach wiersza 
Grzegorza Brodki pt. „Co góralowi w dusy 
gro?”, którymi nasze przedszkolaki rozpoczęły 
swój występ na scenie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” w Koszęcinie:
 
„Wsytko, co górolski,
wsytko po nasymu.
Straśnie mnie raduje,
nawet nie wjym cymu.
 
Kie włoze na siebie,
górolski łodziyni.
zaroz lepij deptom
po beskidzkij ziymi.
 
Kie na holi stane,
mjyndzy łowieckami,
to jak byk był w niebie
mjyndzy janiołami.
 
Jak skrzypki zagrajom,
kie basy usłyse.
to sie mi dusycka 
w serdusku kołyse.”
 

Z serdecznym podziękowaniem:
Małgorzata Kaspere

- dyrektor przedszkola
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 Od 1 czerwca 2019 roku, Grupa Nieformalna EkoLoversi działająca przy Przedszkolu im. 
Jana Pawła II w Bystrej oraz Klub Seniora WRZOS w Juszczynie rozpoczęli projekt pod nazwą 
„ Zdrowo żyć, by zdrowym być” w ramach programu „Działaj lokalnie” Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywiecką 
Fundację Rozwoju i Gminę Radziechowy – Wieprz. Ma on na celu zachęcenie dzieci oraz ich 
bliskich do aktywnego i zdrowego stylu życia, które pozytywnie wpływa na nasz organizm, 
samopoczucie i ogólną integracje pokoleniową. 
 W ramach projektu chcemy stworzyć niewielką przestrzeń dla dzieci, gdzie będą się czuły 
dobrze podczas pobytu w przedszkolu, zachęcić ich do obcowania z przyrodą oraz aktywnego 
spędzania czasu z rodzeństwem,  rodzicami oraz dziadkami. Mamy nadzieję że do tego celu 
przyłączą się wszyscy mieszkańcy naszej miejscowości oraz cudowni Seniorzy z Klubu Wrzos, 
którzy bardzo pomogli nam podczas powstawania pomysłu. 
  W dniu 14 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej odbył 
się  DZIEŃ OTWARTY pod hasłem „ Zdrowo żyć, by zdrowym być””, który zapoczątkował uro-
czyste rozpoczęcie projektu. Zostali zaproszeni rodzice, dziadkowie, dzieci wraz z rodzicami 
z innych miejscowości oraz wszyscy nowo przyjęci do przedszkola na rok 2019/2020. Przed-

„ Zdrowo żyć, by zdrowym być”

szkolaki przygotowały, program artystyczny 
promujący zdrowy i aktywny tryb życia.
 Kolejnym etapem programu „Zdrowo 
żyć by zdrowym być jest powstanie „Magicz-
nego ogrodu”- bo tak będzie się nazywało  
niewielkie miejsce zabaw dzieciaków, po-
wstanie i zostanie on oficjalnie otwarty we 
wrześniu. Dzieciaki wraz ze swoimi rodzinami 
i wszystkimi chętnymi, będą sadzili kwiaty, 
krzewy, o które później będą wspólnie dbali. 
 To nie koniec promowania zdrowego 
trybu życia… jednak o tym wszystkim co wy-
darzy się jeszcze podczas trwania naszego 
programu będziemy państwa informowali na 
bieżąco w kolejnych numerach naszej gazetki 
gminnej. 
 Kończąc chcemy zaapelować do wszyst-
kich mających na uwadze dobro naszego 
społeczeństwa, zachęcamy wszystkich  do 
pomocy w uświadamianiu jak ważne jest 
aktywne spędzane czasu na świeżym powie-
trzu, zdrowe odżywianie się  oraz stwarzanie 
warunków do wspólnego spędzania czasu 
tych małych i trochę starszych osób.  Będzie-
my wdzięczni za każde wsparcie z Państwa 
strony i jesteśmy otwarci na każdą pomoc 
oraz  współpracę.

Grupa Nieformalna EkoLoversi 
działająca przy Przedszkolu

im. Jana Pawła II w Bystrej 
oraz Klub Seniora WRZOS w Juszczynie
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 W ramach realizacji projektu Erasmus + 
„Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli” w 
okresie od 27 maja do 1 czerwca 2019 roku 
uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami 
udali się do szkoły partnerskiej w Bułgarii, 
gdzie wspólnie z gośćmi z Turcji, Chorwa-
cji i Rumunii brali udział w wielu ciekawych 
przedsięwzięciach przygotowanych przez 
szkołę w Mezdrze.
 Podróż do celu była ciekawa i fascy-
nująca, zważywszy na to, iż niektórzy po 
raz pierwszy lecieli samolotem. Lot okazał 
się niezwykłym i ekscytującym przeżyciem. 
Piękna pogoda umożliwiała podziwianie fan-
tastycznych widoków ziemi z lotu ptaka. Po 
dotarciu do celu uczniowie zostali serdecznie 
powitani przez rodziny bułgarskie, u których 
zamieszkali. Gospodarze przyjęli uczniów 
bardzo ciepło i objęli troskliwą opieką.
 W szkole i w przedszkolu, goście zostali 
przywitani chlebem i solą oraz gardenią - cha-
rakterystyczną i popularną rośliną w Bułgarii. 
Po powitaniu zwiedzili szkołę i podziwiali tań-
ce w wykonaniu tutejszego zespołu regional-
nego ubranego w tradycyjne stroje ludowe 
tego regionu.
 Przybyli goście ze szkół  partnerskich 
uczestniczyli w ciekawych zajęcia  w przed-
szkolu i w szkole. W obu placówkach do pro-
wadzenia lekcji wykorzystuje się nowoczesne 
technologie informatyczne.Uczestnicy pro-
jektu mogli obserwować zajęcia z matema-
tyki, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej 
i języka angielskiego. W godzinach popołu-
dniowych wszyscy udali się do lokalnej cer-
kwi i kompleksu ruin starożytnego grodu – 
Kaleto.
 W szkole w Mezdrze uczestnicy projektu 
przedstawili informacje o swoim kraju, regio-
nie, miejscowości, tradycyjnych daniach, a 
także informacje o sobie. Uczniowie biorą-
cy udział w projekcie uczyli  się korzystania 
z nowoczesnych technik IT i uczestniczyli 
w warsztatach z wykorzystaniem platformy 
edukacyjnej eTwinning. Zostali zapoznani z 
możliwościami aplikacji HP Reveal oraz dzie-
lili się doświadczeniami dotyczącymi użycia 
różnorodnych stron internetowych.

Uczniowie i nauczyciele z Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Juszczynie w Bułgarii

 Podczas pobytu goście mieli możliwość 
obejrzeć zabytkowy prawosławny klasztor 
męski nad  Iskyrem, gdzie można było zaku-
pić ikony prawosławne oraz obejrzeć wnętrze 
cerkwi. W wielu miejscach Bułgarii w górskie 
malownicze pejzaże wkomponowane są 
drewniane rzeźby zwierząt, z którymi dzieci 
chętnie robiły sobie zdjęcia
 Właśnie w takim ciekawym położeniu 
górskim jest usytuowany pomnik bohate-
ra  książki Ivana Vazowa - patrona szkoły w 
Mezdrze. To tutaj w plenerze uczniowie otrzy-
mali dokumenty potwierdzające ich udział w 
krótkiej wymianie grup uczniów w Bułgarii
 Bułgaria jest niezwykle ciekawym  kra-
jem ze względu na rzeźbę terenu. Pasma 
górskie ciągną się niemalże wzdłuż całego 
kraju. Są piękne i malownicze. W ten górski 
krajobraz  jest wpisana  architektura. Uczest-
nicy spotkania  podziwiali Narodowy Park 
Wraczański Bałkanów oraz zwiedzili jaskinię 
Ledenika, w której znajdują się wspaniałe sta-
laktyty, stalagmity i   stalagnaty wyrzeźbione 
ręką czasu. Oglądali także pokaz światło - 
dźwięk z użyciem bardzo zaawansowanych 
technik prezentacji laserowej.
 W siedzibie firmy Vratsa Software, która 
ma na celu rozwój technologii informatycz-
nych w mieście Vratza, obejrzeli prezentację 
ukazującą dotychczasowe jej działania. Po 
prezentacji grupa zwiedziła miasto. Część 
uczestników udała się na punkt widokowy, 
pokonując około 500 schodów, aby podzi-
wiać panoramę miasta i otaczających je gór.

 Uczestnicy wyjazdu spotkali się rów-
nież z władzami miasta. W rozmowie z bur-
mistrzem przedstawili swoje szkoły i regiony 
oraz wysłuchali informacji o regionie Mezdra, 
jego sukcesach i problemach
 Degustacja dań narodowych była miłym 
akcentem pobytu w Bułgarii. Bułgarzy słyną 
z wielkiej gościnności. Goście mogli degu-
stować typowe dania bułgarskie, a także po-
częstowali gospodarzy słodyczami ze swoich 
krajów.
 Uczestnicy wyjazdu zostali zaproszenie 
na występ zespołu folklorystycznego z  mia-
sta Mezdra, który zaprezentował różnorodne 
stroje i tańce tego kraju.
 Kolejną atrakcją był pobyt w stolicy pań-
stwa - Sofii. Jest to stare, zabytkowe miasto, w 
którym nie brakuje także nowoczesnych bu-
dynków. Uczniowie i nauczyciele podziwiali 
piękne, zdobione złotem prawosławne cer-
kwie i zobaczyli zmianę wart przed siedzibą 
władz Bułgarii.
 Ciekawą przygodą był pobyt w jednym 
z największych Muzeów Historii Naturalnej 
z bogactwem fauny i flory, gdzie na kilku 
kondygnacjach potężnego budynku można 
oglądać preparowane zwierzęta od najmniej-
szych robaczków  do potężnych ssaków, jak 
również rośliny i grzyby oraz minerały ziemi.
Niezwykle interesujący okazał się pobyt w 
Centrum Nauki, gdzie zwiedzający samo-
dzielnie wykonywali ciekawe eksperymenty. 
Największym powodzeniem cieszył się pokaz 
z elektrostatyki oraz tworzenie baniek mydla-
nych.
 W sklepach z pamiątkami można było 
kupić typową dla Bułgarii ręcznie zdobioną 
ceramikę, tkane serwety, a także królujące 
wszędzie kosmetyki i słodycze wykonane na 
bazie naturalnych ekstraktów z róży.
 Wszystko, co dobre, szybko się kończy. 
Uczestnicy wyjazdu  pożegnali się i wrócili 
do domów pełni miłych wrażeń oraz bogatsi 
o nową wiedzę i doświadczenia. Uczniowie 
mogli podszlifować język angielski, nabyć no-
wych umiejętności informatycznych i nawią-
zać ciekawe relacje i  znajomości.

Halina Skoczeń
Edward Szczyrk
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 Edukacja o prawach dziecka to bardzo istotny element całe-
go procesu kształcenia. Właśnie w tym roku przypada 30 rocznica 
uchwalenia najważniejszego na świecie dokumentu stanowiącego 
o prawach najmłodszych - Konwencji o prawach dziecka. W związku 
z tym nasza placówka przyłączyła się do realizacji Ogólnopolskiego 
projektu edukacyjnego UNICEF - „Szkoła z Prawami Dziecka”.

Celem projektu jest:
- zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka,
- zapoznanie dzieci z zagadnieniami dotyczącymi ich praw,
- wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziec-
ka wśród lokalnej społeczności poprzez przyznanie im tytułu „Szeryfa 
Praw Dziecka”.

 Zgodnie z założeniami projektu  „Szkoła z prawami dziec-
ka”  dzieci we wszystkich oddziałach Publicznego Przedszkola w 
Wieprzu brały udział w zajęciach wychowawczo – dydaktycznych, 
podczas których poznawały swoje prawa oraz nabywały umiejętności 
świadomego korzystania z nich. Natomiast nauczyciele poprzez za-
mieszczanie stosownych informacji w „Kąciku dla Rodziców” zwracali 
uwagę rodzicom na znaczenie edukacji o prawach dziecka dla ich dal-
szego prawidłowego rozwoju emocjonalno - społecznego.

 Ostatnim akcentem realizacji projektu oraz zwieńczeniem 
wszystkich działań placówki w jego ramach było wyróżnienie naj-
aktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej 
społeczności poprzez przyznanie im tytułu „Szeryfa Praw Dziecka”.

 Decyzją Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Wie-
przu oraz przedszkolaków nominowano na Szeryfa Praw Dziecka:
• Panią Jadwigę Jurasz – założycielkę i kierowniczkę organizacyjną i ar-
tystyczną zespołów regionalnych „Grojcowianie” i „Mali Grojcowianie”, 
krzewicielkę kultury ludowej Górali Żywieckich oraz miłości do naszej 
małej Ojczyzny, członka Rady Powiatu w Żywcu kadencji 2018/2023. 
Pani Jadwiga tryska energią, jest kreatywna, chłonna wiedzy, aktywna 
w domu, na estradzie i w firmie, której patronuje.
• Pana Rafała Gołka – mieszkańca i społecznika Brzuśnika, wielokrot-
nego sponsora wyjazdów edukacyjnych przedszkolaków, członka 
Rady Gminy Radziechowy – Wieprz kadencji 2013/2018 i 2018/2023.  
Pan Rafał charakteryzuje się otwartością na potrzeby innych i goto-
wością niesienia pomocy tam, gdzie jest ona konieczna. Wielokrotnie 
mogliśmy się przekonać o jego życzliwości i odpowiedzialnym podej-
ściu do służby, jaką jest pełnienie funkcji Radnego.

GWIAZDY SZERYFA - ROZDANE:
Przedszkolaki z Wieprza wzięły udział w akcji 

UNICEF - „Szkoła z Prawami Dziecka’’

• Panią  Ewę Talik - pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej Radzie-
chowy Wieprz z filią w Wieprzu. Nominowana przez wszystkie lata 
pracy włącza się w rozwój czytelnictwa naszych przedszkolaków. Or-
ganizuje warsztaty czytelnicze w przedszkolu oraz w siedzibie biblio-
teki, jest zawsze uśmiechnięta, pogodna i otwarta na potrzeby innych.
• Panią  Danutę Adamczyk - dyrektora Publicznego Przedszkola w Wie-
przu. Jako dyrektor i nauczyciel podchodzi do swojej pracy bardzo 
profesjonalnie, angażując się całą sobą. Jest obowiązkowa, dokład-
na, realizując założone cele z wielką pasją i zaangażowaniem, mając 
na uwadze przede wszystkim dobro dzieci. Jako człowiek jest osobą 
empatyczną, przyjazną, otwartą i wrażliwą na potrzeby innych. Wielo-
krotnie mogliśmy się przekonać o jej życzliwości i aktywnej pracy na 
rzecz dzieci.

 Gorąco dziękujemy nominowanym za przyjęcie odznaczeń i 
gratulujemy wielu działań na rzecz dzieci z naszego środowiska lokal-
nego. Wierzymy, że odznaki Szeryfa Praw Dziecka będą dla Państwa 
dodatkową motywacją do dalszych wysiłków na rzecz dzieci. Życzymy 
również wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. 

Rada Pedagogiczna oraz Przedszkolaki
z Publicznego Przedszkola w Wieprzu

Fotorelacja z uroczystości wręczania Nominacji dostępne na naszej 
stronie internetowej:

http://www.ppwieprz.szkolnastrona.pl/art,1192,gwiazdy-szeryfa-roz-
dane

Opr. Anna Dudek
nauczyciel Publicznego Przedszkola w Wieprzu
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 W tym roku Gminne Centrum Kultu-
ry zostało współorganizatorem „Biesiady 
na Kopcu”, która miała miejsce 2 czerw-
ca. Ważnym elementem wydarzenia była 
Msza Święta przy znajdującej się na Kopcu 
Kaplice, oprawiona muzycznie przez góral-
skie kapele. Po Mszy Świętej przyszedł czas 
na część artystyczną, w której każdy mógł 
zaprezentować swoje wokalne i taneczne 
umiejętności. Nie zabrakło występów Kapel 
Góralskich, Muzyków, Zbójników i Zespo-
łów Regionalnych. Znakomite kawałki za-
grał również zespół Żar. Można było skosz-
tować regionalnych przysmaków takich jak 
duszonki, grochowa czy pajda ze smalcem 
i ogórkiem kiszonym. Podczas Biesiady od-
był się też finał Kilometrów Dobra - jest to 
międzynarodowa kampania dobroczynna 
stworzona w Polsce, w której co roku mogą 
wziąć udział organizacje z całego świata. 
U nas patronatem Kilometrów Dobra było 
Stowarzyszenie Paramus, które w tym roku 
wyznaczyło sobie za cel utworzenie i pro-
wadzenie Żywieckiego Centrum Wolonta-
riatu oraz promowanie idei wolontariatu. 
„Złotówki układały się same” – mówi Teresa 
Cimała ze Stowarzyszenia Paramus. 
 Kopiec, a dokładnie Łysa Górka na 
Kopcu to niezwykłe miejsce. Kto jeszcze nie 
był, musi nadrobić zaległości. Organizatora-
mi Biesiady Góralskiej byli: Kapela Baraby i 
Beskidzcy Harnasie, a partnerami: Kapela 
Romanka, Kapela Wróble i Piotr Motyka. 
 Serdecznie dziękujemy, że mogliśmy 
być współorganizatorami tego pięknego 
wydarzenia, jakim była Biesiada Góralska. 
Liczymy, że za rok spotkamy się w jeszcze 
większym gronie. Dziękujemy OSP Radzie-
chowy, KGW Radziechowy i Pani Iwonie, 
Pani Leonii Żółty oraz Referatowi Technicz-
nemu z Gminy Radziechowy-Wieprz za ka-
wał dobrej roboty. 

Fot: Daniel Franek – Okiem fotoreportera

BIESIADA 
GÓRALSKA
NA KOPCU

W RADZIECHO-
WACH
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 Za nami REDYK w Przybędzy.  Redyk wiosenny, czyli mieszanie 
owiec, to uroczyste wyjście pasterzy ze stadami owiec na wypas na 
górskich halach. Co roku organizowany jest na terenie Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz w Przybędzy w Bacówce za Kościołem. Ta piękna 
uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym przejazdem wozów z Przybę-
dzy do Radziechów, a następnie o 12:00 odbyła się uroczysta Msza 
Świętą w Kościele Parafialnym, po Mszy Świętej Duszpasterz udał się 
w korowodzie prowadzonym przez Zespół Pieśni i Tańca JODEŁKI do 
Bacówki za Kościołem, aby poświęcić owce. Obok Bacówki rozpoczęło 
się wspólne świętowanie tegorocznego REDYKU.  Swoją obecnością 
zaszczycili nas Pan Poseł Grzegorz Puda i Minister Stanisław Szwed, 
którzy zachwyceni pięknem tradycji zapowiedzieli, że do Przybędzy 
nie raz powrócą. 

REDYK w Przybędzy
 Serdecznie wszystkim dziękujemy za pomoc w organizacji tego 
pięknego wydarzenia! W szczególności Państwu Chmiel, którzy co rok 
goszczą nas w swoich progach oraz OSP za pomoc techniczną i KGW 
z Przybędzy za pyszności, które przygotowały. Podziękowania należą 
się wielu osobom, nie sposób im imiennie podziękować. Jest nam nie-
zmiernie miło, że tak wiele osób pragnie nadal kultywować tradycje! 
Liczymy, że za rok spotkamy się w większym gronie. Dziękujemy i po-
zdrawiamy z Przybędzy!!!
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 W dniach 18-23 lipca mogliśmy gościć na scenach w Lębor-
ku, Kartuzach i Sopocie podczas XIII Międzynarodowego Spotkania 
z Folklorem „Muzyka Regionów”. Za nami kilka dni prób, koncertów 
i muzycznych spotkań integracyjnych. Poznaliśmy wspaniałych ludzi 
i ich kulturę. Na scenie wystąpiliśmy z Zespołem Regionalnym Myst-
kowianie - folklor Lachów Sądeckich, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lę-
borska, Zespół Regionalny Frantówka, Zespół DFS Čečinka ze Słowacji, 
Kud Abrašević Kraljevo z Serbi oraz Kaszubski Zespół Regionalny Le-
vino. Pełni festiwalowych wrażeń dotarliśmy do finału festiwalu, który 
można obejrzeć na facebooku Gminnego Centrum Kultury, Promocji, 
Turystyki Radziechowy-Wieprz. Wspaniale było móc grać, śpiewać 
i tańczyć dla tamtejszej publiki. Liczymy, że za rok znów odwiedzimy 
tamtejszy region!
„Kaszëbsczé jezora, kaszëbsczi las
Kaszëbe, Kaszëbe wòłają nas!”

Kapela Grojcowianie

FESTIWAL W LĘBORKU

 W lipcu 2019r podpisano umowy w ramach Marszałkowskie-
go Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Kwota przeznaczona dla powiatu 
żywieckiego i bielskiego to ponad dziewięćset tysięcy złotych. Na-
sza gmina pozyskała środki na zadania w trzech sołectwach a są to 
Radziechowy, Bystra i Przybędza. Zadania te zostaną zrealizowane 
do końca roku 2019 a są to: Zagospodarowanie terenu zieleni przed 
domem ludowym oraz monitoring obejścia wokół domu ludowego 
w Radziechowach Tworzenie warunków do rozwoju sportu poprzez 
zagospodarowanie obiektu sportowo-rekreacyjnego w centrum 
miejscowości Bystra. Przebudowa chodnika przy ul. 3 Maja w miejsco-
wości Przybędza – od ulicy Ogrodowej w górę sołectwa.

„INICJATYWA SOŁECKA”
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„W małej chacie,
Od ludzkich osiedli z dala
Mieszkała rodzina drwala
Z czterech osób złożona.
Był więc drwal, jego żona
I - jak to się w bajkach kleci -
Było także dwoje dzieci…”
 A co działo się później? Tego ani Jan Brzechwa, ani nawet Bracia 
Grimm nie mogli przewidzieć w swoich wersjach bajki o Jasiu i Mał-
gosi.   Nie jedna ale cztery czarownice wirowały w złowrogim tańcu 
wokół klatki z uwięzionymi głównymi bohaterami bajki. Wilk, który na 
szczęście okazał się wegetarianinem, drwal, który omal nie unicestwił 
naszej autentycznej starej jabłoni w ogrodzie przedszkolnym, narra-
tor w barwach rajskiego ptaka i przede wszystkim rewelacyjna kreacja 
Jasia i Małgosi. Pomyślicie, że to aktualny repertuar Teatru Polskiego 
w Bielsku- Białej lub przynajmniej Teatru Lalek „Banialuka”? O nie, dro-
dzy Państwo! Takie przedstawienie zostało opracowane i wystawione 
na placu zabaw przy Przedszkolu im. Władysława Pieronka w Radzie-
chowach. Przedstawienia teatralne dla przedszkolaków przygotowy-
wane wspólnie przez nauczycielki i rodziców wpisały się już w tradycję 

Rodzice i nauczyciele wspólnie przygotowują 
przedstawienie dla dzieci

przedszkola. Pamiętamy rewelacyjne sztuki z lat poprzednich: „Kop-
ciuszek” i „Czerwony Kapturek”. W tym roku przyszedł czas na bajkę pt. 
„Jaś i Małgosia”. Nie da się opisać radości dzieci i emocji związanych z 
odnajdywaniem w nietypowej roli swoich pań wychowawczyń i ro-
dziców. Nadal pozostaję pod ogromnym wrażeniem tego wydarzenia 
i myślę, że podzielicie Państwo moje zdanie po obejrzeniu fotorelacji.
 A oto obsada aktorska przedstawienia:
• Małgosia - Izabela Pieronek;
• Jaś - Damian Zając;
• Mama - Magdalena Zając;
• Tata (drwal) - Anna Szkotak;
• Narrator (rajski ptak) - Mirosława Szala;
• Czarownice - Katarzyna Dobija, Aleksandra Kania, Renata Dziergas, 
Magdalena Brodka;
• Wilk - Monika Bejcar.
 Z całego serca dziękuję pomysłodawcom i realizatorom pomysłu 
przedstawienia. Świadomość tego, że w Przedszkolu im. Władysława 
Pieronka w Radziechowach podejmowane są tego rodzaju inicjaty-
wy,  napawa mnie dumą. Serdecznie gratuluję!

Małgorzata Kasperek - dyrektor przedszkola



NASZA GMINA

21

 Za nami pierwsza wycieczka z cyklu „W GÓRY Z GMINNYM CEN-
TRUM KULTURY”. Przeszliśmy z dumą 22 kilometrową trasę po Beski-
dzie Małym - Trasa: Kocierz Basie -Potrójna - Łamana Skała - Gibasy 
- Ścieszków Groń Kocierz. 
 Dziękujemy za wspaniałe towarzystwo. Zachęcamy jednocze-
śnie do zapisywania się na kolejne wycieczki, które odbędą się 4 i 18 

7.07.2019 - W GÓRY
Z GMINNYM CENTRUM KULTURY

sierpnia. Więcej informacji o wycieczkach na facebooku Gminnego 
Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz. Macie 
ochotę spróbować czegoś nowego? Jeśli nie byliście w górach od 
ostatniej wycieczki szkolnej lub nie byliście nigdy, to warto wybrać się 
z nami, zwiedzić szlaki i zobaczyć jak piękna jest natura. Wycieczki są 
darmowe - przypominamy, że ilość miejsc jest ograniczona. 
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 W sobotę 1 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. ks. 
prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach miała miejsce cykliczna 
impreza środowiskowa - zorganizowany przez Dyrekcję, Nauczycieli 
oraz Uczniów naszej szkoły - III Piknik Ekologiczny.

 Liczne atrakcje i piękna, letnia pogoda sprawiły, że tego dnia w 
amfiteatrze szkoły wyjątkowo licznie zjawili się mieszkańcy Radzie-
chów oraz zaproszeni goście: Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgierska 
Górka P. Marian Knapek, Proboszcz parafii pw. św. Marcina w Radzie-
chowach Piotr Pokojnikow, sekretarz gminy Radziechowy-Wieprz P. 
Grzegorz Biela, Radni Gminy Radziechowy- Wieprz, sołtys Radziechów 
P. Janina Tlałka, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Radzie-
chowach P. Jadwiga Koźlik, prezes OSP Radziechowy P. Tomasz Kliś, 
dyrektorzy placówek  oświatowych z terenu naszej gminy oraz prze-
wodnicząca Rady Rodziców P. Andżelika Kupczak.  

 W tym roku piknik połączony był z oficjalnym otwarciem nowe-
go obiektu sportowego przy naszej placówce - Otwartej Strefy Aktyw-
ności oraz podsumowaniem projektu ekologicznego Świat Niszczony 

III Piknik Ekologiczny za nami!
Globalnie – Ratuj Lokalnie. Po oficjalnym powitaniu zaproszonych 
gości oraz uroczystym przecięciu wstęgi uczniowie naszej szkoły za-
prezentowali programy artystyczne związane z tematyką ochrony 
środowiska. Zgromadzeni goście mieli okazję m.in. obejrzeć przedsta-
wienia, wysłuchać piosenek, obejrzeć pokaz eko -mody czy poznać 
pomysły na kreatywny recykling. Jak co roku, strażacy zaprezentowali 
pokaz pierwszej pomocy oraz cięcia samochodu. W trakcie trwania 
całego pikniku można było wziąć udział w licznych zabawach i kon-
kursach, spróbować swojego szczęścia na loterii fantowej, zapoznać 
się ze stoiskami edukacyjnymi np: przyrodniczym kołem fortuny lub 
uczestniczyć w zajęciach „Ze starego nowe” podczas których uczest-
nicy pikniku ze starych podkoszulek robili  ekologiczne torby. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty lepienia z gliny, które prowa-
dziła pani Ewelina Wiercigroch- Dudka. Podczas pikniku można było 
skosztować smacznych dań naszego bufetu. Po zakończeniu części 
artystycznej wszyscy uczestnicy bawili się w rytm ZUMBY po której 
rozpoczęła się zabawa taneczna zorganizowana przez Radę Rodziców, 
która trwała do późnych godzin wieczornych.

 W imieniu Dyrekcji szkoły oraz grona pedagogicznego dziękuje-
my gościom za tak liczne przybycie, rodzicom za pomoc w organizacji 
pikniku oraz sponsorom, dzięki którym można było uatrakcyjnić wiele 
konkursów i zabaw.

 Piknik został zorganizowany w ramach podsumowania projektu: 
„ŚWIAT NISZCZONY GLOBALNIE-RATUJ LOKALNIE” współfinansowa-
nego przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego 
pn.”Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój-edycja 2018”
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 Światowy Dzień Ziemi to święto, które przypada na 22 kwietnia. Jest to dla naszej szkoły 
kolejna okazja do propagowania ekologicznych postaw.
 Co roku Dzień Ziemi ma swoje wyjątkowe hasło. Za każdym razem odnosi się ono do 
zagadnienia związanego z ochroną przyrody. Hasło Dnia Ziemi 2019 to Ochrona zagrożonych 
gatunków.
 W tym roku Dzień Ziemi w Naszej Szkole obchodziliśmy nieco inaczej. Klasa VII wraz z 
panią Martą Pawlus-Hulbój przygotowali i przeprowadzili Konkurs „Młodego Ekologa”.
 Każda klasa wcześniej przygotowywała ekotwory, czyli prace plastyczne wykonywane 
z materiałów recyklingowych, które zostały oceniane przez wyznaczoną komisję. Następnie 
wychowawca każdej klasy wyznaczył trzy osoby do odpowiadania na pytania przyrodniczo 
– ekologiczne. Na koniec punkty zdobyte z wiedzy ekologiczno-przyrodniczej oraz konkursu 

Obchody Dnia Ziemi
w Szkole Podstawowej

w Przybędzy

 Przed kilkoma dniami Klub Arawashi 
miał szczęście gościć ongisiejszego cztero-
krotnego Mistrza Europy oraz niegdysiejsze-
go trenera kadry narodowej karate, Piotra 
Szymalę, który prowadził w tym roku szkole-
niowym z zawodnikami młodzieżowej kadry 
Klubu Arawashi, cykl zajęć szkoleniowo - me-
todycznych w karate - shotokan w konkuren-
cji walk kumite oraz dwóch kata „empi i unsu”.
 W salach gimnastycznych Radziechów 
i Wieprza oraz na wyjazdach w kraju i zagra-
nicą dla kadry klubu, odbywały się cykliczne 
szkolenia, których zwieńczeniem był trening 
podsumowujący w Radziechowach, połączo-
ny z pierwszą częścią egzaminu na stopnie 
uczniowskie ,,kyu”w karate, podkreśla szkole-
niowiec klubu Bogusław Hutman-Wilczek.
 Trener Szymala zaprezentował nowator-
skie ciekawostki w metodyce szkolenia szyb-
kościowego w kumite i kata. Nie obyło się 
oczywiście bez pokazu technik w wykonaniu 
samego Mistrza.
 Na pokaz przybyli również rodzice, któ-
rzy zostali zaproszeni przez trenera i trenują-

INTERESUJĄCE WARSZTATY Z MISTRZEM KARATE

cych zawodników. Jak się później okazało nie-
których specjalnie nie trzeba było zachęcać 
do uczestnictwa w takim pokazie, ponieważ 
w przeszłości również trenowali sporty wal-
ki, niektórzy w Klubie Arawashi i można było 

dyskretnie dostrzec bezsprzeczną nostalgię 
za tymi czasami, gdy sami ubierali białe ki-
mona i trenowali techniki karate. Obejrzenie 
pokazu technik w wykonaniu Mistrza to była 
prawdziwa uciecha dla ćwiczących i rodziców 
oglądających prezentację sportowego kunsz-
tu wybitnego sportowca.
 Na koniec pokazu były wspólne fotogra-
fie z mistrzem i zawodnikami rodzice i klubo-
wicze zapraszali na kolejne spotkanie Mistrza 
Szymalę - podkreślając, że jest to doskonała 
przyczyna dla dzieci, aby dalej mogły krzewić 
w sobie ten przecież niełatwy sport.
 W taki sposób powoli kończymy szko-
lenie w sezonie szkolnym 2018/2019 - choć 
jeszcze prowadzimy negocjacje z wybit-
nym karateką i policjantem ze Słowacji na 
konsultacje metodyczne podkreśla Ryszard 
Stoecker sekretarz klubu pomimo, że aktu-
alnie część z klubowiczów przygotowuje się 
do wakacji a nieliczni   do wyjazdu na obóz 
na Cypr do miejscowości Polis, to są jeszcze 
chętni do trenowania z najlepszymi i podno-
szenia swojego sportowego kunsztu dodaje 
sekretarz.

plastycznego zostały podsumowane i wy-
łoniono zwycięzców: pierwsze miejsce   ex 
aequo dla klasy I i VIII oraz miejsce drugie dla 
klasy III.
 Wygranym serdecznie gratulujemy.  

Joanna Wiewióra
ZSP w Przybędzy
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GMINNY KONKURS WOKALNO – TANECZNY 
MUSICPLAY – SHOW’2019

XIX EDYCJA KONKURSU
 W dniu 9 maja 2019 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w 
Wieprzu gminna komisja w składzie:
przewodnicząca: mgr Bogusława Dziergas
członkowie: mgr Agnieszka Biegun, pan Tomasz Podgórski
dokonała oceny utworów w kategoriach: wokalnej i tanecznej zgod-
nie z regulaminem Gminnego Konkursu Wokalno – Tanecznego.

 Przy ocenie brano pod uwagę: 
• Kategoria I – poprawne wykonanie utworu pod względem wokal-
nym, rytmiki, doboru stroju.

• Kategoria II – taniec, dobór stroju, ogólne wrażenia.
W XIX edycji konkursu – w etapie międzyszkolnym wzięły udział na-
stępujące szkoły:
• Szkoła Podstawowa im. ks. prał Stanisława Gawlika w Radziecho-
wach,
• Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu,
• Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej,
• Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Juszczynie.

 W niedzielę odbyła się III edycja Beskidian Cup, czyli turnieju 
o puchar Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, który wpisuje się w IV 
Otwarte Mistrzostwa Śląska. Czas na skrócone podsumowanko:
* w turnieju wzięło udział 21 par, (o 1 parę więcej niż w poprzedniej 
edycji, co bardzo cieszy);
* jak przystało na dyscyplinę zależną od pogody - w dniu zawodów 
mieliśmy WSZECHNO. Zaczęło się od śląskiej parówy  z podwiewem 
wschodnim, następnie przeszliśmy do Katriny podnamiotowej (sę-
dziowie fruwali z parasolami niczym Mary Poppins), pokonaliśmy lip-
cową bryzę wodną i przeszliśmy do słynnej piosenki: Nie ma fal, nie 
ma fal..,
* do godziny 13 mieliśmy 2 strefy komfortu - z jednej leżaczki i czill, 
z drugiej lodóweczka z zasobami, kawą i pysznym ciastem łod koła 
gospodyń;

BESKIDIAN CUP - BEACH VOLLEYBALL
* z racji, że to niedziela i w sklepach klamki zamykają to zawodnicy 
nie musieli się martwić o posiłek, gdyż o 12:30 dojechała smaczny ca-
tering;
I najważniejsze wyniki:
1 miejsce: Konrad Formela / Seba SzprychaMarczyński
2 miejsce: Maciej Madej / Mateusz Łysikowski
3 miejsce: Mateusz Łabuz / Tomasz Dudek
4 miejsce: Rafał Zając / Marek Drobisz
 Zwycięzcom gratulujemy, zawodników podziwiamy za wytrwa-
łość w takich warunkach atmosferycznych i mamy nadzieję, że kolej-
ne turnieje z cyklu Beskidian Cup przed nami. Dziękujemy jeszcze raz 
wszystkim partnerom, bez których ten turniej nie odbyłby się w takiej 
formie oraz osobą zaangażowanym w organizację 

Wojciech Biel
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Podsumowanie konkursu (laureaci):
Kategoria wokalna: 

kol. Kategoria Wykonawca / wykonawcy Tytuł utworu / zespół Szkoła / opiekun

WYR

KATEGORIA
WOKALNA

Sandra Pytlarz „Prawie udało się” – Karolina Trebacz ZSP PRZYBĘDZA
(mgr Izabela Płonka)

III M Magdalena Rodak „Jesteś mamo” – Śpiewające brzdące SP BRZUŚNIK
(mgr Dorota Ryżka)

II M Zofia Kaletka „Lost boy” – Ruth B ZSP BYSTRA
(mgr Lucyna Hankus)

II M Anna Puda „Odkryjemy miłość nieznaną” – A. Majewska SP WIEPRZ
(mgr Agnieszka Piatek-Tyc)

II M Małgorzata Lipiec „Pszczółka maja” – 
Z. Wodecki

SP RADZIECHOWY
(mgr Edyta Pasternak)

I M Tomasz Wilusz „Już taki jestem zimny drań” – M. Fog SP RADZIECHOWY
(mgr Maria Wołek)

I M Julia Tracz „Shallow” – Lady Gaga, Bradlay Coope SP RADZIECHOWY
(mgr Maria Wołek)

kol. Kategoria Wykonawca / wykonawcy Tytuł utworu / zespół Szkoła / opiekun
WYR

KATEGORIA
 
II
 

TANIEC

Paulina Bochynek „The night we met” SP WIEPRZ

III M Liliana Kłusak, Oliwia Kosiec A. Lavin „Head above wa-
ter”

ZSP PRZYBĘDZA
(mgr Beata Sobek)

II M
Agnieszka Lipiec, Weronika Mika, Julita 
Gwizdoń, Nina Klimonda, Natalia Sapeta, 
Karolina Lalik, Julia Hazuka, Nikodem Goryl

„Cheap Thrills” SP RADZIECHOWY
(mgr Joanna Motyka)

II M
Laura Bugzel, Maja Chmiel, Wiktoria Golasik, 
Radosław Hankus, Filip Michulec, Sebastian 
Sanetra, Mateusz Mizia

„Smooth Criminal” – 
M. Jakson

ZSP PRZYBĘDZA
(mgr Beata Sobek)

I M

Grupa „Dreames” w składzie:
Julia Pawełek, Zuzanna Matlas, Julia Matlas, 
Kornelia Biegun, Emilia Bochynek, Zofia 
Golasik

„Blah, blah, blah” SP WIEPRZ
(mgr Agnieszka Janosz)

Kategoria taniec:

 Koncert Laureatów odbył się w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 
11:00 w Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu.  W koncercie 
udział wzięli:
• Wójt Gminy Radziechowy-Wieprzmgr inż. Maciej Mika.
• Przedstawicielki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzie-
chowach-Wieprzu mgr Maria Skolarz i mgr Katarzyna Hankus.
• Przedstawicielki Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w 
Radziechowach Wieprzu mgr Agnieszka Karkoszka – Zemczak, mgr 
Monika Noga.
• Członek gminnej komisji konkursowej mgr Tomasz Podgórski.
• Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzumgr Grze-
gorz Ciurla.
• Nauczyciele – opiekunowie laureatów konkursu.
• Rodzice uczniów (laureatów konkursu).

• Uczniowie – wolontariusze, uczniowie klas IV – VIII i III klasy gimna-
zjum.
Na koncercie Laureatów nagrody  i dyplomy otrzymało 31 uczniów.

 Sponsorami tegorocznej edycji konkursu były następujące insty-
tucje:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu 
(mgr Mirosława Słaboń, mgr Maria Skolarz).
• Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Radziechowach-Wie-
przu (mgr Agnieszka Biegun, mgr Agnieszka Karkoszka-Zemczak)).
• Beskidzkie Centrum Muzyczne – Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Żyw-
cu (Pan Mateusz Klein).
• Beskidzkie Centrum Muzyczne – Salon Muzyczny w Żywcu (Pan Da-
wid Stasica).
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 To nowa propozycja dla mieszkańców 
Gminy Radziechowy – Wieprz. Już od 1 sierp-
nia 2019 roku sołectwa należące do Gminy 
Radziechowy - Wieprz rozpoczną rywalizację 
o 20 tysięcy złotych do wykorzystania na sa-
modzielnie wybrany cel związany z ekologią, 
zdrowiem lub bezpieczeństwem.
 Głównym celem konkursu jest wspólne 
podjęcie działań sprzyjających i przyczyniają-
cych się do prawidłowej segregacji i recyklin-
gu tworzyw sztucznych.
Z opracowanego przez Departament Gospo-
darki Odpadami w Ministerstwie Środowiska 
dokumentu wynika, że w 2017 roku w kraju 
zebrano blisko 12 mln ton odpadów komu-
nalnych. Oznacza to, że każdy z nas – miesz-
kańców Polski – wyprodukował ponad 300 kg 
odpadów komunalnych. To ogromne ilości, 
które dzięki prawidłowej segregacji, mogą 

GMINNY KONKURS ZBIÓRKI ODPADÓW 
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
To dla mnie naturalne, że dbam o środowisko!
To dla mnie naturalne, że segreguję odpady!

nie zanieczyszczać nam środowiska, ale tra-
fiać do firm przetwarzających odpady i nada-
jących im „drugie życie”.

Czy wiesz, że…
- z 35 plastikowych butelek PET można wy-
produkować bluzę polarową?
- recykling jednej butelki PET pozwala za-
oszczędzić energię do zasilenia żarówki 60W 
przez 6 godzin?
- produkcja 1 tony aluminium z recyklingu to 
oszczędność 70 kg ropy naftowej?
 Odpady są cennymi surowcami, z któ-
rych można ponownie skorzystać, jednak po-
trzebny jest Twój udział! Pomóż nam w tym - 
niech hasło konkursu „To dla mnie naturalne!” 
stanie się naszym mottem do segregowania 
odpadów i poprawy stanu naszego środowi-
ska lokalnego. 

 Gminny konkurs zbiórki odpadów 
z tworzyw sztucznych rusza już 1 sierpnia br. 
i trwać będzie do końca października. Regu-
lamin i zasady rywalizacji o 20 tysięcy złotych 
dla sołectwa już wkrótce pojawią się na stro-
nie Gminy Radziechowy-Wieprz. Nie czekaj 
jednak – już teraz zapoznaj się z materiałami 
edukacyjnymi prezentującymi prawidłowe 
zasady segregacji odpadów, które dostępne 
są poniżej, by jeszcze bardziej pokazać, że… 
„To dla mnie naturalne!”.
Sponsorem konkursu jest firma Żywiec Zdrój 
S.A., a jego partnerami są:
- Gmina Radziechowy Wieprz,
- Firma Piotrplast,
- Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań 
S.A., 
- Fundacja „Za górami, za lasami”.

• Szkoła Tańca „Dance For You” w Żywcu (Pan Tomasz Podgórski).
• Członek Gminnej Komisji Konkursowej – mgr Bogusława Dziergas.
• Rada Rodziców w Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu.
• Sklepik szkolny.
 Pragnę złożyć gorące podziękowania sponsorom konkursu, dy-
rektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu mgr Grzego-

rzowi Ciurli, nauczycielom współpracującym: mgr Małgorzacie Krzuś, 
mgr Annie Micherdzie i mgr Agnieszce Piątek-Tyc, Pani Lidii Kosiec 
oraz uczniom prowadzącym galę Koncertu Laureatów: Joannie Wro-
nie i Sewerynowi Cudek.

Koordynator konkursu
– mgr Alina Jakubiec
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Więcej informacji na stronie internetowej Gminy


