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W sobotę 23 lutego w hali wi-
dowiskowo sportowej w  Milów-
ce, odbył się turniej piłki nożnej 
dla chłopców z  rocznika 2004 
i młodszych. Młodzi adepci futbo-
lu z Gminy Radziechowy – Wieprz 
w  składzie: Kacper Mika, Marek 
Perniak, Miłosz Mika, Bartek Zu-
ziak, Maciek Konior, Sebastian 
Wróbel, Staś Rypień, również 
uczestniczyli w  tym ważnym, 
a zarazem pierwszym, piłkarskim 
wydarzeniu w  ich życiu. Młodzi 
sportowcy z naszej Gminy rywali-
zowali z takimi drużynami jak: Re-
kord Bielsko-Biała, FC Katowice, 
Akademia Futbolu Tomasza Hajty, 

Góral Żywiec. Rozgrywki obfitowały 
w  wiele bramek oraz pięknych akcji, 
które emocjonowały publiczność, 
złożoną w większości z rodziców mło-
dych zawodników. Momentami me-
cze przypominały swoja zaciętością 
potyczki ze słynnej Ligi Mistrzów J. 
Rzeczą normalną była chęć wygranej, 
jednak nie wynik był najważniejszy, 
ale podnoszenie umiejętności piłkar-
skich naszych młodych zawodników.:). 
Po turnieju wszyscy uczestnicy dostali 
okolicznościowe dyplomy oraz me-
dale. Chłopcy zyskali nowe doświad-
czenia oraz motywacje do dalszych 
treningów.
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Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny 
i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości
płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych osób
wszystkim mieszkańcom Gminy Radziechowy - Wieprz

życzą
Wójt, Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi

 oraz Redakcja Biuletynu Informacyjnego. 
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VII Europejski Dzień Kobiet w Świnnej!

Promocja gminy na Targach Turystycznych w Łodzi

Z okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim naszym drogim Paniom najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia szczęścia, powodzenia w realizacji planów tych wielkich, a także małych,
spełnienia marzeń, spokoju ducha, czasu na relaks i wypoczynek,
zadowolenia z każdego kolejnego dnia, niech będą one dla Was wyjątkowe! 

Życzą
Wójt oraz Rada Gminy Radziechowy – Wieprz

Na spotkanie zorganizowane przez poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego Małgorzatę Handzlik, posłankę Małgorzatę Pępek 
oraz władze gminy Świnna przybyły przedstawicielki aż 70 Kół 
Gospodyń Wiejskich z całej Żywiecczyzny, w tym reprezentacja 
18 pań z sześciu Kół Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy. W uro-
czystości uczestniczył również Pan Poseł Sławomir Kowalski 

oraz władze samorządowe:  Burmistrz Miasta Żywca Pan Antoni 
Szlagor, Wójt Gminy Świnna Pan Henryk Jurasz oraz Wójtowie 
i Przedstawiciele Władz Gmin Powiatu Żywieckiego.

- Mogę powiedzieć, że Europejski Dzień Kobiet to już takie 
duże dziecko, które w tym roku idzie do szkoły. I jestem z niego 
coraz bardziej dumna. Cieszy mnie, że co roku na nasze spotka-
nia przybywa coraz więcej pań, które są żywo zainteresowane 
nie tylko własnym środowiskiem, ale również tym, co dzieje się 
w Polsce i Unii Europejskiej – powiedziała europoseł Małgorzata 
Handzlik (cyt. www.beskidzka24.pl). 

W  trakcie spotkania dla pań, które otrzymały sporo podar-
ków, zagrały połączone orkiestry dęte z Pewli Ślemieńskiej i Ry-
chwałdku, zatańczyli młodzi tancerze ze szkoły tańca „Swing 
Żywiec”, a  prawdziwe show z  ciekłym azotem zaprezentowali 
przedstawiciele Naukotechniki Świnna.

Już po raz dziewiętnasty w  Łodzi 
odbyły się Targi Turystyczne "Na styku 
kultur" oraz Salon Aktywnej Turystyki 
X-ACTIVE.

Zaproszenie do udziału w  targach 
przyjęło ok. 200 przedstawicieli branży 
turystycznej, lokalnych i  regionalnych 
organizacji turystycznych oraz przedsta-
wicieli samorządów. Było też sporo ofert 

indywidualnych obiektów turystycznych 
i  noclegowych, uzdrowisk i  sanatoriów, 
czy propozycji gospodarstw agrotury-
stycznych, a  także wczasów pod gruszą, 

kolonii, obozów i  zielonych szkół dla 
dzieci i  młodzieży. Wśród wystawców 
byli również goście zagraniczni. Ich 
prezentację uzupełnia oferta turystyki 
wyjazdowej do innych zakątków świa-
ta prezentowana przez biura podróży. 

Tradycją stało się, że powiat ży-
wiecki wraz ze swoim regionalnym 
stoiskiem promuje atrakcje turystycz-
ne regionu (turystykę aktywną, bogate 

kalendarium imprez kulturalnych i  spor-
towych, bazę noclegową i agroturystykę, 
a także folklor, sztukę ludową i tradycyjne 

potrawy regionalne: kwaśnicę, oscy-
pek, gilowickie śledzie, jeleśniańskie 
kołacze, chleb ze smalcem i  inne 
smakołyki). 

Wielką popularnością cieszył 
się występ kapeli góralskiej „Groj-
cowianie” z Wieprza, która uświet-
nia promocję naszego regionu, 
jednocześnie promując gminę Ra-
dziechowy - Wieprz. Także pokaz 
wykonania tradycyjnych kwiatów 
z  bibuły 
g r o m a -

dził na stoisku 
k o n e s e r ó w 
sztuki ludowej. 
O r g a n i z a t o -
rem stoiska 
regionalnego 
Żywiecczyzny 
jest Wydział Tu-
rystyki, Kultury, 
Sportu i  Pro-
mocji Powiatu 
Żywieckiego.
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Informacja o XXVI Sesji Rady Gminy
z dnia 26 lutego 2013 r.

WIEŚCI Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO - WIEPRZ 

Informacja o zebraniu wiejskim w Przybędzy i Radziechowach

XXVI Sesja Rady Gminy odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Gmi-
ny Radziechowy – Wieprz. Sesja trwała dobrych kilka godzin, bo 
tematyka poruszona na Sesji wywołała długą dyskusję radnych.

Tematem, którego omówienie zajęło sporo czasu, była sprawa 
przedszkola w  Wieprzu. Dyrektor Przedszkola P. Danuta Adam-
czyk poinformowała o  utworzeniu dwóch nowych oddziałów 
przedszkolnych dla dzieci 6-letnich przy szkołach podstawowych 
w Brzuśniku i w Wieprzu. Przedstawiła bardzo trudną sytuację lo-
kalową obecnie funkcjonującego przedszkola. W sprawie przed-
szkola na Sesję przybyli mieszkańcy Wieprza. Przedstawili oni 
swoje stanowisko na temat budowy nowej siedziby przedszkola 
w  Wieprzu. Sprawa ta wywołała długą dyskusję mieszkańców 
i radnych. Budowa nowego przedszkola jest konieczna, co nie ule-
ga wątpliwości całej Rady. Jeśli tylko pojawią się środki finansowe 
w odpowiedniej ilości, inwestycja ruszy. Należy pamiętać, że bu-
dowa przedszkola wymaga dużego nakładu finansowego. Na sesji 
były omawiane i przegłosowe uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na sprzedaż domu nauczyciela w  Radzie-
chowach,

- rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013,

-  określenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do katego-
rii dróg publicznych,

- określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębior-
ca ubiegający się o  uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Radziechowy 
– Wieprz,

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
- stanowiska odnośnie zwrotu nieruchomości (młyn Gielaty),
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zmian w budżecie.
Wszystkie wyżej wymienione uchwały są opublikowane na BI-

P-ie Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz, gdzie można zapoznać 
się z ich treścią.

Ponadto na sesji Dyrektor Gminnego Centrum Promocji, Kul-
tury, Turystyki Magdalena Więzik przedstawiła dwa projekty kultu-
ralne realizowane przez Gminne Centrum Promocji, Kultury, Tury-
styki, które mają na celu m. in. Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich, 
Zespołu „Jodełki” oraz lokalnych twórców ludowych. Oba projekty 
finansowane są ze środków PROW 2007-2013 na łączną kwotę 
prawie 32.000 zł.

Oczywiście, jak na każdej sesji, radni zajmowali się tematami 
bieżącymi, jak np. sprawą budowy kanalizacji, remontem dróg, 
oświetleniem. 

Kolejna Sesja Rady Gminy odbędzie się w marcu br.

Niech zajączek przyniesie Wam w prezencie to, czego najbardziej pragniecie. To „coś” nie musi być ani widoczne, 
ani dotykalne, może nawet nie pachnieć, ale niech będzie czymś, bez czego nie można i nie warto żyć...

Z okazji Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności wszystkim 
mieszkańcom przesyłają

 pracownicy i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz.

W dniu 27.02.2013r. w miejscowości Wieprz odbyło się co-
roczne zebranie wiejskie, któremu przewodziła Sołtys Maria Hu-
lak, na początku przedstawiając zaproszonych gości, a mianowi-
cie  Przedstawicieli Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce - Z-cę 
komendanta wraz z dzielnicowym , Wójta Gminy Radziechowy – 
Wieprz , Przewodniczącego Rady Gminy Mariana Motykę,  Dyrek-
tora Przedszkola Publicznego w Wieprzu  Danutę Adamczyk oraz 
Magdalenę Więzik Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Promo-
cji Turystyki Radziechowy – Wieprz oraz mieszkańców sołectwa. 
W zebraniu wzięło udział 96 mieszkańców. 

Głównymi tematami poruszanymi  w trakcie zebrania były:
-wydatki poniesione przez gminę w sołectwie Wieprz,  
- przestępczość na terenie sołectwa, 
- budowa przedszkola w m. Wieprz 
- ustawa śmieciowa.  
Z-ca komendanta Komisariatu Policji zwrócił szczególna uwa-

gę na spożywanie przez niektórych mieszkańców alkoholu w du-
żej ilości, podkreślając, iż czas Wielkiego Postu jest sprzyjający na 
rzucenie nałogu lub pomoc osobom  nadużywajacym alkoholu.

 Pośród mieszkańców utworzyła się nieformalna grupa ,,Ko-
mitet Budowy Przedszkola w Wieprzu”, komitet ten będzie czuwał 
nad przebiegiem prac związanych z  projektowaniem i  przyszłą 
budową przedszkola. Następnym tematem nurtującym naszych 
mieszkańców była znowelizowana ustawa śmieciowa, która rodzi 
wiele wątpliwości wśród ludzi, jednak Wójt starał się wytłumaczyć 
mieszkańcom, na czym będzie polegała, w jaki sposób będą od-
bierane odpady, dając za przykład Gminę Świnna, która od lat zaj-
muje się odbieraniem odpadów i naliczaniem stawek. Mieszkańcy 
sceptycznie podeszli do znowelizowanej ustawy, podnosząc, iż 
stawka jednak jest za wysoka i czy to możliwe, że się obniży. Wójt 
potwierdził, że po wyłonieniu wykonawcy w  drodze przetargu 
cena może się zmienić. Środki finansowe pozyskane od mieszkań-
ców na zagospodarowanie śmieci zgodnie z ustawą  wydatkowa-
ne mogą być wyłącznie na ten cel.

Atmosfera na zebraniu była bardzo przyjemna, całość spotka-
nia przebiegała harmonijnie zgodnie z  przewidzianym progra-
mem , podziękowano za przybycie wszystkim mieszkańcom oraz 
zaproszonym gościom.

W dniu 13.02.2013r. w  Przybędzy,  w dniu 14.02.2013r.  w Ra-
dziechowach odbyły się zebrania  wiejskie, na których omówiono 
następujące zagadnienia:

-  sprawozdanie z wykonanych zadań w sołectwie Przybędza 
i Radziechowy w 2012r .

-  termin zakończenia budowy kanalizacji, naprawa dróg, które 

zostały zniszczone w czasie w/w robót
- omówiono przyjęcie nowej ustawy śmieciowej, która będzie 

obowiązywała od 1.07.2013r/przypominamy o składaniu deklara-
cji do 31.03.2013r./

- na zakończenie omówiono sprawy nurtujące mieszkańców.
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Informacja o zebraniu wiejskim w Brzuśniku

Zebranie wiejskie w Juszczynie

Co działo się na zebraniu wiejskim w Bystrej?
Zebranie wiejskie w  Bystrej, w  którym uczestniczyły aż 134 

osoby, odbyło się 26 lutego br. w  Domu Ludowym. Tak jak we 
wszystkich innych sołectwach zebranie odbyło się według wcze-
śniej ustalonego porządku. Głos zabierali: Sołtys Bystrej - Irena 
Rodak, Wójt Gminy – Grzegorz Figura, Radny Powiatu Żywieckie-
go – Jan Witkowski oraz licznie przybyli mieszkańcy. Na zebraniu 
omówiono m.in.:

- budowę wodociągu w Bystrej;
- kwestie związane z kanalizacją;
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ostatni punkt zebrania wzbudził najwięcej zainteresowania. 

Wójt poinformował wszystkich zebranych na sali, iż ustawa nakła-
da na mieszkańców obowiązek  opłaty  za wywóz śmieci, na co 
mieszkańcy zaproponowali, aby opłata ta była mniejsza. Wójt do-
dał, iż kwota ta została obliczona na podstawie zebranych danych 
oraz dostępnych statystyk, dlatego też w chwili obecnej nie jest 
możliwa jej zmiana. Dodał również, że po wyłonieniu wykonaw-
cy w  drodze przetargu cena możliwie się zmieni. Ponadto Wójt 
przedstawił sprawozdanie z inwestycji, które zostały zrealizowane 

w Bystrej. Mieszkańcy zgłaszali wiele pytań, na które Wójt udzielał 
bardzo wyczerpujących odpowiedzi. Dodatkowo przedstawili  na-
stępujące  prośby:

- o wystąpienie do PZD w Żywcu o możliwość zamontowania 
tablic informacyjnych;

- budowę dwóch mostów w Bystrej;
- poinformowanie właścicieli nieruchomości, na których znaj-

dują się nielegalne wysypiska śmieci o ich uprzątnięcie;
Mieszkańcy opowiedzieli się również za budową sali gimna-

stycznej przy szkole w Bystrej.
W dalszej części spotkania Sołtys zwróciła się do zebranych na sali z  

prośbą o niezostawianie samochodów na poboczu oraz obcięcie 
gałęzi drzew bądź krzewów, które wystają na pobocze,  gdyż stwa-
rza to realne zagrożenie.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, zebranie wiejskie zo-
stało zakończone. Sołtys podziękowała wszystkim obecnym za 
tak liczne przybycie. Szczegółowy przebieg zebrania wiejskiego 
został opisany w  protokole, który dostępny jest już w  Urzędzie 
Gminy lub u Sołtysa wsi Bystra.

Dnia 28 lutego br. o godzinie 16.00 w miejscowości Brzuśnik 
odbyło się zebranie wiejskie.  Na spotkanie z Sołtysem, Radnymi 
Gminnymi, Radnym Powiatowym oraz Wójtem mieszkańcy Brzu-
śnika przybyli licznie. Na liście obecności wpisało się ponad 60 
osób. 

Radny Powiatowy P. J. Witkowski przedstawił aktualną sytuację 
w Powiecie Żywieckim, poinformował o zakończonych i planowa-
nych inwestycjach. Największym zainteresowaniem mieszkańców 
cieszył się temat remontu nawierzchni dróg powiatowych.

Wójt Gminy zapoznał mieszkańców z aktualną sytuacją finan-
sową gminy. Mieszkańcy dowiedzieli się, że największą i  najbar-
dziej kosztowną inwestycją była budowa kanalizacji w gminie.

Mieszkańcy Brzuśnika zostali poinformowani o  uruchomie-

niu od miesiąca września br. oddziału przedszkolnego dla dzieci 
6-letnich przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Brzuśniku. 

Najwięcej emocji wśród mieszkańców wywołał temat nowej 
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, tzw. „usta-
wy śmieciowej”. Mieszkańcy mieli mnóstwo pytań dotyczących 
wysokości opłat, rodzaju odbieranych odpadów, częstotliwości 
odbioru. Na wszelkie pytania rzetelnych odpowiedzi udzielali Wójt 
Gminy oraz pracownik Urzędu Gminy P. Robert Kryczka. 

Po zakończonym zebraniu wiejskim Wójt pozostał jeszcze na 
sali, aby móc porozmawiać z  zainteresowanymi mieszkańcami 
o nurtujących ich problemach.

Zebranie odbyło się 2 marca br. o godz. 9:15 w Domu Ludo-
wym. Na początku zabrał głos Zastępca Komendanta Komisariatu 
Węgierskiej Górki nadkomisarz Dariusz Kukla, który prosił miesz-
kańców, aby dbali o bezpieczeństwo poprzez wzajemne czuwa-
nie, które zabezpieczy mienie sąsiada, a w wyniku tego i własne, 
jak również ukróci częsty proceder kradzieży drzew. Została poru-
szona sprawa okradania domów na terenie naszej gminy. Sprawę 
prowadzi Komenda Powiatowa w Żywcu.

Pan Wójt ostrzegł przed oszustami listownymi, którzy podają 
się za ARMiR, w pierwszej chwili przychodzi skojarzenie Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tyle że przestawione są 
litery! Chodzi w nich o wypełnianie wniosków o dopłaty bezpo-

średnie dla rolników.
Pan Sołtys przedstawił informację ze swojej działalności za 

ubiegły rok, w którym m.in. uczestniczył w podziale i realizacji fun-
duszu sołeckiego, przeprowadzał inwentaryzację dróg gminnych, 
pełnił nadzór nad odśnieżaniem, uczestniczył w rozwiązywaniu 
spraw bieżących i spornych.

Pan Wójt poinformował, iż w obecnym roku zostaną napra-
wione drogi po kanalizacji, będzie wykonana studnia głębinowa 
dla Przedszkola i Domu Ludowego, będzie poświęcony w czerwcu 
nowy wóz bojowy OSP. Szeroko omawiana była ustawa „śmiecio-
wa”  wprowadzająca nowe zasady gospodarki odpadami komu-
nalnymi.

Zapraszamy w każdą środę od 11:00 do 13:00 na warsztaty kom-
puterowe dla dorosłych w bibliotekach w Radziechowach, Wie-
przu i w Juszczynie.

Już w kwietniu zapraszamy na warsztaty: 
- ceramiczne,

- kuglarskie,
- tańca dawnego,
- warsztaty animacji.

Udział w warsztatach jest  bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona – 
decyduje kolejność zapisów. Środki na zorganizowanie warszta-
tów pozyskaliśmy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Więcej informacji na temat warsztatów na naszej stronie:
www.gbp.radziechowy-wieprz.pl. Zachęcamy do przyłączenia 
się do grupy organizującej radio internetowe w Radziechowach.

INFORMACJE Z BIBLIOTEKI!



Nasza GmiNa

5

XIV EDYCJA DNIA REGIONALNEGO
w Szkole Podstawowej

 im. Jana Klicha w Wieprzu

KALENDARZ IMPREZ – MARZEC i KWIECIEŃ 2013r.
MARZEC marzec

Wiosenne warsztaty folklorystyczne – "Wielkanoc w Tradycji 
naszych przodków" GCKPT SP na terenie Gminy oraz DL

w Juszczynie 

marzec Dzień Kobiet KGW Bystra DL w Bystrej

15.03.2013
Rozstrzygnięcie gminnego konkursu literackiego "Machina 

zmian" Biblioteka Radziechowy Biblioteka Radziechowy

marzec Kiermasz świąteczny – wielkanocny SP Juszczyna SP Juszczyna

2.03.2013
Gminny Turniej Trójek Siatkarskich o Puchar Dyrektora Gim-

nazjum Gimnazjum w Wieprzu Sala gimnastyczna Gminazjum 
w Wieprzu

15.03.2013 Dzień Regionalny SP Wieprz SP w Wieprzu
17.03.2013 Kiermasz palm i ozdób wielkanocnych. ZS Radziechowy ZS w Radziechowach
22.03.2013 Droga Krzyżowa na Matyskę Wszystkie KGW Góra Matyska

24.03.2013
Konkurs Tradycyjnych Palm Wielkanocnych w Juszczynie GCKPT oraz Parafia NNMP

 w Juszczynie
Kościół NNMP, DL 

w Juszczynie

29.03.2013 Droga Krzyżowa w Wielki Piątek – godz.15.00 Parafia p.w. 
Św. Marcina w Radziechowach Góra Matyska

KWIECIEŃ 2.04.2013
VII Rocznica Śmierci Jana Pawła II 

Msza Św. oraz modlitewne czuwanie przy ognisku ,,Ogień 
Lolek” -godz. 20:00 – 21:45

Parafia p.w. 
Św. Marcina w Radziechowach

Jubileuszowy Krzyż
 na Matysce

kwiecień Gminny Konkurs Poezji Regionalnej w Juszczynie SP Juszczyna SP Juszczyna
kwiecień Konkurs Poezji Religijnej – impreza środowiskowa ZS Radziechowy ZS w Radziechowach

18.04.2013 Konkurs teatralno - kabaretowy "Przedstawienie musi 
trwać..." GCKPT DL w Wieprzu

22.04.2013
"Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi" –

 III Gminny Ekologiczny Konkurs Plastyczny GCKPT oraz SP Brzuśnik SP w Brzuśniku

23.04.2013 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Biblioteka Radziechowy Biblioteki na terenie gminy
kwiecień Przedstawienie "Dzień Ziemi" ZS Radziechowy ZS w Radziechowach

29.04.2013
Zakończenie IX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 

na Apel Poległych - Rocznica Cudu w Dachau Stowarzyszenie "Dzieci Serc" Radziechowy

Wielkanoc to dla chrześcijan najważniejsze święto w  roku. 
Przekazuje ono ludziom przesłanie o zwycięstwie Chrystusa nad 
śmiercią oraz o nadziei na przyszłe zmartwychwstanie, którą nosi 
w   sercu każdy wierzący. Tę symbolikę podkreślają zwyczaje ko-
ścielne i  ludowe kultywowane w naszym regionie, a także w na-
szej szkole. 

W  dniu 15.03.2013r. o  godz. 9:00 rozpocznie się w  Szko-
le Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu Dzień Regionalny 
„Wielkanocne Tradycje”. 

Udział wezmą zaprzyjaźnione placówki oświatowe (szkoły 
i  przedszkola) oraz zaproszeni Goście i  Twórcy Ludowi z  naszej 
gminy.

W  trakcie spotkania odbędą się warsztaty folklorystyczne, 
w  czasie których uczestnicy pod okiem twórców ludowych wy-
konają bibułkowe kwiaty, palmę wielkanocną, pisanki. Nauczą 
się czytać tradycyjną gwarą  godki góralskie. Wszyscy uczestnicy 
przedstawią przygotowane programy artystyczno-folklorystycz-
ne. 

Chętnych zapraszamy do obejrzenia występów oraz wystawy 
wykonanych  prac . Pokaz rozpocznie się o godz. 10:15 na sali gim-
nastycznej w Szkole Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu.

Serdecznie zapraszają organizatorzy: 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu

 mgr Grzegorz Ciurla, 
Grono Pedagogiczne, 

Twórcy Ludowi
 

W  następnym numerze gazety zostanie umieszczony fotore-
portaż z przebiegu Dnia Regionalnego.

W  2012 roku nasza 
Gmina uczestniczy-
ła w  ogólnopolskiej 
kampanii edukacyjnej 
„Pozory mylą, dowód 
nie”. Był to program 
profilaktyczny organi-
zowany przez Komen-
dę Główną Policji oraz 
Związek Pracodawców 
Przemysłu Piwowar-
skiego Browary Polskie. 
Celem kampanii było 
ograniczenie sprzeda-
ży alkoholu osobom 
niepełnoletnim oraz 
przeciwdziałanie spo-
życiu alkoholu w  tej 
grupie wiekowej.

Wszystkie Gimna-
zja oraz punkty sprze-
daży alkoholu na tere-
nie gminy, otrzymały 
pakiet materiałów profilaktycznych w  skład którego wchodziły 
plakaty, ulotki i  naklejki. Mamy nadzieję, że rozpowszechnienie 
ich zmniejszy utrzymujące się duże społeczne przyzwolenie na 
spożywanie alkoholu wśród niepełnoletnich.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.pozorymyla.pl

Pełnomocnik Wójta Gminy
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych
Mirosława Słaboń
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VII Ogólnopolski Konkurs Historyczny
na Apel Poległych odczytany na IX Zaduszkach Narodowychw Gminie Radziechowy - Wieprz dnia 5 października 2013 r. 

Konkurs na Apel Poległych jest hołdem złożonym Wielkim Po-
lakom, którzy oddali swe życie w  obronie Ojczyzny lub poza jej 
granicami, walcząc w  obronie słusznej sprawy. Wartość narodu 
mierzy się m.in. pamięcią o bohaterskich czynach przodków.

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

W  tym roku oddamy hołd Powstańcom Styczniowym w  150 
rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Jeśli ktoś ma wątpliwości 
o  słuszności wybuchu powstania to wystarczy, by obejrzał ryci-
ny Artura Grottgera - zapomnianego artysta. Ten malarz – poeta 
w szczególny sposób ukazuje czasy niewoli rosyjskiej. Kto bowiem 
z nas wie, że zaborca brał młodzież polską na 25 lat do służby woj-
skowej? Tzw. ,,branka” najczęściej kończyła się śmiercią, a jak wy-
glądało życie pod zaborami? Śledząc Grottgerowskie ryciny mamy 
pełny osąd tamtych czasów. 

Warto również wiedzieć, że w kościele parafialnym w Radzie-
chowach w nawie głównej, po prawej stronie, tuż przed prezbite-
rium mamy tzw. Grottgerowski obraz – malowidło ścienne Matki 

Polski. Siedząca w czarnej sukni kobieta, w żałobnym stroju, trzy-
ma w  dłoniach Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, obok niej 
z rozpostartymi skrzydłami, w koronie Orzeł Polski, a nad nią Anioł. 
Ilu z nas wie, co symbolizuje to malowidło? Kościół malowany był 
w drugiej połowie XX w. Wiemy doskonale, jakie to były czasy. 

Adresat: Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych - publicznych, społecz nych i pry-
watnych .

Termin: Prace należy nadsyłać do 29 kwietnia 2013 - rocznica 
,,Cudu w Dachau” (decyduje data stempla pocztowego), pod ad-
resem: Dzieci Serc ul. Abramska 2 34 – 381 Radziechowy z dopi-
skiem ,,Apel Poległych” więcej na www.dzieciserc.org 
Uwagi:

Przystępując do Konkursu, spróbuj odpowiedzieć sobie na 
pytanie o sens tej pracy, przed jej rozpoczęciem, a także po jej za-
kończeniu. Odpowiedź może będzie ważniejsza niż nagroda, któ-
rą możesz otrzymać. 

Rycina ,,Branka” (obok na str. 6) przedstawia nocne wtargnięcie 
rosyjskich żołnierzy i zabranie do wojska młodego dziedzica. 

(J. Klimonda)

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

 Jan Paweł II

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:
1. Biskup Tadeusz Rakoczy - Ordynariusz Diecezji Bielsko - Ży-

wieckiej 
2. Wanda Sadlik - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich 

w Bielsku-Białej
3. Marcin Tyrna – Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeski-

dzie NSZZ ,,Solidarność”
4. Andrzej Biegun – Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Bro-

war Żywiec
5. Ks. Prałat Stanisław Bogacz - Dziekan Dekanatu Radziechow-

skiego
6. Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak – Proboszcz Parafii Rzymskoka-

tolickiej p.w. Św. Marcina w Radziechowach 
7. Grzegorz Figura - Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz 
8. Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka
9. Tygodnik ,,Niedziela’ i Źródło”

Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenie Dzieci Serc www.
dzieciserc.org 

VII Konkurs na Apel Poległych jest hołdem złożonym Wielkim 
Polakom, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny lub poza jej 
granicami, walcząc w  obronie słusznej sprawy. Wartość narodu 
mierzy się m.in. pamięcią o bohaterskich czynach przodków

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

RADA KONKURSU
Ustanawia regulamin konkursu, powołuje Jury ( w skład, któ-

rego mogą wchodzić członkowie Rady, a także ustala regulamin 
jego pracy).
Członkowie Rady:

Dr Przemysław Dyrlaga - nauczyciel historii w Gimnazjum nr 2 
w Wieprzu

Ks. Krzysztof Ciurla – wolontariusz Stowarzyszenia Dzieci Serc
Mgr Agnieszka Klimonda - wolontariusz Stowarzyszenia Dzieci 

Serc – Sekretarz Rady
Mgr Jadwiga Klimonda - Prezes SDS
Patronat medialny:
,,Niedziela”, ,Źródło”

REGULAMIN KONKURSU

&1
Temat: ,,Apel Poległych w 150 Rocznicę Powstania Styczniowe-
go, odczytany na Zaduszkach Narodowych w  Gminie Radzie-
chowy - Wieprz dnia 5 października 2013 r.”

&2
Adresat: Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych - publicznych, społecz nych i prywat-
nych 

&3
Termin: Prace należy nadsyłać do 29 kwietnia 2013 - rocznica 
,,Cudu w  Dachau (decyduje data stempla pocztowego), pod ad-
resem: Dzieci Serc ul. Abramska 2 34 – 381 Radziechowy z dopi-
skiem ,,Apel Poległych”- konkurs. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 
do 15 maja 2013, po czym niezwłocznie nastąpi publiczne ogło-
szenie wyników i rozdanie nagród. Treść wyłonionego w Konkursie 
,,Apelu Poległych” zostanie odczytana w dniu 5.10.2013 r. podczas 
Zaduszek Narodowych w Radziechowach, na górze Matysce.

&4
Zasady przygotowania pracy:
I. Praca może być przygotowana przez uczniów indywidualnie 

lub grupowo (do 5 osób włącznie), pod opieką nauczyciela 
lub innej dorosłej osoby, jak również bez takiej opieki; przy 
wsparciu szkół, drużyn harcerskich, klubów, domów kultury, 
świetlic, parafii i  innych instytucji pracujących z  młodzieżą, 
a także rodziny.

II. Prace należy przesłać w dwóch egzemplarzach, podpisanych 
w sposób jednoznacznie identyfikujący auto ra/autorów oraz 
jego/ich dane adresowe.

Konkurs Historyczny 2013



8

Nasza GmiNa

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH W JUSZCZYNIE!

III. Do pracy powinna być trwale dołączona czytelnie i dokładnie 
wypełniona METRYCZKA PRACY, której formularz podany jest 
w załączniku.

IV. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nagrodzone w  in-
nych konkursach.

&5
Nagrody 
I. Jury przyzna uczniom nagrody i  wyróżnienia (rzeczowe lub 

książkowe) indywidualne oraz zespołowe, a  nauczycielom 
nagrody i wyróżnienia (rzeczowe, książkowe lub honorowe – 
dyplomy). 

II. Zwycięzca konkursu wraz z opiekunem zostanie zaproszony 
5.10.2013 r. na Zaduszki Narodowe do Radziechów, podczas 
których będzie odczytany Apel Poległych wyłoniony w Kon-
kursie.

III. Decyzja Jury, co do podziału i formy nagród będzie nieodwo-
łalna (nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu) i  zostanie 
przedstawiona w formie publicznie ogłoszonego komunika-
tu.

&6
Przeznaczenie prac:

 z Nadesłane prace nie będą zwracane autorom; po ocenie 
przez Jury, zostaną skatalogowane i zarchiwizowane w Sto-
warzyszeniu Dzieci Serc - gdzie stworzą odrębną kolekcję. 
Prace mogą być udostępniane wszystkim zaintereso wanym 
na powszechnie obowiązujących zasadach archiwalnych.

 z Prace, ich fragmenty lub streszczenia mogą być publikowane, 
przedstawiane lub wymieniane przez Organizatorów w spe-
cjalnej publikacji, ewentualnie w czasopismach ogólnokrajo-
wych i lokalnych oraz w internecie, radiu, telewizji. We wszyst-
kich przypadkach autorzy zachowują swoje prawa, również 
prawo do samodzielnej publikacji pracy 

&7
Kryteria oceny Apelu Poległych:

 z W  ramach konkursu uczniowie przygotowują w  formie pi-
semnej krótką, nie dłuższą niż dwie strony formatu A4, pracę 
pisemną - apel poległych – na podany temat.

 z Ocenie będzie podlegać w  systemie punktowym (w  sumie 
można zdobyć 40 pkt.): 

a. zgodność pracy z tematem (0-5 pkt.; każdy błąd rzeczowy 
powoduje odjęcie 1 pkt., 4 błędy i więcej – 0 pkt.);

b. logika wywodu i spójność wypowiedzi (0-5 pkt.);
c. kompozycja (0-5 pkt.);
d. słownictwo i trafne użycie stylistycznych środków perswa-

zji (5 pkt.)
e. styl (0-5 pkt.; za każdy błąd odejmujemy 0,5 pkt.);
f. poprawność językowo-gramatyczna (0-5 pkt.; za każdy 

błąd odejmujemy 0,5 pkt.);
g. ortografia i interpunkcja, przenoszenie wyrazów (0-2 pkt.; 

gdy 1-3 błędów – za każdy odejmuje się – 0,5 pkt, 4 błędy 
i więcej – 0 pkt.);

h. samodzielność i szczególne właściwości pracy – oryginal-
ność, śmiałość ujęcia, itp. (0-5 pkt.);

i. estetyka pracy (0-3 pkt.).
Uwagi:
Przystępując do Konkursu spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie 
o sens tej pracy, przed jej rozpoczęciem, a także po jej zakończe-
niu. Odpowiedź może będzie ważniejsza niż nagroda, którą mo-
żesz otrzymać. 

By uniknąć błędów w pisaniu pracy najpierw należy zapoznać 
się, w jaki sposób pisze się treść Apelu Poległych. 

Jeśli niewyraźnie wypełnisz metryczkę pracy, nie podasz wła-
ściwego adresu — może okazać się, że nie dostaniesz zawiadomie-
nia o nagrodzie lub dostaniesz dyplom z błędem w nazwisku.
Tel. Kontaktowy: 501 355 794
www.golgota-beskidow.pl email: golgotabeskidow@o2.pl
www.dzieciserc.org email: dzieciserc@o2.pl 

METRYCZKAPRACY
Może być kopiowana lub przepisywana w formacie A4;. Prosimy 
wypełniać czytelnie dużymi drukowanymi literami i  załączyć do 
treści konkursu jako strona I
Tytuł konkursu:
Imię i nazwisko/nazwiska, numer klasy oraz wiek autora/autorów w wypad-
ku prac zespołowych — podkreślić nazwisko osoby reprezentującej grupę 
w kontaktach z organizatorami konkursu
Dokładny adres domowy autora/autorów z kodem i nazwą województwa
Telefon autora/autorów z numerem kierunkowym, telefon komórkowy oraz 
e-mail
Pełna nazwa (z imieniem patrona) i dokładny adres szkoły lub innej instytu-
cji, która sprawowała opiekę; w wypadku
Zespołu Szkół — szczegółowa nazwa lub rodzaj szkoły autora
Telefon szkoły (z numerem kierunkowym) i e-mail
Imię i nazwisko opiekuna pracy (jeśli był), jego funkcja wobec autora (np. 
nauczyciel historii, drużynowy, ojciec/matka itp.)
Adres i telefon z numerem kierunkowym opiekuna pracy (chętnie domowy, 
komórka) oraz e-mail
Na czym polegała opieka

Polityka prywatności konkursu:
Organizatorzy informują, że wszelkie dane osobowe oraz dane 

tele-adresowe uzyskiwane w trakcie konkursu, będą wykorzysty-
wane wyłącznie w celach konkursowych i nie będą sprzedawane 
lub udostępniane żadnym innym podmiotom lub osobom fizycz-
nym. 

Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, to rolnik się śmieje.

Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogodą, więc nie dziw, jeśli starzy czują go ze szkodą.

W dniu 24 marca 2013 r. (Niedziela Palmowa)po Mszy Świętej 
o godz. 11.00 po raz kolejny w Juszczynie zostanie zorganizowany 
konkurs Palm Wielkanocnych. 
Jury w składzie: 

Magdalena Więzik – Dyrektor GCKPT,  
Maria Grzegorek – twórca ludowy, folklorysta
Andrzej Murański – twórca ludowy, folklorysta
Ks. Kazimierz Buba – proboszcz parafii NMP w Juszczynie 

Jury oceniać będzie uczestników w kategoriach:
- do lat 11

- 12 – 18 lat
- 18 lat i więcej
Przede wszystkim ocena obejmować będzie: zgodność z tra-

dycyjnym wzornictwem wykonania palm, estetykę wykonania 
oraz wkład włożony w wykonanie palmy.

W tym roku konkurs oraz wręczenie nagród i dyplomów od-
będzie się w Domu Ludowym w Juszczynie, gdzie na uczestników 
konkursu będzie czekać słodki poczęstunek przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Juszczynie.

 Serdecznie zapraszamy!



Nasza GmiNa

9

Kącik rolniczy

W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ
PRZEKŁADANIEC Z ROLADKAMI

Biszkopt 
1 2/3 szklanki cukru
1 ½ szklanki mąki tortowej
6 jajek
2 łyżki mąki ziemniaczanej
2 łyżeczki proszku do pieczenia. 
Olejek śmietankowy
Wykonanie biszkoptu

Jajko ubić z cukrem. Dodać przesianą mąkę przez sito z prosz-
kiem i dokładnie wymieszać (nie mikserem). Ciasto wlać do wy-
smarowanej tłuszczem blachy o wym. 25 x 40 cm. 
Piec 30-35 min w temp. 180 stopni C. Zostawić do ostudzenia. 

Ciasto kruche
3 szklanki  mąki pszennej
¾ szklanki cukru pudru. 
25 dkg margaryny
13 dkg kwaśnej śmietany (18%)
1 jajko całe
1 żółtko
2 łyżeczki proszku do pieczenia

Z wszystkich tych składników zarobić ciasto, podzielić na 4 części 
i rozwałkować na długość formy, w której się piekło ciasto I. Aby  
to udoskonalić, można zrobić krótsze roladki i później łączyć na 
długość brytfanny. Każdy kawałek rozwałkowanego ciasta sma-
rować powidłami śliwkowymi, posypać zmielonymi orzechami 

i zrolować małe roladki. Piec na złoty kolor w temp. 200 stopni 
C około 30 min. 

Masa
½ kg suszonych śliwek kalifornijskich
½ szklanki wódki
25 dkg margaryny (lub masła)
20 dkg nutelli

Namoczone śliwki w  alkoholu odsączyć, pokroić na drobno, 
utrzeć margarynę na puch, dodać po łyżce nutelli wymieszać ze 
śliwkami. 

Wykonanie ciasta
Biszkopt przekroić na połowę. Na jednej części dać trochę masy 
śliwkowej utworzyć roladki równolegle w odstępach. Pomiędzy 
nie wlać dowolną galaretkę „tężejącą” przygotowaną według 
przepisu na opakowaniu. Po ostudzeniu galaretki nałożyć resz-
tę masy,  przykryć drugim biszkoptem. Dowolnie udekorować. 
W odstępy między roladki można dać pokrojone brzoskwinie. 

Polewa
4 łyżki śmietany (12%)
7 dkg margaryny 
3 łyżki kakao
2 łyżki cukru

Wszystkie składniki zagotować. 
Wszystkim gospodyniom naszej Gminy życzę smacznego!

ŻYCZĘ SMACZNEGO!
Elżbieta Kliś

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żywcu przypomi-
na wszystkim rolnikom, że zbliża się termin składania wniosków 
obszarowych do ARiMR /od 15.03 do 15.05.2013r./ Osoby po-
trzebujące pomocy przy wypełnianiu wniosku mogą skorzystać 
z pomocy doradcy, który pełnić będzie dyżury w Urzędzie Gminy 
w Radziechowach w pokoju nr 19 /II piętro/ w każdy wtorek od 
godz. 8.00 do 14 .00.

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu wypeł-
nienia wniosku pod nr tel. 515 275 907.

W  trosce o  stan środowiska naturalnego oraz zmniejszenie 
zagrożenia pożarowego apeluje się o bezwzględne przestrzega-
nie zakazu wypalania traw. Możliwość korzystania z dopłat bez-
pośrednich pozwala na całkowite pokrycie kosztów wykaszania 
traw . Każdy posiadacz gruntów rolnych, ma obowiązek utrzyma-
nia ich w dobrej kulturze rolnej, do czego zobowiązuje Ustawa 
z dn. 3.02.1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U.Nr 121 
poz.1266/ z  późniejszymi zmianami/, oraz Rozporządzenie Min. 
Roln.i  Rozwoju Wsi z  7.04.2004r. w  sprawie minimalnych wyma-
gań utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej /Dz.U nr 65 poz. 
600/.               Doradca rolny

JAKUB WISŁA – LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO 
Z MATEMATYKI Z ELEMENTAMI PRZYRODY

Jakub Wisła, uczeń klasy 5a Zespołu 
Szkół Szkoły Podstawowej im. ks. prał. 
Stanisława Gawlika w  Radziechowach, 
został laureatem Konkursu Przedmiotowe-
go z Matematyki z Elementami Przyrody dla 
uczniów szkół podstawowych wojewódz-
twa śląskiego organizowanego przez Kura-

torium Oświaty w Katowicach. 

Po zmaganiach na etapach szkolnym i rejonowym Jakub za-
prezentował bardzo wysoki poziom swojej wiedzy, zdobywając 
w etapie wojewódzkim (finałowym) maksymalną liczbę punk-
tów. Sukces ten został osiągnięty dzięki zaangażowaniu ucznia, 
jego rodziców oraz nauczycieli.
Jesteśmy pełni podziwu dla Kuby.

Gratulujemy i życzymy jeszcze wielu takich sukcesów.
Wychowawca klasy: mgr inż. Katarzyna Duda

WYŁĄCZENIE SYGNAŁU ANALOGOWEGO
– 19 MARCA 2013 R.!

Województwo śląskie jest w przededniu cyfryzacji tele-
wizji, która polega na zmianie nadawania sygnału ze starego 
- analogowego na nowy cyfrowy. Zakończenie emisji analo-

gowego sygnału telewizji naziemnej na terenie naszego woje-
wództwa będzie przebiegało w trzech etapach.

19 marca br. sygnał analogowy zostanie wyłączony na ob-
szarze Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

Kolejne wyłączenie nastąpi 22 kwietnia i  obejmie swym 
zasięgiem teren Częstochowy i  północnych obszarów woje-
wództwa śląskiego. Cyfryzacja telewizji zakończy się w  woje-
wództwie śląskim 20 maja, wtedy nastąpi wyłączanie sygnału 
analogowego w Katowicach i centralnej części województwa. 
Proces cyfryzacji wymaga dostosowania odbiorników telewi-
zyjnych starego typu do odbioru sygnału cyfrowego.

Wytyczne dotyczące modernizacji anten instalacji zbioro-
wych dostępne są na stronie www.cyfryzacja.gov.pl. Funkcjo-
nuje też bezpłatna infolinia 800 007 788, gdzie mieszkańcy 
mogą otrzymać pomoc, między innymi, w tym jak dostosować 
swój odbiornik do odbioru sygnału cyfrowego. Infolinia działa 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.
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Dawne polskie obyczaje Wielkiego Tygodnia
Czas oczekiwania, przygotowań, rozliczenia z własnym 

sumieniem i oczyszczenia duchowego. Takie właśnie zna-
czenie ma dla nas Wielki Tydzień. Czas trwania w pobożnym 
skupieniu na Zmartwychwstanie Pana. Owe dni szczególnego 
uczestnictwa w nabożeństwach upamiętniających triumfalny 
wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, a później Jego Mękę, 
Śmierć i Zmartwychwstanie miały niegdyś również istotnie 
znaczenie pozareligijne.

Cechą charakterystyczną w polskiej kulturze, widoczną zwłasz-
cza w okresach świątecznych, jest przenikanie się elementów kul-
tury chrześcijańskiej z kulturą ludową, a nawet pogańską. Cecha 
ta związana jest ściśle z okresem adaptacji zwyczajów ludności 
miejscowej do wyzwań stawianych przez religię chrześcijańską. 
Wielki Tydzień zatem, obok oczywistego dla nas wymiaru czysto 
religijnego, był czasem szczególnego wsparcia chorych i ubogich, 
a także okresem wróżb ludowych. Po dzień dzisiejszy nasi senio-
rzy z uwagą śledzą pogodę w kolejnych dniach Wielkiego Tygo-
dnia. Wierzono, że wskazują one prognozę pogody na cały rok. I 
tak pogoda w Wielką Środę zapowiadać miała aurę nadchodzącej 
wiosny, w Wielką Sobotę – zimy, a w Wielki Czwartek – lata. Wiel-
ki Piątek natomiast wskazywał pogodę okresu żniw i wykopków. 
Przyjrzyjmy się pokrótce innym zwyczajom panującym w okresie 
Świąt Wielkiej Nocy skupiając swą uwa-
gę wokół wybranych zwyczajów Wiel-
kiego Tygodnia.

WIELKA ŚRODA i WIELKI CZWARTEK
„W Wielką Środę po odprawionej jutrz-

ni w kościele, która nazywa się ciemną 
jutrznią, dlatego iż za każdym psalmem 
odśpiewanym gaszą po jednej świecy, jest 
zwyczaj na znak tego zamieszania, które 
się stało w naturze przy męce Chrystuso-
wej, że księża psałterzami i brewiarzami 
uderzają kilka razy o ławki, robiąc mały 
tym sposobem łoskot...; swawolni chłop-
cy naśladując księży pozbiegawszy się do 
kościoła z kijami, tłuki nimi o ławki z całej 
mocy czyniąc grzmot w kościele jak naj-
większy” - pisze o zwyczajach Jędrzej Kitowicz. Po ciemnej jutrzni 
milkły kościelne dzwony, a o obowiązującym poście przypominali 
chłopcy z kołatkami w rękach. Dawne przepisy kościelne ostrze-
gały, iż temu, kto nie będzie pościł „ kołatkami wybiją zęby”.

Wielka Środa była dniem rozprawy z Judaszem. Wykonywano 
wówczas kukłę Judasza, którą wieszano na gałęzi wysokiego drze-
wa przed świtem w Wielki Czwartek. Wybierano drzewo najwyższe, 
aby wszyscy mieszkańcy danej miejscowości mogli kukłę oglądać. 
Zygmunt Gloger tak opisuje to zdarzenie: „Gromada chłopców 
zrobiwszy sobie Judasza ze słomy przybranego w szaty czarne po-
darte, trzymającego kaletę w ręku napełnioną szkłem tłuczonym dla 
brzęku (na pamiątkę trzydziestu srebrników)... na cmentarzu przed 
kościołem chłostała Judasza kijami; sieczono go drewnianymi pała-
szami, wśród wrzawy i śmiechu zebranego ludu. Włóczono Judasza 
po ulicach, wkładano na taczki, wieziono na plebanię, do gospody. 
Na koniec topiono lub palono”. „Judaszki” były zwyczajem palenia, 
niszczenia, a także wieszania Judasza obejmującym całą Polskę.

Ważnym zwyczajem przypadającym na Wielki Czwartek była 
tajnia – postna kolacja, której towarzyszyło obmycie nóg. Obmy-
wanie nóg, jako pamiątka Wieczerzy, przed którą Chrystus obmy-
wał nogi swoim apostołom, było żywo kultywowane w tradycji 
królów i biskupów, obmywających nogi starcom. „Za Stanisława 
Augusta raz się trafiło, że każdy ze 12 starców miał sto lat z okładem, 

a jeden 125...” (J. Kitowicz „Opis oby-
czajów”). Spożywana natomiast w ten 
dzień kolacja – tajnia stanowiąca pa-
miątkę Wieczerzy Pańskiej była dla wie-
lu domostw ostatnim posiłkiem przed 
wielkanocnym śniadaniem.

Wielki Czwartek nosił niegdyś na-
zwę Wielkanocy umarłych. Zgodnie z 
prasłowiańskimi wierzeniami w dzień 
ten przebywały na ziemi dusze zmar-
łych, a nawet siły nieczyste. Wiara ta była tak silna, że po tajni czę-
sto nie myto naczyń, aby dusze zmarłych mogły się posilić reszt-
kami potraw. Te pogańskie przesądy niosły z sobą wiarę w czary, 
wszechobecne wpływy złych mocy, a także przekonanie, że Wielki 
Tydzień jest czasem największej potęgi sił piekielnych, której kres 
przynosi cud Zmartwychwstania.

WIELKI PIĄTEK
Aż do XX stulecia przetrwał dawny zwyczaj obmywania się 

w bieżącej wodzie, np. w rzece. Miał on znaczenie oczyszczające, 
upiększające i zdrowotne, a praktykowano go w Wielki Czwartek, 
w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek lub w Wielki Piątek.

Sam Wielki Piątek jest dniem żało-
by. Dniem strojenia grobów Chrystusa, 
dniem, w którym nie odprawia się Mszy 
Świętych, a puste, otwarte tabernakula 
przypominają o wyniesieniu Najświęt-
szego Sakramentu do kaplicy zwanej 
„ciemnicą”. Tradycją kultywowaną do 
dnia dzisiejszego są specjalne warty 
przy grobie Chrystusa i kwesty na rzecz 
pomocy dla najuboższych. Zbierany w 
kościołach niegdysiejszy „wdowi grosz” 
obecnie przejawia się w postaci półpro-
duktów, głównie spożywczych. Zanikła 
natomiast zabroniona przez Kościół 
procesja „kapników”, której uczestnicy 
biczowali się podążając do grobu Chry-
stusa.

W Wielki Piątek sadzono drzewa owocowe wierząc w wielką 
moc tego dnia. Myto też krowy, aby było zdrowe. Istotne, sym-
boliczne znaczenie odgrywał wielkopiątkowy pogrzeb postnych 
potraw – śledzia i żuru. Na znak „wyrzucenia” z domów postu go-
spodynie rozsypywały na polu popiół, a następnie tłukły garnek, 
w którym go przyniosły.

Dzień ten wiąże się także z tradycją malowania jajek. Woda po 
ugotowaniu jajek służyła dziewczynom do umycia włosów, aby 
nadać im gęstości, blasku i zdrowia.

WIELKA SOBOTA
Rano święcono ogień, ciernie, wodę chrzcielną. Na dziedziń-

cu kościoła rozniecano wysokie ogniska, od których zapalano 
paschał. W ułożonym stosie opalano także złożone na krzyż dre-
wienka leszczyny, zwane głowienkami. Według dawnych podań 
to właśnie leszczyna udzielała schronienia uciekającej z Egiptu 
Świętej Rodzinie. Popiół ze stosu gospodarze, w czasie pierwszej 
orki rozrzucali na polach. Hubki i opałki węglowe z poświęcone-
go ogniska mieszkańcy zanosili do domów, by okadzić obejście. 
Głowienki zatykano na krańcach pola każdego gospodarza, aby 
chronić pola uprawne od zniszczeń powodowanych przez ży-
wioły. Ciernie rozsypywane na ścieżkach wiodących do obory i 
na wszystkich progach miały chronić przed czarownicami. Przy-



Nasza GmiNa

11

niesioną z kościoła wodą kropiło się dom, budynki gospodarcze, 
bydło w gospodzie.

Najważniejsze jednak było oczywiście święcone, czyli przy-
gotowane do uczty wielkanocnej jedzenie. Niegdyś było ono o 
wiele bogatsze od swojej teraźniejszej, skromnej wersji. Święcono 
zwłaszcza jaja, mięsa oraz ciasta, które poustawiane były na wiel-
kim stole, a wokół stołu zbierali się 
wszyscy domownicy oczekujący 
przybycia księdza. We wsiach świę-
cenie odbywało się w domach lub 
na podwórzu najbogatszych go-
spodarzy. Dopiero w późniejszym 
okresie pokarmy zaczęto święcić 
w kościele. Wierzono, że tylko po-
karm poświęcony godzi się jeść z 
okazji tak wielkiego święta i nie 
zaszkodzi on nawet największym 
łakomczuchom. Poświęconym 
pokarmem należało podzielić się z 
najbiedniejszymi i sierotami.

Wielka Sobota była kolejnym, 
magicznym dniem, toteż gospodynie, chcąc ubiec czarownice, 
doiły krowy o świcie. Poza tym nie wolno było w tym dniu wyko-
nywać żadnej pracy, chyba że była ona związana z przygotowa-
niem święconego.

Wielką Sobotę kończy Msza Rezurekcyjna. Uczestniczyli w niej 
wszyscy, a kto by przespał rezurekcję, ten nie miał prawa jeść świę-
conego, a nadchodzący rok zapowiadał się dla niego niepomyśl-
nie zwiastując choroby. Niegdyś Msza Rezurekcyjna odbywała się 
o północy, ale w czasach stanisławowskich przeniesiono ją i po 
dziś dzień odbywa się ona o świcie w Wielką Niedzielę. Powrót z 
Mszy stanowił swoisty wyścig, gdyż wierzono iż ten, który pierw-
szy dotrze do własnego domu - zbierze tego roku nadzwyczajne 
plony.

WIELKA NIEDZIELA
Wielkanoc była w Polsce zawsze świętem o rodzinnym charak-

terze, podczas którego spożywano starannie przygotowane i po-
święcone potrawy. Zgodnie ze zwyczajem uczta rozpoczynała się 
po Mszy porannej. Śniadanie Wielkanocne nie grzeszyło umiarem 
nawet wśród biednych rodzin chłopskich, a w bogatszych domo-
stwach przybierało rozmiary wprost niezwykłe, o czym świadczą 
opisy staropolskiego święconego:

„Po mszy rannej pożywają święcone. Nasamprzód jedzą po ka-
wałeczku jaja, potem po kawałku chleba z masłem, wreszcie cielęcinę 
pieczoną, słoninę, kiełbasę, jaja wszystko (…) zmieszane z chrzanem. 
(Janota: „Lud i jego zwyczaje”) Wystawny był również obiad: „jedzą 
bowiem rosół, i mięso, a kaszę domową zastępuje ryż” (Janota: „Lud 
i jego zwyczaje”).

Ważnym dodatkiem uczty był chrzan, którego smak porów-
nywany ze smakiem żółci miał przypominać o męce Chrystusa. 
Wśród ludu wiejskiego funkcjonowało przekonanie, że „święcone-
go” nie można wyrzucić, ani zmarnować. Okruszyny ze święconych 
pokarmów rozrzucano po ogrodzie, skorupki z jajek na grządki, 
kawałki kiełbasy, serów czy też chleba dawano zwierzętom albo 
zakopywano w ziemi na znak wdzięczności, że ich żywi. Resztki 
te miały chronić ziemię przed szkodnikami. Dom zaś chroniły zło-
żone na krzyż kawałki chrzanu, które zakopywano pod węgłami.

WIELKI PONIEDZIAŁEK
O ile Niedziela była dniem spędzonym w ścisłym, rodzinnym 

gronie, to zupełnie odmienne obyczaje panowały w dniu następ-
nym. Słynący z oblewania wodą Poniedziałek Wielkanocny był 
przede wszystkim dniem składania wizyt znajomym i sąsiadom. 

Odwiedzanie sąsiadów odbywało się najczęściej rano i związane 
było ze zwyczajem pospolicie zwanym „dyngowaniem”, a pole-
gającym na chodzeniu całą grupą od domu do domu i zbieraniu 
podarków, najczęściej w postaci jajek. O szczególnych zwyczajach 
tego dnia dowiedzieć możemy się z XV wiecznych kazań kościel-
nych: „Niedziela wielkanocna i dwa dni następne pełne są nierządnej 

zabawy, obmierzłego dyngowania 
i rozmaitych guseł. Mężczyźni i 
kobiety łupią się, dyngują wzajem-
nie o podarki, mianowicie jajka, 
ciągną do wody, przyczem niejed-
nego duszą albo topią, smagają 
rózgą i pięścią”. „Wczoraj spowia-
dali się, jutro biegną do domów, po 
izbach, napastując dobrych ludzi, 
wołając „daj jaja, daj jaja”.

Zakazywany przez Kościół 
zwyczaj dyngowania był jedną z 
dwu silnie zakorzenionych trady-
cji Wielkiego Poniedziałku. Drugą 
był oczywiście obyczaj polewa-

nia wodą, któremu nadawano różne nazwy np. oblewanka, meus, 
a także dyngus (od dyng – wykup) i śmigus (ten ostatni wiązał się 
ze smaganiem wierzbową gałązką po nogach, wykupem i polewa-
niem wodą). To właśnie z połączenia tych obu obyczajów powsta-
ła nazwa „śmigus-dyngus”.

Prawdopodobnie zwyczaj polewania wodą wziął swój począ-
tek w czasach prasłowiańskich – zgodnie z wierzeniami w oczysz-
czającą moc wody. Inna hipoteza wskazuje, że zwyczaj ten wywo-
dzi się z Jerozolimy i sięga czasów Chrystusa. „gdzie schodzących 
się i rozmawiających o zmartwychwstaniu Chrystusowem Żydzi 
wodą oblewali dla rozpędzenia z kupy i przytłumienia takowych po-
wieści” (J.Kitowicz).

Zgodnie z najwcześniej utrwalonymi zwyczajami wodą w 
Wielki Poniedziałek polewano tylko dziewczęta, te natomiast re-
wanżowały się chłopcom w dniu następnym. Wielkanoc bowiem 
w zwyczajach dawnej Polski była świętem, które trwało 3 dni. W 
Poniedziałek Wielkanocny młodzi mężczyźni nie tylko polewali 
kobiety wodą, ale i odczytywali (a raczej wykrzykiwali wdrapując 
się na dachy albo wysokie drzewa), ułożone w tajemnicy wiersze. 
Wymieniali w nich wszelkie wady i zalety danej panny oraz obo-
wiązkową wskazówkę o ilości wiader wody przeznaczonych do jej 
oblania. Często także, jak w wierszu poniżej, wskazywano kawale-
ra, który o względy dziewczyny się stara, jeżeli oczywiście panna 
swojego chłopaka już miała.

“W pierwszej chałupie ode dwora
Jest tam dziewka piękna, młoda
Na imię jej Jagna
Do Boga i ludzi podobna
A niech się nie boi
Bo tam za nią Marcin stoi
I dla jej urody pięć kubełków wody”

Niektóre wiersze jednak bywały niezwykle uszczypliwe i prze-
śmiewcze, a zawsze starano się, aby treść ich na całą wieś była 
słyszana. Polewanie wodą miało przynieść dziewczynom urodę 
i zdrowie. Jak ukazywało doświadczenie ludowe zawsze najbar-
dziej przemoczonymi z panien były te, które cieszyły się najwięk-
szą urodą.

Zwyczaj oblewania znany był oczywiście także i na dworach. 
Tam – dla ciekawostki – oprócz tradycyjnych bitew wodnych i 
powodzi panien złapanych, na nieszczęście jeszcze w łożu, istniał 
także obyczaj, aby młodzi amanci oblewali swoje wybranki po rę
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Pobieranie plików z filami i muzyką z sieci nie stanowi prze-
stępstwa, ale może naruszyć interesy majątkowe producentów 
i twórców. Prawo pozwala im na kierowanie pozwów przeciwko 
internautom.

Czy mogę udostępnić pliki na portalu?
Mam kolekcję legalnie zakupionych utworów muzycznych. 

Czy mogę udostępnić je wąskiej grupie użytkowników portalu 
społecznościowego, którzy są również fanami tego zespołu?

NIE
Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już 

rozpowszechnionego utworu tylko w zakresie własnego użytku 
osobistego. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje ko-
rzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób 
pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewień-
stwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Zgodnie z defi-
nicją pokrewieństwa zawartą w prawie rodzinnym do tego kręgu 
należą osoby spokrewnione w linii prostej (np. ojciec z synem, 
babcia z wnuczką), jak i w linii bocznej (np. brat z siostrą, ciotka i 
siostrzenica). Z kolei powinowactwo powstaje na skutek zawarcia 
małżeństwa i jest to związek między małżonkiem a całą rodziną 
drugiego małżonka. Trudno jednak uznać za stosunki towarzyskie 
relacje łączące grupę nieznających się bliżej użytkowników por-
talu internetowego. Przepisy nie precyzują warunków, które de-
cydują o tym, że dany sposób korzystania z utworu jest użytkiem 
osobistym. Cel może być w związku z tym różnorodny (naukowy, 
rozrywkowy, kolekcjonerski).

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 23 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach po-

krewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Czy za ściąganie programów grozi kara?
Słyszałem, że ściągając i posiadając pirackie pliki, nie można 

popełnić przestępstwa. Dlaczego więc co pewien czas pojawiają 
się informacje o zatrzymaniach osób, które miały na swoich kom-
puterach nielegalne oprogramowanie? Czy za ściąganie pirackich 
programów grożą szczególne kary?

TAK
Gry, programy komputerowe, filmy czy pliki muzyczne nie 

są traktowane w świetle prawa jako jeden rodzaj utworów. O ile 
samo ściąganie utworów audiowizualnych nie jest uznawane jako 
przestępstwo, o tyle pobieranie pirackich gier i programów jest 
traktowane tak samo jak kradzież. Zgodnie z art. 278 par. 2 ko-
deksu karnego, każdy,kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje 
cudzy program komputerowy (także grę) w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od trzech 
miesięcy do lat pięciu. Za korzyść majątkową może być uznane 
samo to, że nie pójdziemy do sklepu i nie wydamy kilkudziesię-
ciu złotych na legalny produkt. Przestępstwo kradzieży programu 
komputerowego z art. 278 par. 2 kodeksu karnego oznacza wszel-
ką formę przejęcia takiego programu bez zgody jego dysponenta 
w taki sposób, który umożliwia wykorzystywanie tego programu 
przez osobę nieuprawnioną (patrz. Wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie z 8 lipca 2009r. sygn. akt II Aka 98/2009). Każdy internau-
ta powinien pamiętać o podstawowej zasadzie, zgodnie z którą 
z Internetu można w sposób zupełnie legalny ściągnąć darmowe 
lub próbne wersje oprogramowania komputerowego i gier. Do 
takich pełnych wersji programów i gier wymagana jest z reguły 
pełna licencja, którą otrzymuje się dopiero przy zakupie.

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 278 par. 2 ustawy z 6 czerwca 1997r. – kodeks karny (Dz.U. nr 88, 

poz. 553 z późn. zm.).

Co nam grozi za ściąganie pirackich utworów z Internetu?

MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW 
PZN w biegach narciarskich
Patronat Honorowy Poseł RP 

Małgorzata Pępek
1.Organizator:

Rodzinny Klub Biegacza „BACA” Radziechowy, PZN ,  
Gmina Radziechowy-Wieprz, GCKPT Radziechowy-Wieprz 

2.Miejsce zawodów, termin i czas: 
KUBALONKA 17.03. 2013 r. godzina 12.30  

BIURO ZAWODÓW Wisła Kubalonka. Informacje na portalach  
i pod tel. organizatora 

3.Warunki uczestnictwa:
* zaświadczenie lekarskie* dowód osobisty lub legitymacja 

szkolna. Dzieci startują pod opieką rodziców, nauczycieli, trene-
rów. 

4. Zgłoszenia na adres:
Komandor EDWARD DUDEK 34 – 381 Radziechowy 1282  

k/Żywca 
tel. 698 -976- 539, 501-674-270, lub przed startem. 

Wysokość startowego: dorośli – 30 zł, młodzież – 10 zł. 
5. Grupy wiekowe i dystanse:
* biegi młodzieżowe – 5 km cl 

* Bieg Bacy MP AMATORÓW PZN kobiety i mężczyźni  
wg. regulaminu - 10 km – cl 

6. Nagrody, wyróżnienia, zdobycze:
Na zwycięzców czekają puchary, medale.

Patronat medialny:
Kronika Beskidzka www.skipol.pl www.beskidy24.pl  

www.maratony24.pl  
Informacje szczegółowe na stronie internetowej: 

www.maratonbeskidy.pl oraz www.radziechowy-wieprz.pl 

kach wodą różaną. Tak więc w ostatnie dni świąt panował na-
strój ogólnej radości i zabawy.

Natomiast jednym z najbardziej dostojnych obyczajów świą-
tecznych było święcenie pól, gdzie kropidłem stawała się wielka-
nocna palma. Święcenie odbywało się o świcie. Przed każdą skibą 
ziemi gospodarz przyklękał i wbijał w nią mały krzyżyk lub uła-
mek z palmy wielkanocnej, prosząc o Błogosławieństwo Boże. Po 
zakończeniu tego obrządku zapalano ogniska i smażono na nich 
jajecznicę, co oczywiście sprzyjało spotkaniom towarzyskim i po-
gawędkom.

To fragmentaryczne przypomnienie jedynie niektórych oby-
czajów najważniejszych polskich świąt katolickich niech będzie 
miłym wspomnieniem o tym jak dawniej bywało i życzeniem o za-
chowanie dla potomnych chociażby cząsteczki z tego ogromnego 
dziedzictwa kulturowego.

A my, zgodnie z naszym, polskim obyczajem składamy:

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ZDROWYCH, SPOKOJNYCH,  

RODZINNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, PEŁNYCH RADOŚCI  

I KONIECZNIE MOKREGO ŚMIGUSA – DYNGUSA,  

ALE BEZ USZCZYPLIWYCH WIERSZY,  

ZA TO PEŁNEGO SERDECZNOŚCI  

I MOŻE CZASAMI DWORSKIEGO UMIARU Z WODĄ RÓŻANĄ.

Tekst został opracowany na podstawie książki Hanny Szyman-
derskiej „Polska Wielkanoc” Warszawa 1991 r.
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Czy mogę być skazany za udostępnianie plików?
Od kilku lat dzielę się swoimi zbiorami filmowymi z innymi 

użytkownikami popularnego portalu społecznościowego. Czy 
udostępnianie plików za pośrednictwem profesjonalnego portalu 
narazi mnie także na odpowiedzialność za przestępstwo?

TAK
Internauci, którzy udostępniają w nielegalny sposób chronio-

ne utwory, mogą podlegać odpowiedzialności karnej. Udostęp-
nianie utworów z zasobów własnego komputera to nic innego jak 
rozpowszechnianie plików w sieci. Takie działanie jest traktowane 
w świetle prawa autorskiego jako przestępstwo i może być ści-
gane przez policję. Za taki czyn grozi kara grzywny, ograniczenia 
wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do lat dwóch. W 
przypadku, gdy internauta udostępnia pliki nieumyślnie (np. gdy 
nie wie, że program, za pomocą którego je ściąga, ma automa-
tyczną opcję udostępniania), grozi mu co najmniej rok więzienia. 
Odpowiedzialności karnej podlegają nawet ci, którzy bez zgody 
autora udostępniają legalnie nabyte utwory.

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 116 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach po-

krewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Czy policja może przeszukać moje mieszkanie?
Tak jak wielu internautów na swoim komputerze mam trochę 

pirackich filmów i muzyki. Czy policja może rutynowo przeszuki-
wać mieszkania w celu sprawdzenia komputerów?

NIE
Policja nie może przeszukiwać przypadkowo wybranych do-

mów, działając na zasadach podobnych do sanepidu, czy inspekcji 
handlowej. Przeszukanie to nie rutynowo kontrola lokalu uspra-
wiedliwiona przypuszczeniem, że funkcjonariusz znajdzie tam 
komputer z nielegalnymi plikami. Zasady rewidowania prywat-
nych pomieszczeń precyzyjnie określa procedura karna. Podstawą 
przeszukania jest postanowienie sądu lub prokuratora. Musi ono 
wskazywać konkretny cel przeszukania oraz zawierać uzasadnie-
nie. Bez uzasadnionego przypuszczenia, że w mieszkaniu znajdują 
się dowody przestępstwa, takie postanowienie nie powinno zo-
stać wydane. W przypadkach niecierpiących zwłoki policja może 
także dokonać przeszukania pomieszczeń na legitymację. Na żą-
danie użytkownika mieszkania czynność taka musi jednak zostać 
zatwierdzona w ciągu 7 dni przez sąd lub prokuratora.

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 219 i 220 ustawy z 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania kar-

nego (Dz.U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

Czy posiadanie pirackiej muzyki jest karalne?
Na dysku swojego komputera mam kilkaset utworów muzycz-

nych, które ściągnąłem z Internetu. Czy popełniam tym samym 
przestępstwo?

NIE
Internauci, którzy ograniczają się wyłącznie do pobierania 

pirackich plików muzycznych są narażeni tylko na odpowiedzial-
ność cywilną względem twórcy. Ma on prawo żądać od osoby, 
która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaprzestania 
ściągania plików i usunięcie ich ze swojego komputera, wydania 
korzyści uzyskanych dzięki nielegalnie ściągniętego utworu albo 
zapłacenia w podwójnej, a w przypadku, gdy naruszenie jest za-
winione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia, czyli 
najczęściej opłaty licencyjnej na rzecz autora. Są to sumy uzależ-
nione od wysokości tantiem od legalnie pobieranych utworów. W 
przypadku pliku mp3 jest to kwota od kilkudziesięciu groszy. Poza 
tym, jeżeli działanie internauty było zawinione, twórca może rów-
nież żądać naprawienia wyrządzonej szkody. O odszkodowaniu i 
innego rodzaju roszczeniach na rzecz poszkodowanego twórcy 
zawsze orzeka sąd, po kierowaniu w stosunku do internauty rosz-
czeń cywilnoprawnych. Tego typu naruszeń praw autorskich nie 
może ścigać policja.

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 79 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach po-

krewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Czy policja może ścigać internautów z urzędu?
W związku z podejrzeniem, że jestem zamieszany w handel 

podrobionymi dżinsami, policja skonfiskowała mi komputer. Po 
sprawdzeniu go przez biegłego informatyka stwierdziła, że udo-
stępniałem w Internecie pirackie filmy i postawiła mi w związku z 
tym zarzut. Czy miała do tego prawo?

NIE
Przestępstwo nielegalnego rozpowszechniania cudzych utwo-

rów, o którym mowa w art. 116 ust. 1 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, jest przestępstwem ściganym na wniosek 
pokrzywdzonego. Oznacza to, że do postawienia komukolwiek 
zarzutu popełnienia przestępstwa konieczne jest najpierw uzy-
skanie stanowiska twórcy, ewentualnie innej osoby posiadającej 
autorskie prawa majątkowe lub właściwej organizacji zbiorowego 
zarządzania w przedmiocie żądania ścigania sprawcy. Złożenie 
wniosku powoduje ten skutek, że postępowanie toczy się dalej z 
urzędu. Niewyrażenie zgody na ściganie sprawców przestępstwa 
skutkuje umorzeniem postępowania w sprawie.

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 122 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach po-

krewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Czy wymienianie się filmami jest legalne?
Na komputerze mam zainstalowany programy typu peer-to-

peer służący do wymiany plików z innymi internautami. Każdy z 
użytkowników udostępnia co najmniej kilkadziesiąt filmów. Czy 
jest to zgodne z prawem?

NIE
Utwory, w tym także utwory audiowizualne, podlegają ochro-

nie prawno autorskiej. Podstawową regułą w prawie autorskim 
jest to, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z 
utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji 
oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Najczęściej pod-
miotem uprawnionym jest sam twórca lub osoba, która nabyła 
określone prawa majątkowe (np. wytwórnia filmowa lub produ-
cent), czy też ta, na rzecz której ustanowiona została licencja.

Niekiedy internauci mają trudności w zorientowaniu się, na 
jakich zasadach mogą korzystać ze znalezionych w sieci filmów, 
zdjęć czy plików muzycznych. Warto wiedzieć, że na stronach in-
ternetowych umieszczone są informacje dotyczące dozwolone-
go zakresu korzystania z zamieszczonych tam treści. Często przy 
poszczególnych utworach umieszczany jest podpis copyright, 
który wskazuje na posiadacza majątkowych praw autorskich i jest 
to jednocześnie wskazówka, że pliku nie można pobierać, a tym 
bardziej rozpowszechniać bez zgody autora. Takich informacji 
najczęściej nie można znaleźć, ściągając pliki przez programy do 
wymiany plików P2P. W razie wątpliwości bezpieczniej jest przy-
jąć założenie, że film jest rozpowszechniany w ten sposób wbrew 
woli twórcy, a każdorazowe pobieranie plików to ryzyko i mniej 
lub bardziej świadome narażanie się na odpowiedzialność. Należy 
pamiętać, że ściąganie pirackich plików jest zawsze równoznacz-
ne z łamaniem prawa. Nawet jeżeli zachowanie internauty nie sta-
nowi czynu karalnego, to będzie ono naruszało prawa majątkowe 
twórcy.

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 17 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach po-

krewnych (Dz.U. z 2006. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

ŹRÓDŁO ARTYKUŁU: Dziennik Gazeta Prawna, 11 lutego 2013, 
nr 29 (3419), B15
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Honorowy Patronat pełnią:
1. Biskup Antonii Długosz – Archidiecezja Częstochowska 
2. Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak – Proboszcz Parafii P.W. Św. 

Marcina 
3. Grzegorz Figura – Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz 
Patronat Medialny;
Tygodnik Katolicki ,,Źródło” 

Organizatorzy:    
u Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Bielsko-Biała. 
u Parafia p.w. Św. Marcina w Radziechowach,
u Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich  
u Stowarzyszenie Dzieci Serc 
Termin i miejsce:  

u Radziechowy, 21 stycznia 2013 r. – zakończenie  10 listopada 
2013 r. 
Cele:

u Zapoznanie się z historią powstawania biżuterii patriotycznej, 
określanej również jako emblematycznej lub żałobnej,

u Przybliżenie motywów, jakimi kierowali się artyści, tworząc te 
niespotykane na taką skalę w żadnym innym kraju ,,ozdoby”.
Adresaci:

u Uczniowie wszystkich typów szkół (przedszkola, szkoły pod-
stawowe, gimnazja, szkoły średnie, szkoły specjalne)

u Studenci
u Profesjonaliści 

Zasady:
u Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących katego-

riach wiekowych:
Grupa I – dzieci od 3 do 6 lat
Grupa II – uczniowie klas I – III SP
Grupa III – uczniowie klas IV – VI SP
Grupa IV – uczniowie klas I – III Gimnazjum
Grupa V – uczniowie szkół średnich
Grupa VI – uczniowie szkół specjalnych
Grupa VII – studenci
Grupa VIII – profesjonaliści
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do tworzenia dodatko-

wych kategorii w trakcie trwania konkursu.
u Prace nadsyłane na konkurs powinny być wykonane samo-

dzielnie z materiałów pospolitych, tanich i dostępnych tak, by 
całość przedmiotu cechowała prostota, ozdobę zaś stanowiły 
niemal wyłącznie patriotyczne symbole i napisy. Dzięki takie-
mu wykonaniu biżuteria pełniła rolę propagatora idei niepod-
ległościowych, będąc jednocześnie ozdobą.

u Wyniki poznamy oglądając najlepsze prace zgłoszone na kon-
kurs. Zwycięskie i wyróżnione projekty trafią na wystawę, na 
której zaprezentowana zostanie zarówno historyczna biżute-
ria patriotyczna jak i inspirowane nią współczesne propozycje.

u Konkurs potrwa do 29 września  2013 r. 
u Wernisaż wystawy będzie miał miejsce 10 listopada 2013 r. 

w Świetlicy w Radziechowach.  
u Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody. Już dzisiaj za-

praszamy na tę uroczystość – obowiązujący ubiór to ,,żałobny 
strój” .

u Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgło-
szeniowym (zał. 1) należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia 

Dzieci Serc na ul. Abramskiej 2 w Radziechowach lub przesłać 
pocztą na adres: Stowarzyszenie Dzieci Serc ul. Abramskiej 2,  
34 – 381 Radziechowy.

 Biżuteria patriotyczna pojawiła się u  schyłku XVIII w. i  trwa-
ła z  przerwami, i  w różnych formach do czasów współczesnych 
– znany nam ,,opornik’.  Kiedyś wyrażała opór wobec zaborców 
i niechcianych władz, noszenie miało podkreślać i manifestować 
uczucia patriotyczne. Również i ,,czarna sukienka” miała swój wy-
dźwięk patriotyczny, co znalazło odzwierciedlenie w pieśniach, 
któż z nas wie, że za noszenie tej sukni groziła kara chłosty?  

Czy dzisiaj biżuteria patriotyczna ma szansę za-
istnienia we współczesnych kanonach mody? Czy 
dzieci i młodzież chętnie podejmą się wykonania 
takiej pracy? Czy nauczyciele, wy-
chowawcy, lub rodzice zachęcą 
młode pokolenie do poznania tej 

przemilczanej, zapomnianej, a jakże wyjątkowej 
historii naszej ojczyzny?

PW, Znak Polski Walczącej wyłoniony w kon-
kursie na znak dla Organizacji Małego Sabotażu 
„Wawer” w 1942, jego autorką była Anna Smoleńska 

Znak kotwicy SW, jako symbol oporu „Solidarności Walczącej” 
symbol nadziei i wierności tradycji Polski Walczącej

Każdy, kto weźmie udział w tym konkursie, bez względu 
na jego wynik, już będzie ZWYCIĘZCĄ – wiadomo bowiem, że 
jeśli kogoś kochamy, to chcemy o nim wiedzieć jak najwięcej, 
a jeśli kocham Polskę, swoją Ojczyznę to chętnie poznam tę 
część Jej historii.  Powodzenia. 

Czekamy również na Wasze zgłoszenia do pomocy przy 
realizacji tego konkursu – to tak jakbyśmy odrabiali zaległą 
lekcję historii. Koniecznie dołącz do nas.  

 
Opowiedz nam, moja Ojczyzno  
jak matka dzieciom ciekawym,  
o latach znaczonych blizną 
na wiekach chwały i sławy…. 

Biel śniegu i żar czerwieni 
i orły dumne piastowskie, 
to wieczne symbole tej ziemi 
najbliższe sercu, bo polskiej. 

Wytłumacz nam, tak jak umiesz, 
skąd czerwień i biel sztandarów. 
Niech ludzie żyją tu w dumie, 
że taki wydał ich naród.

Janusz Szczepkowski „Opowiedz nam Ojczyzno”

Literatura
W. Bigoszewska: Polski pierścień patriotyczny w historii. 

„Kurier Polski” (w:) dodatek „Kolekcjoner Polski”, maj - grudzień 
1973

F. Jaworski: Pierścienie historyczne polskie. Lwów; 1912
G. Kieniewiczowa: Pamiątki powstań narodowych. Warsza-

wa; 1988
muzeumniepodleglosci.bizuteria@gmail.com

Ogólnopolski Konkurs na projekt Polskiej Biżuterii Patriotycznej
dla uczczenia 150 Rocznicy Powstania Styczniowego

pod hasłem: ,,Kocham Cię Matko Polsko”
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 Zał. 1 formularz zgłoszeniowy: 

Regulamin Konkursu 
& 1

Nagrody  
I.  Jury przyzna nagrody i wyróżnienia (rzeczowe lub książkowe), 

a nauczycielom lub opiekunom prac honorowe – dyplomy. 
II.  Laureaci konkursu, w tym uczniowie wraz z opiekunami zosta-

ną zaproszeni na wernisaż wystawy, który będzie miał miejsce 
10 listopada 2013 r. w Świetlicy w Radziechowach 

III. Decyzja Jury, co do podziału i formy nagród będzie nieodwo-
łalna (nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu) i zostanie 
przedstawiona w formie publicznie ogłoszonego komunikatu.

& 2 
Przeznaczenie prac:
Nadesłane prace nie będą zwracane autorom; po ocenie przez 

Jury, zostaną skatalogowane i zarchiwizowane w Stowarzyszeniu 
Dzieci Serc - gdzie stworzą odrębną kolekcję. Nagrodzone prace 
zostaną umieszczone na stałe jako wota w Grocie pod Jubileuszo-
wym Krzyżem w Radziechowach na Matysce.   

Prace mogą być udostępniane wszystkim zaintereso wanym 
na powszechnie obowiązujących zasadach archiwalnych.

Prace, ich fragmenty lub streszczenia mogą być publikowane, 
przedstawiane lub wymieniane przez Organizatorów w specjalnej 
publikacji, ewentualnie w czasopismach ogólnokrajowych i lokal-
nych oraz w internecie, radiu, telewizji. We wszystkich przypad-
kach autorzy zachowują swoje prawa, również prawo do samo-
dzielnej publikacji pracy 

& 3 
Kryteria oceny
Ocenie będzie podlegać w systemie punktowym (w sumie 

można zdobyć 10 pkt.): 
zgodność pracy z tematem (0-1 pkt.); błąd rzeczowy powoduje 

odjęcie pkt.
samodzielność i szczególne właściwości pracy – oryginalność, 

śmiałość ujęcia, trwałość itp. (0-5 pkt.); Prosimy nie używać do wy-
konania biżuterii art. spożywczych np. makaronów itp. 

estetyka pracy (0-1 pkt.).
opis wykonanej pracy, w tym jaką ważną datę historyczną – 

wydarzenie chcemy uczcić i dlaczego (0 do 5 pkt.)

Więcej informacji na www.dzieciserc.org
W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności prosimy o kontakt 

telefoniczny: 501  355  794, 512  811  479, lub e-mail dzieciserc@
o2.pl 

Polityka prywatności konkursu:
Organizatorzy informują, że wszelkie dane osobowe oraz 

dane tele-adresowe uzyskiwane w trakcie   konkursu, będą 
wykorzystywane wyłącznie w celach konkursowych i nie będą 
sprzedawane lub udostępniane żadnym innym podmiotom 
lub osobom fizycznym.

Imi  i nazwisko autoraę
Adres zamieszkania

Nazwa i adres szko y/firmył
Telefon kontaktowy

Wiek

Klasa – wype niaj  uczniowie ł ą
Rodzaj i nr dokumentu 

potwierdzaj cego kwalifikacjeą  

zawodowe, przez kogo wydany/ 

profesjonali ciś
Kilka zda  o sobie ń

Nazwa pracy konkursowej

Opis pracy konkursowej 

Dla ,,P” przekaz dziecka spisany 

przez opiekuna pracy 

w przypadku zestawu lub 

kompletach poda  liczbć ę 
przedmiotów.

U yte w pracy materia y (próba).ż ł
masa

Dodatkowe informacje/ opiekun 

pracy 

Projekt GCKPT „Nasze Korzenie” zostanie zrealizowany!
Gdyby zatrzymać nagle kogoś na środku ulicy i zadać mu z pozo-

ru proste pytanie: „Jakie są twoje korzenie kulturowe?”, ciekawe jaka 
padłaby odpowiedź. Z pewnością niekiedy rozmówca mógłby nas 
zaskoczyć swoją wiedzą, zadziwić znajomością sekretów spoczywają-
cych w zakamarkach naszej tradycji. Wiemy jednak, że dla wielu to py-
tanie stałoby się swoistym problemem... Zmieniający, rozwijający się 
dynamicznym tempem świat odcina nas niekiedy od tego, co najważ-
niejsze, separuje wizjami globalnymi od swoistego podłoża naszego 
bytu – korzeni, które niegdyś dały Nam i Żywiecczyźnie siłę prężnego 
rozwoju.

Rozmyślania te sprawiają, że z ogromną dumą i radością pragnie-
my podzielić się z wami jakże wspaniałą wieścią o poparciu naszego 
projektu przez LGD „Żywiecki Raj”. Projekt ten, o wartości prawie 
12-tu tysięcy złotych noszący nazwę „NASZE KORZENIE”, w swo-
ich głównych założeniach służyć ma kultywowaniu tradycji rękodzieła 
ludowego, a także prezentacji muzyki, śpiewu oraz tańców górali Be-
skidu Żywieckiego. Obecność projektu i nasze starania skłaniać będą 
mieszkańców naszej gminy do współpracy – niezależnie od wieku – 
w działaniach zmierzających ku ochronie zachowania naszej kultury 
ludowej oraz tradycji górali żywieckich poprzez prezentację muzyki, 
tańca, strojów regionalnych i rękodzieła ludowego. 

To właśnie w ramach realizacji tego projektu w sześciu placów-
kach oświatowych z gminy Radziechowy - Wieprz odbędą się warsz-
taty rękodzieła ludowego „Bibułkowy Świat”. Warsztaty skierowane 
są przede wszystkim do młodych ludzi, uczniów szkół. Uczestnicy 
poznają nie tylko techniki bibułkarskie, ale także wezmą udział w 
prezentacji elementów tradycyjnego stroju górali żywieckich. Stroje 
zakupione zostaną dla Zespołu Pieśni i Tańca „Jodełki” również z pozy-
skanych środków (PROW 2007-2013).

Osoby, którym nie udało się zapoznać ze strojami ludowymi w 
trakcie trwania warsztatów „Bibułkowy Świat” będą mieć okazję zo-
baczyć piękne, tradycyjne stroje naszych górali podczas „Święta łasu-
cha”, w którego programie znajdują się prezentacje zespołów regio-
nalnych. Będzie również okazja podziwiać tradycyjne ludowe tańce 
takie jak: koń, siustany, obyrtka i hajduk. 

W ten sposób – dzięki udostępnionej wiedzy i doświadczeniu na-
szych gawędziarzy oraz twórców ludowych, a także promocji działal-
ności zespołów regionalnych – mieszkańcy naszej gminy mają szansę 
w doskonały sposób wzmocnić swoją więź z kulturą regionu, a przez 
to i własną tożsamość. 

Liczymy na wasze zaangażowanie! 

Mazurków dwie tony, 
jajek jak balony, 

kiełbasy wędzonej, 
dużo chrzanu do niej, 
słońca wiosennego, 

uśmiechu promiennego. 
Zajączka bogatego, 
Pisanek kolorowych, 

Świąt wesołych i zdrowych.
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
obchodzony na Żywiecczyźnie

W Żywcu uroczystości  rozpoczęły się o godz. 12.00, młodzież 
skupiona w szeregach Okręgu ,,Podbeskidzie” i Klubu ,,Góral 1956 
Żywiec”, zaciągnęła wartę honorową pod  tablicą upamiętniającą 
Żołnierzy Wyklętych przy 
ul. Dworcowej nr 2. W  bu-
dynku tym po II wojnie 
światowej miał swą siedzibę 
posterunek Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, w  którym prze-
słuchiwano i  torturowano 
żołnierzy podziemia nie-
podległościowego. O godzi-
nie 15.00 okoliczne przemó-
wienie wygłosił Władysław  
Sanetra - prezes Okręgu 
Podbeskidzkiego Związku 
Żołnierzy NSZ . A wieczorem 
w  kościele p.w. Świętego 
Floriana w Żywcu –Zabłociu  
odprawiona została Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych.

O godz. 18.00 pod pomnikiem NSZ obok MCK odbyła się pa-
triotyczna  uroczystość: ,,Zapomniana historia. Zdeptana 
pamięć” 

O  pomnik NSZ oparte były brzozowe krzyże, obok le-
żały tabliczki   z  napisami nagrobnymi; Danuta Siedzików-
na Inka, Rotmistrz Witold Pilecki, Gen. August Fieldorf Nil 
i Henryk Flame Bartek. A pośrodku stał koszyk pełen czer-
wonych płatków róż. Przed pomnikiem paliło się ognisko, 
a  wokół niego siedzieli bądź stali uczestnicy uroczystości. 
Scenariusz przewidywał przedstawienie historii  wybranych 
czterech bohaterów Polski Podziemnej, jednak okazało się, 
że kibice Górala Żywiec bardzo dobrze znają tragiczne losy 
tych żołnierzy. Potrafili nawet bezbłędnie odgadnąć, kto jest 
na danej fotografii, tak wiec nadeszła chwila wspomnień 
o sanitariuszce ,,Ince”, jak ginęła -  ile  strzałów oddał pluton 
egzekucyjny i kto właściwie tak naprawdę zastrzelił tę nie-
spełna osiemnastoletnią dziewczynę. Następnie przybito 
do brzozowego krzyża tabliczkę z  jej nazwiskiem, było to 
wspólne przeżywanie tych chwil. Wysłuchanie muzycznego 

hołdu dla żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK i jej dowódcy majora 
Łupaczki przyniosło wzruszające chwile, a   w  uszach zebranych 
dźwięczały  słowa:   „W ubeckich piwnicach przestrzelone czaszki, 

to śpiący rycerze majora Łupaszki…”   
Następnie przybliżono postać Rotmi-
strza Pileckiego – jednego z  sześciu 
najodważniejszych żołnierzy II wojny 
światowej i  tutaj  młodzi ludzie rów-
nież znali jego życiorys oraz  brawu-
rową akcję związaną z dobrowolnym 
wejściem i ucieczką z obozu koncen-
tracyjnego w  Oświęcimiu. Wiedzieli 
także, jaką tajemnicę poznał i dlacze-
go musiał umrzeć. Kolejny napis przy-
twierdzono do krzyża i kolejne dziec-
ko stanęło obok pomnika, a  zebrani 
nucili partyzancką piosenkę ,,Deszcz 
jesienny deszcz…” i  przyszedł czas 
na przypomnienie losów ,,żołnierza, 
którego pseudonim wywoływał po-

strach nawet w szeregach Niemców. To Gen. Nil, kolejny nieugięty, 
nieustraszony Żołnierz Wyklęty. Z  wielkim wzruszeniem przypo-

mniano jego ostatnie chwile życia. I znów zawisła na krzyżu 
tabliczka, dziecko stanęło obok pomnika , a uczestnicy uro-
czystości odśpiewali ,,Modlitwę obozową”  

Dalszą cześć uroczystości poprowadził Michał Wolny – 
prezes Stowarzyszenia Sympatyków Klubu „Góral 1956 Ży-
wiec”, opowiedział o  losach żołnierzy oddziału Bartka, tych 
którzy zostali skrytobójczo zamordowani, ale również o tych, 
którzy jeszcze żyją, a o których Ojczyzna zapomniała – kibi-
ce zorganizowali dla nich zbiórkę na ,,Paczkę dla Partyzanta” 
to bardzo smutne, że kaci dobrze się mają, a prawdziwi bo-
haterowie nie mają za co żyć. Znamienny jest fakt, że brat 
Bartka nadal żyje pod zmienionym nazwiskiem. O czymś to 
świadczy?

Następnie złożono zapalone znicze, a pięcioletnia Karo-
lina ze Stowarzyszenia Dzieci Serc rozsypała wokół pomnika 
płatki czerwonych róż – a w każdym płatku jedno istnienie 
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DZIEŃ KOBIET W JUSZCZYNIE!
W dniu 9 marca 2013 r. odbyło się wspaniałe spotkanie wszyst-

kich członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Juszczynie, gdzie w 
towarzystwie jednego zaproszonego mężczyzny - Wójta Gminy, 
Panie obchodziły swoje święto.

W tym dniu na sali Domu Ludowego w Juszczynie zebrało się 
prawie 70 kobiet z ponad 90 osobowej grupy Pań należących do 
KGW. Po pięknie odśpiewanym toaście oraz przygotowanym dla 
wszystkich obiedzie, przyszła kolej na słodki poczęstunek, przy 
którym Panie miały czas spokojnie porozmawiać, powspominać 
oraz uczcić ten dzień spotkaniem z przyjaciółkami.

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie oraz życzę jeszcze 
raz wszystkiego co najlepsze, zdrowia, optymizmu oraz uśmiechu, 
by rozpoczynał każdy kolejny dzień i dawał siłę na pracę, opiekę 
nad wnukami, prowadzenie gospodarstwa i dalsze działania w 
KGW.  

M. Więzik

ludzkie, jedna partyzancka dusza, która jest już na Niebiańskich 
Wyżynach.. I  spadały kolejne płatki róż, a  zebranym dźwięczały 
w uszach słowa: O, usłysz, Panie skargi nasze, o, usłysz nasz tuła-
czy śpiew ! i mieszały się one ze słowami: ,,dziś do ciebie przyjść 
nie mogę” i  budzącymi grozę wersami:  ,,W  ubeckich piwnicach 
przestrzelone czaszki, to śpiący rycerze majora Łupaszki…” Już 
ostatnie płatki róż dotykały ziemi, a w myślach pozostawali Ci, któ-
rym obiecano możliwość ucieczki na zachód! Nadal przecież nie są 
znane ich ostatnie godziny życia. Co właściwie takiego strasznego 
zrobili, by ich tak ukarać? Komu dano prawo wydawania takich 
wyroków! 

W roku 1997 Leszek Czajkowski napisał słowa: Piosenka de-
dykowana Polskiemu Podziemiu Niepodległościowemu

,,Osuszył czas mokradła krwi, Czerwone słońce znów w zeni-
cie... 
Czy warto było w wojny dni Za taki kraj oddawać życie?
 
Słychać pokoleń drwiący śmiech, To komuniści mają święto, 
Lecz Mądry Bóg w Osobach Trzech Pamięta, za co Was wyklę-
to. 
 

Zanim ostatni pójdzie z Was W niebieskiej partyzantce służyć,
Wszyscy staniemy jeszcze raz”  
Nie, ta historia NIE może się powtórzyć!...

Padła komenda: do hymnu państwowego. I popłynęły słowa 
Mazurka Dąbrowskiego w taki sposób, w jaki tylko Kibice potrafią 
śpiewać, a palące się czerwone race i  liczne flagi na tle granato-
wego nieba, sprawiły, że ten obraz na zawsze zostanie w pamięci. 
Potem jeszcze dało się słyszeć skandowanie młodzieży: ,,Cześć 
i Chwała Bohaterom” ,… ,,Bóg Honor i Ojczyzna to jest nasza Ojco-
wizna” i zrobiono pamiątkowe zdjęcia oraz prowadzono rozmowy 
przy ognisku. 

Uroczystość tę przygotowali: Stowarzyszenie Sympatyków 
Klubu „Góral 1956 Żywiec” Klub ,,Gazety Polskiej”, Okręg Podbe-
skidzkiego Związku Żołnierzy NSZ z siedzibą w Żywcu oraz Stowa-
rzyszenie Dzieci Serc.

Jeśli Pan pozwoli to za rok znów ZAPRASZAMY. Do Zoba-
czenia JK

Więcej na www.dzieciserc.org
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REGULAMIN
Konkursu teatralnego

„Widzę i reaguję, pomagam i szanuję…”
ORGANIZATOR:

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy, Wieprz 700
tel. 669 140 286, e-mail: mwiezik@radziechowy-wieprz.pl

PATRONAT:
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

TERMINARZ:
Ogłoszenie konkursu – 26 lutego 2013 r.
Termin zgłoszeń – do 27 marca 2013 r.
Termin przesłuchań – 18 kwietnia 2013r. (w przypadku większej 
liczby zgłoszeń, dodatkowy termin przesłuchań wyznaczony bę-
dzie na 17 kwietnia 2013 r.)

GRUPA DOCELOWA:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy 
Radziechowy – Wieprz. 

KATEGORIE:
Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:
I kategoria - szkoła podstawowa,
II kategoria - gimnazjum,
III kategoria - osoby dorosłe.

CELE KONKURSU:
1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych za-

chowań wyrażających empatię, koleżeństwo, współpracę, do-
brą komunikację, tolerancję, pomoc i wrażliwość na potrzeby 
drugiego człowieka.

2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego roz-
wiązywania konfliktów, współdziałania i zysków płynących z 
budowania dobrego klimatu w swoim środowisku.

3. Zmobilizowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do po-
szerzenia wiedzy o prawnych skutkach zachowań agresywnych 
i przemocowych.

4. Kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od przemo-
cy.

5. Inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie pro-
filaktyki narkomanii, agresji, przemocy poprzez formy aktywne, 
w tym formy teatralne.

 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, instruktorzy prze-

prowadzą edukację wśród dzieci i młodzieży w oparciu o 
materiały własne oraz zmotywują uczniów do opracowania 
scenariusza sztuki teatralnej o tematyce zgodnej z założeniami 
konkursu.

2. Uczniowie przygotują autorskie scenariusze i ich inscenizacje 
teatralne o tematyce zgodnej z celami konkursu.

3. Dopuszcza się korzystanie z gotowych scenariuszy, bądź ich 
adaptację, przy czym należy, podać autora oraz tytuł gotowe-
go/adaptowanego scenariusza.

4. Przygotowana inscenizacja powinna przede wszystkim promo-
wać pozytywne wartości, a nie skupiać się na pokazaniu złych 
zachowań. 

5. Scenariusz powinien zawierać informacje o zagrożeniach w za-
kresie zjawiska narkomanii, alkoholizmu bądź występowania 
agresji i przemocy oraz propozycje zapobiegania im.

6. Scenariusze form teatralnych powinny być tak opracowane, aby 
podane w nich treści budowały optymizm i wiarę w możliwość 
funkcjonowania społecznego bez agresji i przemocy.

7. Placówki mogą zgłaszać maksymalnie dwie grupy teatralne, 
przy czym jeden uczestnik może wystąpić w jednym przedsta-
wieniu.

8. Czas trwania spektaklu - maksymalnie 35 minut.
9. Czas przygotowania scenografii – maksymalnie 10 minut.
10. Grupa teatralna - nie więcej niż 14 osób.
11. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych zobowiąza-

ne są do przygotowania nagrań wyłącznie na płytach CD-R w 
formacie audio zaopatrzonych w dokładny opis. Możliwe jest 
również wystawienie przedstawienia z akompaniamentem na 
żywo.

12. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolne, przygoto-
wane we własnym zakresie.

13. Dopuszcza się spektakle z wykorzystaniem dowolnej formy 
teatralnej (widowisko, kabaret, teatr lalek, teatr ruchu, insceni-
zacja, pantomima itp.).

KRYTERIA OCENY:
Formę teatralną oceniać będzie trzyosobowe jury powołane przez 
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radzie-
chowy – Wieprz. Skład jury zostanie podany po upłynięciu termi-
nu zgłoszeń.
Oceny dokonywane będą według następujących kryteriów: 
- zgodność treści z zakresem tematycznym regulaminu   
  (0-10 pkt.)
- walory profilaktyczne,       
  (0-10 pkt.)
- sposób przekazania treści, forma, pomysłowość,    
  (0-10 pkt.)
- walory artystyczne – teatralne,      
  (0-10 pkt.) 
- pochodzenie scenariusza.  
 (własny – 3pkt. /zmodyfikowany – 2pkt./gotowy - 1pkt.)

NAGRODY W KONKURSIE:
1. Nagrodą główną za I miejsce jest wyjazd do warszawskiego TE-

ATRU ROMA na spektakl „DESZCZOWA PIOSENKA” zorganizowa-
ny przez GCKPT Radziechowy – Wieprz. 

2. Za II i III miejsca oraz ewentualne wyróżnienia przewidziane są 
nagrody rzeczowe m.in. sprzęt biurowy, komputerowy, fotogra-
ficzny itp.; oraz dyplomy pamiątkowe. 

3. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy 
pamiątkowe oraz słodki poczęstunek. 

4. Jednocześnie zastrzegamy prawo jury do podjęcia decyzji o in-
nym podziale nagród. 

   
USTALENIA KOŃCOWE

1. Formularz zgłoszeniowy proszę przesyłać na adres siedziby 
GCKPT lub adres mailowy.

2. Organizator nie refunduje kosztów dojazdów na eliminacje kon-
kursowe.

3. Wyniki prac jury są ostateczne.
4. Termin wyjazdu do Warszawy uzależniony jest od ilości osób na-

grodzonych oraz możliwości zakupienia biletów na spektakl w 
Teatrze ROMA.
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Skoki Narciarskie w Juszczynie - Kopiec 2013
W dniach 10, 17 i 24 lutego odbyło się rewelacyjne wi-

dowisko, którego pomysłodawcami była grupka uczniów 
Gimnazjum nr 3 oraz Szkoły Podstawowej im. Franciszka Po-
laka w Juszczynie. Dzięki nim miesiąc luty 2013 zapisze się 
w pamięci Juszczynian, jako miesiąc skoków narciarskich zor-
ganizowanych w Kopcu przez grupę sympatyków sportów 
zimowych.

Początkowo wydarzenie to traktowano z przymrużeniem 
oka, bowiem większość uznawała, iż będzie to zwyczajna za-
bawa dla dzieciaków. Okazało się, iż przygotowania do tego 
wydarzenia trwały już od tygodni, a głównym pomysłodaw-
cą tego przedsięwzięcia okazał się 15- letni uczeń z Gimna-
zjum nr 3 w Juszczynie- Miłosz Polak. To jego hasło rzucone 
do kolegów, aby zbudować skocznię i zorganizować zawody, 

zmobilizowało większość chłopców do pracy. 
Za pomocą siły własnych rąk i nóg zbudowali 
skocznię, której punkt konstrukcyjny wynosił 
wówczas 15 m.

Pierwsze zawody, nie zebrały zbyt duże-
go grona osób, gdyż widowisko sportowe 
nie zostało odpowiednio nagłośnione. Po-
mimo tego i tak przybyło aż 27 skoczków 
i wielu kibiców, którzy żywo dopingowali 
zawodnikom z Juszczyny. Kolejne zawody 
odbyły się pod hasłem „Puchar Juszczyny 
Kopiec 2013”, na których zgromadziło się już prawie 100 
osób- w tym 33 skoczków. Na tę okazję skocznia została powiększona i skoczkowie wykony-

wali już skoki o długości 18 m, a najlepsi skoczkowie- jak Maciej Chowaniec z Juszczyny 
ustanowili rekord skoczni na 18, 5 m. Dbając o bezpieczeństwo zawodników, organizato-
rzy poprosili o pomoc strażaków z OSP Juszczyna, którzy profesjonalnie przygotowali się 
na tę okoliczność. Zabawa była niezwykle udana, a podczas kolejnych zawodów pojawiali 
się także kibice i zawodnicy z różnych miejscowości m.in.: z Trzebinii, Wieprza, Brzusnika, a 
także z Bystrej. Zawodnicy byli bardzo zadowoleni z nagród jakie otrzymali dzięki sponso-
rom oferującym się zarówno z prywatnych przedsiębiorstw jak i z ramienia Gminy. 

Juszczyna posiada wielu sportowców- jak udowodniono tej zimy- także skoczków nar-
ciarskich. Roztapiająca się już skocznia w Kopcu przysporzyła wiele radości mieszkańcom 
naszej gminy, zarówno tym małym, jak i starszym. Skoczkowie reprezentowali bowiem róż-
norodny przedział wiekowy: od 9- do 37 lat, a wśród kibiców pojawiali się także dziadko-
wie startujących chłopców. Jednak wiek nie miał tutaj żadnego znaczenia, liczyła się tylko 
dobra zabawa, a jak widać skoki narciarskie łączą pokolenia.

W tym roku, skocznia była tylko jedna, ale już planuje się, że w kolejnych latach zorganizo-
wany zostanie turniej Czterech Skoczni- kto wie, może kiedyś zorganizujemy konkurs Gmin-
ny? Czas pokaże! Z pewnością te zawody przyniosły wiele zabawy kibicom jak i skoczkom, a 
zapewniamy, że jest to wspaniała alternatywa dla tych, którzy spędzają zimowe popołudnia 
przed telewizorem. Młodzieży z Juszczyny z pewnością nie sprawia przyjemności jedynie 
oglądanie skoków narciarskich na ekranie- wolą działać- i bardzo dobrze! Może w przyszło-
ści, dzięki takim akcjom sportowym znajdziemy w naszej gminie następców Adama Małysz 
i Kamila Stocha! Nigdy nic nie wiadomo, ale na razie jedno jest pewne- Juszczynianie udo-
wodnili, że chcieć to móc, nawet jeśli ma się tylko 15 lat.

tekst: Anna Kupczak
foto: Marek Jurasz
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(Nie) chcemy przedszkola w Wieprzu???
Do Urzędu Gminy zgłosił się przedsiębiorca z ofertą wybudo-

wania ze swoich środków punktu przedszkolnego na terenie gmi-
ny, wskazując budynek na granicy Wieprza i Żywca wystawiony do 
oddania w najem. Jednak adaptacja tego budynku na przedszkole 
nie była możliwa z uwagi na to, że budynki na tym terenie nie są 
przeznaczone na cele oświatowe. Miejscem, które przeznaczone 
jest pod usługi oświatowe w Wieprzu jest teren tzw. „Okrąglaka”. Z 
radością przyjęliśmy informację, o tej planowanej inwestycji, tym 
bardziej, że sprawa przedszkola poruszana była już na zebraniu 
wiejskim w Wieprzu w 2012r. Dzieci uczęszczające do przedszko-
la zmuszone są przebywać w przedszkolu „na zmiany”, z uwagi na 
zbyt dużą liczbę przedszkolaków i bardzo złe warunki lokalowe. W 
wyniku ustaleń poczynionych na zebraniu wiejskim podjęto nie-
zwłoczne działania mające na celu zaadaptowanie pomieszczenia 
w Spółce Wodno-Ściekowej w Wieprzu, jednak nie było to możli-
we ze względu na wymagania sanepidu. 

Dlatego z tym większym zadowoleniem przyjęliśmy wiado-
mość, że pojawił się inwestor, który chce wyłożyć swoje własne 
środki i zaadaptować nadające się do tego pomieszczenia na 

przedszkole. Istotne jest, że inwestor ten ma już bogate doświad-
czenie w tego typu przedsięwzięciach. Stworzone przy jego 
udziale punkty przedszkolne z powodzeniem funkcjonują w in-
nych miejscowościach. Inwestor zadeklarował również, że część 
pomieszczeń w okrąglaku pozostawi do dyspozycji stowarzysze-
niom, które obecnie je zajmują, nawet z możliwością ich adapta-
cji. Zagospodaruje jedynie te niezbędne do utworzenia punktu 
przedszkolnego, tak, aby tworzyły ciąg komunikacyjny.

Wydawać by się mogło, że to idealne rozwiązanie, które „spadło  
z nieba”, z uwagi  na to, że Wieprz potrzebuje punktu przedszkol-
nego spełniającego wszelkie wymagane warunki, a brak na to 
środków finansowych. Niestety, są Mieszkańcy Wieprza, którzy 
podczas zebrania wiejskiego potrafią narzekać i żądać stworze-
nia nowego przedszkola, jednak gdy sytuacja taka się nadarza 
i co bardzo istotne, nie wymaga środków finansowych z na-
szej strony, są temu przeciwni.  Inwestor mimo dobrych chęci, 
nie może realizować inwestycji, kiedy społeczeństwo jest temu 
przeciwne. Inwestor się wycofał, co zrozumiałe w tej sytuacji.  
Pozostał niesmak i niewykorzystana okazja…

Publiczne Przedszkole w Ra-
dziechowach ogłasza zapisy do 
przedszkola na rok 2013/2014. 
Zapisy obejmują dzieci urodzo-
ne w latach od 2007 do 2010. 
Przypominamy, że od 1 wrze-

śnia 2011 r. wszystkie 5-latki zostały objęte obowiązkiem rocznego przygo-
towania przedszkolnego. Dzieci urodzone w 2008r. muszą zostać zapisane do 
przedszkola na rok szkolny 2013/2014. W przypadku dzieci urodzonych w roku 
2007r. (6-latki) rodzice podejmują decyzję, czy dziecko będzie uczęszczało 
do przedszkola, czy do klasy I szkoły podstawowej. Dzieci te są również objęte 
obowiązkiem przedszkolnym lub szkolnym. 

Przedszkole zapewnia kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach, za-
jęcia dodatkowe (język angielski dla wszystkich dzieci, specjalistyczną opie-
kę logopedyczną w przedszkolu, zajęcia rytmiczne, regionalne, ekologiczne 
i szachowe), odpowiednią dla dzieci przedszkolnych bazę (nowoczesny plac 
zabaw, umeblowanie, wyposażenie, pomoce dydaktyczne). Oferta przedszko-
la wzbogacona jest o organizowane dla dzieci wycieczki ekologiczne, wyjazdy 
do teatru i imprezy środowiskowe (bale, festyny). Zapisy rozpoczynają się z 
dniem 2 kwietnia 2013 r. i trwają do 17 kwietnia 2013r. 

W dniach od 8,9 i 10 kwietnia 2013r. (poniedziałek, wtorek i środa) można 
przyjść z dziećmi na zajęcia w przedszkolu w godz. od 9.30 do 11.30. Są to dni 
otwarte dla kandydatów na przedszkolaków i ich rodziców. 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: 
www.przedszkoleradziechowy.szkolnastrona.pl

 dyrektor Publicznego  Przedszkola w Radziechowach
mgr Małgorzata Kasperek

ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  
W RADZIECHOWACH!!!

Szanowni Rodzice!
Informujemy, iż rekrutacja dzieci  do przedszkoli  

w Gminie Radziechowy-Wieprz  na rok szkolny 2013/2014 
odbędzie się w terminie 

od 2 kwietnia 2013 r. do 17 kwietnia 2013 r.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można  

uzyskać bezpośrednio w placówkach lub na stronach  
internetowych przedszkoli.

(E. Kosiec)
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Wielu mieszkańców naszej Gminy posiada na swoich dział-
kach urządzenia przesyłowe, dlatego też mamy dla nich dobrą 
wiadomość. Obecnie trwają prace nad ustawą o korytarzach prze-
syłowych, która ma uregulować  zasady instalowania urządzeń 
przesyłowych na prywatnych gruntach.  Właściciele działek, na 
których stoją słupy albo przez które przechodzą instalacje gazo-
we lub ciepłownicze, otrzymają odszkodowania. Nie wiadomo 
jednak kiedy ustawa wejdzie w życie, ponieważ prace nad nią są 
jeszcze w fazie projektów, dlatego na razie właściciele nierucho-
mości, przez które prowadzone są linie przesyłowe, muszą docho-
dzić swych roszczeń w procesach sądowych, a spraw takich przed 

sądem toczyło się już wiele, a wyroki bywały skrajnie różne, dlate-
go też nie można przewidzieć stanowiska sądu . Ponadto można 
również wystąpić do przedsiębiorstwa energetycznego o zawar-
cie umowy. Dopiero w przypadku kiedy przedsiębiorstwo odmó-
wi (na piśmie), można skierować sprawę do sadu. Warto dodać, iż 
w tej kwestii nie można mówić o zasiedzeniu, gdyż niespełniony 
jest warunek posiadania samoistnego oraz do roku 1989 nie było 
możliwości dochodzenia swoich praw, a o zasiedzeniu w podob-
nych przypadkach można mówić dopiero po tej dacie, a od tego 
czasu 30 lat jeszcze nie minęło.

Masz urządzenia przesyłowe na działce? 
Jeśli tak, to możesz ubiegać się o odszkodowanie

Ogłoszenie
Gmina Radziechowy - Wieprz wspólnie  z Gminnym Klubem 

Sportowym Radziechowy - Wieprz ogłasza nabór chłopców z rocz-
nika 2005 – 2007 na  bezpłatne zajęcia sportowe z piłki nożnej. 
Treningi  pod okiem instruktora piłki nożnej w sezonie zimowym 
odbywają się na sali gimnastycznej w Zespole Szkól im ks. Prała-
ta Stanisława Gawlika w Radziechowach w każdą środę od godziny  
17:30 – 19:00. (z wyłączeniem okresu ferii zimowych) Natomiast od 
kwietnia zajęcia będą odbywały się na Orliku w Radziechowach przy 
ul. Szkolnej. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych chłopców 
pragnących rozpocząć swoja przygodę z piłką nożną.

APEL MIESZKAŃCA GMINY
Drodzy sąsiedzi!

Drodzy przyjaciele, współmieszkańcy Gminy Radziechowy 
-Wieprz, przebaczcie mi formę tego apelu, ale z krwią gotującą się w 
żyłach piszę te słowa. Śmieci walają się po rowach, uciekają w niewyja-
śnionych okolicznościach w formie dymu do atmosfery albo leżą przy 
kontenerach służących do wywozu gabarytów, ktoś z zadowoleniem 
podrzuca worki z balastem. Nawet – co  ciekawe – ostatnie  zebranie 
wiejskie w Brzuśniku pokazało, że niektórzy  nawet nie wiedzą, co to 
jest balast i nie mówię tu tylko o przeciętnych mieszkań-
cach gminy, ale nawet samych radnych. Naprawdę, gdyby 
nie było problemu: jawnego, widocznego, poruszającego 
nie ważyłbym się zwracać do was takimi słowami. Lecz 
problem jest i skoro dotąd nie został zażegnany, nie wy-
daje mi się niesprawiedliwością, aby zostało unormowane 
przez prawo, co zrobić ze śmieciami. 

Trudnym jest oczywiście sprawa kosztów, jakie nieste-
ty, choć są niewielkie, mogą być kłopotliwe dla biedniej-
szych domostw. Pamiętajmy jednak, że to będzie jedna z 
najbardziej sensownych przymusowych opłat w naszym 
życiu. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu nie tylko jutro, ale 
także za 10, 20 i 30 lat wciąż będziemy mogli  podziwiać 
naturę spacerując naszymi ulubionymi górskimi szlaka-
mi, nasze dzieci nie będą pływały w rzece obok zużytych 

pampersów, puszek i odłamków szkła,  a nasze płuca będą oddychały 
zdrowszym, czystym powietrzem. Poza tym pomyślmy, czy to 8 zło-
tych – za które pozbędziemy się dosłownie wszystkiego, co zagraca 
nasze domy i gospodarstwa: począwszy od popiołu, poprzez ten 
nieszczęsny balast (czyli. To, co nie podległo posegregowaniu lub nie 
dało się posegregować np. zabawki, artykuły higieniczne, lustra), se-
gregowane śmieci, gabaryty i odpady niebezpieczne – czy to faktycz-
nie jest tak dużo?  Zastanówmy się zatem, każdy według własnego 
rozumu i sumienie, o co jest ten płacz? Bo może jest o to, że nie stać 
nas na bycie uczciwym i nieegoistycznym.

Odpowiadamy na Wasze pytania
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w spra-

wie ułatwienia dostępu do informacji oraz z uwagi na liczne sy-
gnały kierowane do tut. Urzędu, co do sposobu postępowania 
w określonych przypadkach, pragniemy udzielić odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania. 

W tym numerze Biuletynu „Nasza Gmina” postaramy się od-
powiedzieć na pytanie, jednej z mieszkanek naszej Gminy:

 „Od kilku lat jestem na emeryturze . Pięć miesięcy temu 
zmarł mój mąż. Czy mogę liczyć na rentę po mężu, a jeśli tak, to 
czy będę mogła pobierać oba świadczenia”?

Na wstępie zaznaczmy, że odpowiedź na to pytanie nie leży 
w kompetencji Urzędu Gminy, ale nie możemy pozostać obo-

jętni na drugiego człowieka, dlatego też postanowiliśmy zasię-
gnąć informacji i odpowiedzieć na w/w zapytanie. Nie można 
pobierać dwóch świadczeń, od nas samych zależy czy  pozo-
staniemy przy własnej emeryturze, czy też zdecydujemy się na 
rentę po zmarłym małżonku. W sytuacji, w której nie dokonamy 
wyboru, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmie decyzję za 
nas, wybierając wyższe świadczenie. Warto dodać, że wysokość 
renty rodzinnej po śmierci współmałżonka  wynosi 85 proc. ren-
ty lub emerytury, która przysługiwałaby zmarłemu.

Podstawa prawna: art. 65-73, 95 ustawy z dnia 17.12.1998r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (Dz.U. z 2004r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
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Co nas czeka w sprawie śmieci
 – oddajemy deklarację do końca marca!

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Grzegorz Figura informu-
je, że z  dniem 1 lipca 2013 roku zaczyna obowiązywać nowy 
system gospodarowania odpadami, w  oparciu o  znowelizowa-
ną ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. 
z  2012 r. poz. 391 z  późn. zm.) oraz podjęte przez Radę Gminy 
uchwały nr XXIII/148/12, XXIV/159/12, XXIV/160/12,  XXIV/161/12, 
XXIV/162/12, XXIV/163/12, XXIV/164/12, XXIV/165/12.

Poniżej zamieszczone są informacje o  sposobie i  terminach 
wdrażania w/w aktów prawnych.

1. Uchwalono dla nieruchomości zamieszkałych (nieruchomość, 
na której zamieszkują osoby np. dom mieszkalny, rodzinny) 
metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w oparciu o ilość osób zamieszkujących nieruchomość, 
a dla nieruchomości niezamieszkałych (nieruchomość, na której 
prowadzona jest np. działalność: gospodarcza, społeczna, pu-
bliczna, budynki rekreacyjne, cmentarze itp.) w oparciu o ilość 
zadeklarowanych pojemników na odpady.

2. Do dnia 30 marca 2013 każdy właściciel nieruchomości ma obo-
wiązek dostarczyć do Urzędu Gminy deklaracje o  wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczoną 
miesięczną opłatą.

3. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć 
się w  niezbędna ilość pojemników tj. co najmniej jeden  
o  pojemności 120 litrów dla gromadzenia zmieszanych odpa-
dów komunalnych oraz osobny pojemnik do gromadzenia po-
piołu. Worki na zbiórkę surowców wtórnych 60 l na szkło opa-
kowaniowe i worki o pojemności 100 l na inne surowce wtórne 
będą dostarczane przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

4. Uchwalono,  iż opłata za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi będzie wynosiła:

4.1. nieruchomości zamieszkałe:
- dla właścicieli prowadzących selektywna zbiórkę odpadów – 8 
zł/miesiąc od mieszkańca;

- dla właścicieli nie prowadzących selektywnej zbiórki odpadów 
– 15 zł/miesiąc od mieszkańca. 

4.2. nieruchomości niezamieszkałe (np. szkoły, sklepy, urzędy, 
zakłady produkcyjne, domki rekreacyjne - letniskowe itd.):

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

4.2.1. na zmieszane odpady komunalne (balast):
a) o pojemności 110 l – w wysokości 14,80 zł,
b) o pojemności 120 l – w wysokości 15,50 zł,
c) o pojemności 240 l – w wysokości 28,00 zł,
d) o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 120,00 zł,
e) o pojemności 5 m3 – w wysokości 300,00 zł,
f ) o pojemności 7 m3 – w wysokości 400,00 zł;
          

4.2.2 na odpady komunalne zbierane i  odbierane w  sposób 
selektywny:

a) bioodpady:
- o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł,
- o pojemności 140 l – w wysokości 12,00 zł,
- o pojemności 240 l – w wysokości 20,00 zł,
- o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 100,00 zł;
b) surowce wtórne:
- o pojemności 60 l – w wysokości 3,50 zł, (worki na szkło opa-
kowaniowe),

- o pojemności 100 l – w wysokości 4,00 zł,(worki na surowce 
takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, tkani-
ny),

- o pojemności 240 l – w wysokości 20,00 zł,
- o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 40,00 zł,
- o pojemności 5 m3 – w wysokości 120,00 zł,
- o pojemności 7 m3 – w wysokości 160,00 zł;          
c)  żużel (wyselekcjonowany popiół)
- o pojemności 110 l – w wysokości 7,50 zł,
- o pojemności 120 l – w wysokości 8,00 zł,
- o pojemności 240 l – w wysokości 16,00 zł,
- o pojemności 1,1  m3 – w wysokości 75,00 zł.
- o pojemności 5 m3 – w wysokości 280,00 zł,
- o pojemności 7 m3 – w wysokości 350,00 zł.          

Uwaga: właściciele budynków rekreacyjnych (letniskowych) 
wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  jak 
właściciele nieruchomości niezamieszkałych - pkt 4.2. za okres 
rzeczywistego pobytu na nieruchomości, jednak nie mniej niż je-
den poj. 120 l na miesiąc oraz worek surowców wtórnych. Wraz 
z deklaracją właściciel budynku rekreacyjnego składa dodatkową 
informację w formie oświadczenia, w których miesiącach nastąpi 
pobyt w  celu umożliwienia odbioru odpadów komunalnych fir-
mie.

5. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który zadeklaro-
wał segregację odpadów ma obowiązek selektywnej zbiórki 
odpadów:
a) zmieszanych odpadów komunalnych (balast) nie zawierają-

cych odpadów biodegradowalnych, surowców wtórnych, po-
piołów, odpadów remontowych;

b)selektywnie zbieranych odpadów (surowców) w podziale na 
worki 60 l i 100 l;

c) popiołu (żużel z  kotłów c.o.) gromadzonego w  wyszczegól-
nionych w pkt. 3 pojemnikach, które zostaną odebrane przez 
firmę w dowolnej ilości z nieruchomości;

d) odpadów gabarytowych np. szafy, meble, fotele, opony, 
umywalki, muszle,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego oraz odpadów niebezpiecznych. Odpady te będą 
odbierane dwa razy w roku. 

6. Dopuszcza się zagospodarowanie odpadów biodegradowal-
nych (odpadki kuchenne, odpady roślinne) poprzez komposto-
wanie w przydomowych kompostownikach. 

7. Jeżeli właściciel nieruchomości nie odda odpadów komu-
nalnych np. z  powodów losowych w  wyznaczonym harmo-
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Jak zachować się po kolizji drogowej? Najważniejsze – nie 
wpadać w panikę i nie ulegać emocjom. Stres i szok mają ogrom-
ny wpływ na nasze decyzje, ale nawet zachowanie zimnej krwi nie 
pomoże jeśli nie wiemy co należy wtedy uczynić. Wypadki i kolizje 
drogowe mogą przydarzyć się każdemu, zwłaszcza zima to okres, 
w którym częściej dochodzi do tego typu zdarzeń. 

Kolizja to sytuacja, w której dochodzi do zderzenia przynaj-
mniej dwóch pojazdów bez ofiar w ludziach. Możemy tutaj mówić 
tylko o szkodach materialnych.

Jeśli dojdzie już do kolizji drogowej, musimy powziąć odpo-
wiednie kroki. Po upewnieniu się, że mamy do czynienia z kolizją, 
wykonujemy następujące czynności:

 y zatrzymujemy auto i włączamy światła awaryjne;
 y jeżeli jest to możliwe niezwłocznie usuwamy pojazd z miejsca 
kolizji, aby nie powodować zagrożenia lub tamowania ruchu;
 y jeśli pojazd jest uszkodzony, oznaczamy miejsce trójkątem 
ostrzegawczym, jeżeli do zdarzenia doszło na autostradzie lub 
drodze ekspresowej umieszczamy trójkąt w odległości 100 m 
za pojazdem. Inaczej wygląda sytuacji kiedy do kolizji doszło 

Jak zachować się po kolizji drogowej? 

nogramem terminie, będzie miał możliwość dostarczyć je 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanym  
w  Żywcu przy ul. Brackiej 51czynnym od wtorku do soboty 
w godzinach od 10 do 18. 

8. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z ustawą 
o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach mają również 
obowiązek zbierania i  oddawania odpadów wymienionych 
w pkt. 5, w workach 60 l oraz 100 l oraz pojemnikach: 110 l, 120 
l, 240 l, 1,1 m3, 5 m3, 7 m3.

9. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i  niezamieszkałych 
zobowiązani są do wnoszenia na rzecz gminy opłat obliczonych 
w deklaracjach w okresach kwartalnych:

- za I kwartał do 15 marca danego roku;
- za II kwartał do 15 maja danego roku;
- za III kwartał do 15 września danego roku;
- za IV kwartał do 15 listopada danego roku.                                                                                                              
Uwaga: Właściciele budynków rekreacyjnych wnoszą opłaty za 

okres zadeklarowany w terminach jak wyżej.

10. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za okres od 1 lipca 2013 do 30 września 2013, wyliczoną w de-
klaracji uiszcza się do 15 września 2013 r. (patrz pkt 9) na  ra-
chunek Urzędu Gminy (nr konta 80 8140 0009 0000 0127 2000 
0150 - Bank Spółdzie czy Radziechowy-Wieprz). Opłatę można 
również wnieść osobiście w kasie Urzędu Gminy.

11. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i  niezamieszkałych 
mają obowiązek wnoszenia do Urzędu Gminy wszelkich zmian 
danych mających wpływ na wysokość wnoszonej opłaty w cią-
gu 14 dni od daty zaistnienia zmiany, poprzez złożenie nowej 
deklaracji (zaznaczają X w kwadracie korekta deklaracji).

12. Opłata naliczona w następnej deklaracji (korekcie deklaracji), 
obowiązuje w  zmienionej wysokości za miesiąc, w  którym 
zmiana nastąpiła.

Podjęte uchwały w sprawie odpadów komunalnych dostępne 
są na stronie internetowej Urzędu Gminy http://bip.radziechowy-
wieprz.pl. Deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Radzie-
chowy-Wieprz osobiście lub przesłać drogą pocztową w terminie 
do 30 marca 2013 roku !!!

Szczegółowych informacji na 
temat nowego systemu gospoda-
rowania odpadami udziela podin-
spektor Robert Kryczka osobiście 
w  siedzibie Urzędu Gminy Radzie-
chowy-Wieprz od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00  
bądź pod numerem telefonu  33 860 
15 72.

poza obszarem zabudowanym, wtedy umieścić trójkąt należy 
w odległości 30-50 m, natomiast na obszarze zabudowanym 
trzeba umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem 
lub na nim na wysokości nie większej niż 1 m;
 yw sytuacji, w której wina jest oczywista i sprawca przyznaje się 
do niej spisujemy odpowiednie dane, w przeciwnym razie wzy-
wamy policję w celu wyjaśnienia sytuacji.

Oświadczenie przy kolizji
Nie mając przy sobie specjalnego, oświadczenie można spisać 

ręcznie na kartce, ale powinno zawierać następujące informacje:
 y imię i nazwisko sprawcy i poszkodowanego;
 yadres zameldowania obu kierowców;
 ynumer oraz organ wydający prawa jazdy obu kierowców;
 ynumer dowodów osobistych obu kierowców;
 ynumer rejestracyjny obu pojazdów;
 ynumer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwa ubezpie-
czyciela;
 y jasne oświadczenie o tym kto jest sprawcą zdarzenia;
 yprosty szkic i opis zdarzenia;
 ypodpisy obu kierowców.
 y

Wzywamy Policję w przypadku, gdy: 
 y sprawca nie przyznaje się do winy; 
 y stan techniczny pojazdu pozostawia wiele do życzenia;
 yposiada nieważne ubezpieczenie OC;
 y jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 y  mamy podejrzenia co do pochodzenia pojazdu;
 y  jeden z kierowców jest cudzoziemcem;
 ynie jest właścicielem pojazdu.
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Nowy 2013 Rok dla Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisła-
wa Gawlika w Radziechowach rozpoczął się bardzo korzystnie. 
W pierwszych dniach stycznia do naszej szkoły zostały dostarcza-
ne pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach projektu „Indywi-
dualizacja nauczania w Gminie Radziechowy-Wieprz”, który trwa 
od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Realizujemy następujące zajęcia przez wykwalifikowa-
nych specjalistów:

 z Zajęcia logopedyczne
 z Gimnastyka korekcyjna
 z Zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci 

uzdolnionych
 z Zajęcia wyrównawcze dla dzieci mających proble-

my w pisaniu i czytaniu

Na potrzeby związane z wprowadzeniem indywidualizacji na-
uczania w  klasach I-III szkoły podstawowej pozyskaliśmy szereg 
pomocy dydaktycznych za kwotę 40 tysięcy 950 złotych.

W każdej klasie edukacji wczesnoszkolnej powstał kącik zain-

teresowań stworzony na bazie specjalnie dobranego wielofunk-
cyjnego zestawu środków dydaktycznych, które będą stymulowa-
ły rozwój naszych uczniów poprzez naukę i zabawę.

Jest to również przygotowanie i  wzbogacenie oferty naszej 
szkoły na przyjęcie dzieci 6 letnich do pierwszej klasy

na rok szkolny 2013/2014.
Uczniowie biorą udział w zajęciach w małych grupach, 

a program dostosowany jest do rozwoju i potrzeb dzieci.
Projekt przyczyni się do odczuwania radości w uczeniu 

się,
rozwijaniu zdolności oraz umiejętności zgodnie z indy-

widualnym rytmem
i rozwojem naszych uczniów.

Oprócz tego w  ostatnim czasie szkoła w  Radziecho-
wach wzbogaciła się w pomoce dydaktyczne z następują-
cych projektów:

„Równe szanse do nauki i na przyszłość” – 2008 
rok pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć lo-
gopedycznych i  gimnastyki korekcyjno-kompensa-
cyjnej za kwotę 2,5 tysięcy złotych.

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do 
wiedzy” – 2008–2010 rok pomoce do klasy I edukacji 
wczesnoszkolnej za kwotę 8 tysięcy złotych.

„Radosna szkoła” w 2009 roku wyposażone miej-
sce zabaw (mała sala gimnastyczna) dla dzieci klas 
I-III edukacji wczesnoszkolnej za kwotę 12 tysięcy 
złotych.

Dyrekcja Zespołu Szkół 
im. ks. prał. Stanisława Gawlika 

w Radziechowach

„Radość w uczeniu się i rozwój zdolności”
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“Bibułkowy Świat” - warsztaty dla dzieci

LOKALNE SPECJAŁY DLA ŁASUCHÓW

DRODZY RODZICE!

Dyrekcja Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach organizuje
 spotkanie z rodzicami dzieci urodzonych w 2007 roku.

Najbliższe tygodnie będą dla Państwa czasem podejmowania decyzji o rozpoczęciu przez Wasze dziec-
ko nauki w szkole lub kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Zastanawiacie się, czego dziecko nauczy się w przedszkolu i szkole?
Zadaniem spotkania będzie przekazanie Państwu tych informacji oraz jak najszersza pomoc w rozwiewaniu pojawiających się 
wątpliwości.

W spotkaniu weźmie udział Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz Grzegorz Figura, Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury 
w Bielsku-Białej Elżbieta Adamowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żywcu Magdalena Nowakowska

Prosimy Państwa o przyjście wraz z dzieckiem do szkoły
19 marca 2013r. na godz. 1600

 Liczymy na niezawodne przybycie.

Słońce wstaje coraz wcześniej i z dnia na dzień robi się coraz 
cieplej. Nie da się tego nie zauważyć – w końcu przyszła wiosna. 
Wraz z jej powrotem, już zapewne niebawem, zobaczymy na nowo 
cudowną zieleń Żywiecczyzny. Zanim jednak na dobre odłożymy 
czapki i szaliki na dno szafy pragniemy zaprosić wszystkie dzieci 
do stworzenia kwiatów z bibułki. 

Warsztaty odbędą się w szkołach podstawowych (z wyjątkiem 
Juszczyny, gdzie naszych najmłodszych ugości Dom Ludowy), a 
prowadzić je będzie wybitny twórca ludowy – Pani Maria Grzego-
rek. 

Terminy warsztatów dla dzieci “Bibułkowy Świat” w ramach 
projektu „Nasze Korzenie”:

14 marca 2013 r. - godz. 12.00 Radziechowy
18 marca 2013 r. - godz. 11.00 Przybędza
19 marca 2013 r. - godz. 9.00 Juszczyna
21 marca 2013 r. - godz. 8.30 Bystra
21 marca 2013 r. - godz. 11.30 Brzuśnik
22 marca 2013 r. – godz. 10.00 Wieprz
Ważne! Drogie dzieci zabierzcie ze sobą nożyczki oraz mate-

riały na Palmy Wielkanocne (zielone gałązki roślin, wstążki oraz 
kolorową bibułkę – gdyby zabrakło waszego ulubionego koloru.

Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy!

Parę stron wcześniej dzieliliśmy się z Wami wiadomością o uzy-
skaniu pomocy finansowej na realizację projektu “Nasze Korzenie”. 
Teraz chcielibyśmy dodać parę zdań o wspomnianym już z tej oka-
zji i tajemniczo brzmiącym projekcie “Święto Łasucha”.

Kuchnia każdego regionu jest wyjątkowa. Potrawy przygo-
towywane zgodnie z tradycyjnymi przepisami są dziedzictwem, 
skarbem odziedziczonym po babciach i prababciach, o którego 
znaczeniu często nie zdajemy sobie sprawy. 

Zaplanowane na 6 lipca 2013 r. “Święto Łasucha” ma być za-
tem wydarzeniem budującym świadomość kulturową, poprzez 
aktywne promowanie kulinarnych tradycji regionalnych, a co za 
tym idzie ocalenie ich od zapomnienia.

W organizacji przeglądu potraw regionalnych uczestniczyć 
będą Koła Gospodyń Wiejskich z Brzuśnika, Bystrej, Radziechów, 
Wieprza, Przybędzy oraz Juszczyny. Dzięki dotacjom przygoto-
wane zostaną stoiska, na których prezentowane zostaną potrawy. 

Młode pokolenie będzie miało doskonałą okazję zetknąć się z tra-
dycją żywą i interesującą w tym także poznać ciekawe przepisy. 
“Święto Łasucha” jest organizowane po raz pierwszy. Ta plenero-
wa impreza kulturalna, warta prawie 20 tysięcy złotych, ze wzglę-
du na swoją wagę i innowacyjność otrzymała ponad 13 tyś. dofi-
nansowania od LGD „Żywiecki Raj”. 

Wydarzeniu będzie towarzyszyć prezentacja regionalnych 
zespołów ZR “Grojcowianie” z Wieprza oraz ZPiT “Jodełki”, a także 
nowoczesnego zespołu “Epidemic” z Wieprza i Orkiestry Dętej z 
Radziechów. 

Specjalnie z tej okazji zostanie również wydana publikacja za-
wierająca przepisy potraw regionalnych zaprezentowanych pod-
czas przeglądu. Zostanie ona przekazana nieodpłatnie uczestni-
kom wydarzenia, a także posłuży jako produkt promocyjny Gminy. 
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9 lutego br. w Domu Ludowym w Bystrej już po raz trzeci odby-
ły się „Babskie pogaduchy”, jest to zabawa przeznaczona tylko 
dla kobiet, ma na celu wspólną zabawę przy muzyce. Same panie 
potrafią się wspaniale bawić, wspólnie zaśpiewać przy stole. Go-
ście dopisali, przybyło ponad 60 osób. Każda uczestniczka otrzy-
mała pamiątkowy gadżet – w tym roku była nią rogolka – przyrząd 
kobiecie niezbędny w domu! Ponadto można było sobie zakupić 
inne akcesoria potrzebne w kuchni i nie tylko!  Z roku na rok im-
preza cieszy się coraz większą popularnością. Impreza organizo-
wana jest przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolne-
go im. J. Pawła II w Bystrej. Pyszny poczęstunek przygotowały nam 
panie kucharki. Na początek zabawy trzeba było  złożyć przyrze-
czenie „dobrej zabawy” a dla zintegrowania uczestniczek zabawa 
w pociąg po różnych krajach oraz taniec związany z danym krajem 
m.in. stacja Paryż – kankan, na stacji Grecja trzeba było wykazać się 

znajomością Zorby. 
W tym roku dodat-
kowo obowiązywało 
przebranie – jak to w 
karnawale. Domino-
wały przeróżne stro-
je: czarownic, dia-
blic, wróżek, klauna, 
kurczaka, więźniarki, 
murzynka, myszki 
Miki, i inne. Przerosły 
one oczekiwania or-
ganizatorów. Wszyst-
kie uczestniczki 
podzielone zostały na dwie drużyny: niebieskich i kolorowych, 

ponieważ w zabawie nie mogło zabraknąć  
rywalizacji w konkurencjach: przeciągania 
liny, slalomu taczką, jedzenia jabłka na czas, 
sprawności wieszania prania z dzieckiem na 
ręku i telefonem przy uchu – niełatwa to była 
sztuka – ale samo życie! Wszystkie uczestnicz-
ki wyłoniły poprzez tajne głosowanie: miss 
przebrania, I i II v-ce miss, miss czarownic, 
księżniczek, zręczności i szybkości. Oczywi-
ście każda miss otrzymała nagrodę! Dziękuje-
my wszystkim za wspólną zabawę. Czekamy  
z utęsknieniem na zabawę za rok!! Zaprasza-
my.

Wydawca:  Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz
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„Babskie pogaduchy ”, czyli ostatki w Bystrej

Przekaż 1% podatku na rozwój stowarzyszeń z naszej Gminy!
W trosce o rozwój naszej Gminy Radziechowy - Wieprz, a także dobro naszych przyjaciół  

ze Stowarzyszeń funkcjonujących na tym terenie, pragniemy przypomnieć Państwu i zachęcić  
do przekazania 1% podatku na jedna z dwóch organizacji Pożytku Publicznego, a są nimi:

STOWARZYSZNIE DZIECI SERC
34-381 , ul. Abramska 2 

Bank Spółdzielczy Radziechowy - Wieprz 20 8140 0009 0006 9430 2000 0010 
KRS 0000121276     

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE „GROJCOWIANIE” W WIEPRZU
Brzuśnik 233, 34-382 Brzuśnik 

Bank Spółdzielczy Radziechowy - Wieprz 76 8140 0009 0006 0860 2000 0010
KRS: 0000105241

Dziękujemy za wasze wsparcie!
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25 lutego 2013 r. odbył się wyjazd dzieci i młodzieży wyróżnio-
nej w konkursie plastycznym „Bolek i Lolek w Beskidach”. Wyróżnio-
nych 26 dzieci pojechało do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-
Białej. Na konkurs swoje prace zgłosiło, aż 64 dzieci!

Tegoroczne ferie zimowe zachwycały zarówno wspaniałą pogodą - 
dużo śniegu, ale i słońca dla wszystkich pasjonatów białego szaleństwa, 
jak i szeroką ofertą zajęć. Oferta jaką przygotowały placówki oświato-
we oraz instytu- cje działające na terenie gminy, 

przyciągały dzieci i młodzież na 
organizowane zajęcia. 

Gminne Centrum   Kultury, 
Promocji, Turystyki Radzie-
chowy - Wieprz organizowało 
„Filmowe Spotkania z Bolkiem 
i Lolkiem” oraz warsztaty bi-
bułkarskie. Warsztaty prowa-
dzone były przez Panią Marię 
Grzegorek z Juszczyny. 

W pokazach filmów oraz warsztatach uczestniczyło ok. 120 
dzieci z wszystkich sołectw naszej gminy. Największym zainte-
resowaniem cieszyły się zajęcia w Domu Ludowym w Radzie-
chowach i Juszczynie. W zajęciach uczestniczyły zarówno dzieci i 
młodzież, jak i rodzice, nauczyciele oraz sołtysi. 

Wyróżnionym dzieciom gratuluję, a wszystkim osobom 
uczestniczącym w zajęciach bardzo dziękuję!

M. Więzik

KONKURS PLASTYCZNY 
„BOLEK I LOLEK W BESKIDACH”

 

 

wwwwww..oogglloosszzeenniiaazzyywwiieecc..ppll  
 

TWOJE OGŁOSZENIA ZA DARMO W INTERNECIE 
 

Sprzedam  •  Zamienię  •  Kupię  •  Oddam  •  Usługi  •  Praca 
 

 
 

Serwis Ogłoszeniowy Mieszkańców Żywiecczyzny 
Sprzedawaj i ogłaszaj się lokalnie - bez opłat! 

Praca, Motoryzacja, Nieruchomości, Ślub, Komputery, Usługi, 
Dom, Budownictwo, Biuro, Edukacja, Rozrywka, Odzież, Hobby 

POMOC KOMPUTEROWA  
Na terenie 

Gminy Radziechowy-Wieprz 

662-422-466 
501-147-970 

www.mtechzywiec.pl 

Serwis • Naprawa • Modernizacja 

Pomoc komputerowa z dojazdem do 
klienta - wsparcie sprzętowe i systemowe 

•  • 

 

www.ogloszeniazywiec.pl 



Stowarzyszenie Społeczno-KulturalneStowarzyszenie Społeczno-Kulturalne

„„GROJCOWIANIE” w WieprzuGROJCOWIANIE” w Wieprzu
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS 0000105241

Przekaż nam swój 1 %

Nie pozwól się wykorzenić !!!Nie pozwól się wykorzenić !!!

WSPIERAMY

- Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Grojcowianie”

- Zespół Regionalny „Grojcowianie”

- Szkółkę gry na instrumentach ludowych

WYDAJEMY

- Własne wydawnictwa muzyczne CD

- Własne wydawnictwa książkowe

ORGANIZUJEMY

- Posiady Gawędziarskie i Konkurs Gry 

  na Unikatowych Instrumentach Ludowych

- Pokazy stroju regionalnego i mody góralskiej

- Degustacje potraw regionalnych

- Imprezy i spotkania mające na celu pielęgnowanie i rozwijanie 

oraz dokumentowanie kultury i sztuki Górali Żywieckich www.grojcowianie.orgwww.grojcowianie.org


