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To, co zostaje po nas, tkwi 
w  sile i  wyjątkowości pokole-
nia, które dopiero dorasta na 

naszych oczach. Szczególną 
i wspaniałą okazją, aby odkryć 
niesamowite możliwości dzie-
ci i  młodzieży pochodzących 
z naszej Gminy Radziechowy – 
Wieprz był II Gminny Przegląd 
„Młode Talenty”, który odbył 
się 8 czerwca o godzinie 17.00 
W Domu Ludowym w Radzie-

chowach Impreza ta miała  
na celu prezentację najzdol-
niejszych uczniów i  wycho-

wanków szkół 
podstawowych 
i  gimnazjal-
nych, a  także 
p r z e d s z k o l i 
z naszej Gminy. 

Barwne i cie-
kawe prezen-
tacje uczniów 

zachwycały wyrazistością 
przekazu, a  także oryginalny-
mi interpretacjami pełnymi 
tematycznej symboliki odno-
szącej się do twórczości pol-
skiej piosenkarki Maryli Ro-
dowicz niestroniącymi także 
od humoru i groteski. 

Nie widziałeś Młodych Talentów? – żałuj!

cd. na str. 2

Z okazji zakończenia roku szkolnego oraz rozpoczęcia sezonu letniego
życzymy wszystkim:

wspaniałych wyjazdów wypoczynkowych, słonecznej pogody  oraz 
wielu pięknych i niezapomnianych wspomnień!

Jednocześnie zachęcamy i zapraszamy do korzystania z naszych,
 znajdujących się na terenie Gminy, nowoczesnych obiektów sportowych!

życzą 
Wójt, Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi

oraz Redakcja Biuletynu Informacyjnego

Drodzy Mieszkańcy!
Pierwszego lipca rozpoczniemy trudną, ale także niezwykle 
ważną dla naszej Gminy akcję. Stanowi ona wynik nałożonego 
ustawowo na wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej 
nowego obowiązku w zakresie gospodarowania odpadami. 
Prosimy wszystkich o wyrozumiałe i odpowiedzialne włącznie 
się w realizowanie wymaganych przez prawo postanowień na 
terenie naszej Gminy Radziechowy-Wieprz.

cd. na str. 13
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Wśród prezentacji warto wyróżnić 
wspaniały, rozpoczęty monologiem 
o  Maryli Rodowicz, występ kabaretowy, 
który przygotowali dla zgromadzonych 
uczniowie z  Koła Teatralnego w  Gimna-
zjum w Wieprzu (pod opieką Pani Teresy 
Bieli i  Pani Agnieszki Piątek-Tyc). Równie 
ciekawa była kabaretowa interpretacja 
piosenki „Sing Sing” w  wykonaniu grupy 
teatralnej „Szpilka” z  Gimnazjum w  Jusz-
czynie (pod opieką Pani Moniki Dyrla-
gi). Świetnie zatańczyły dzieci z  Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w  Przybędzy 
(opiekun: Pani Elżbieta Garncarczyk) 
oraz z  zespołu „Wiolinki” ze Szkoły Pod-
stawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Brzuśniku (opiekun: Pani Dorota Ryżka). 
Wielka brawa należą się także: Zuzannie 
Jurasz za jej przepiękną pracę plastyczną 

przedstawiającą Marylę Rodowicz Wiolet-
cie Setli z  Zespołu Szkół im. ks. prał. Sta-
nisława Gawlika w Radziechowach, która 
nie tylko zaśpiewała, ale również zagrała 

dla zebranych na gitarze, oraz 
Karolinie Krzus z  Gimnazjum 
w  Wieprzu, której doskonały 
wokalnie występ zakończył te-
goroczny przegląd (opiekun: 
Maria Wołek). Jednakże wszyst-
kie dzieci zaprezentowały się 
wspaniale przed wymagająca 
publicznością, obecna na sali 
była bowiem m.in. Pani Mirosła-
wa Nykiel Poseł Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, która objęła 
patronat nad przeglą-
dem, a  jej uczestnic-
two nie tylko uświet-
niło uroczystość, ale 
także uświadomiło 

wielu zebranym rangę, jaką II 
Gminny Przegląd „Młode Talen-
ty” szczycić się może na naszym 

terenie. Serdecznie gratu-
lujemy młodym talentom 
ich prezentacji, a  także tym 
z  wszystkim rodzinom, któ-
re poświęciły wolny czas 
i  przyjechały na przegląd, 
by wspierać swoje pocie-
chy oraz wraz z nimi czekać 
w  napięciu na ich występy i  cieszyć 
się z  efektów wielogodzinnej pracy! 
Mamy nadzieję, że w  przyszłym roku 
KAŻDE z dzieci będzie mogło liczyć na 
otuchę i dumę wypisaną na twarzach 
najbliższych zajmujących miejsce 
wśród publiczności.

Wszystkim uczestnikom zosta-
ły wręczone nagrody ufundowane 
przez: Bank Spółdzielczy Radziechowy 
– Wieprz, Poseł na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej Panią Mirosławę Nykiel, 
Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Panią Małgorzatę Handzlik, Firmę 
INSTALEX oraz Firmę Usługi Ogólno-
budowlane - Stanisław Orliński. Ser-

decznie dziękujemy za Państwa wkład 
w rozwijanie wśród dzieci miłości do sztu-
ki oraz propagowanie działań mających 
na celu wszechstronny rozwój w dziedzi-
nach artystycznych. 

Organizatorem przeglądu jest Gmin-
ne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 
Radziechowy – Wieprz, przy współpracy 
z Urzędem Gminy Radziechowy – Wieprz. 
Patronat nad przeglądem obejmuje Poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Mi-
rosława Nykiel, Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Pani Małgorzata Handzlik oraz 
Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz Pan 
Grzegorz Figura. 

Dziękujemy także wszystkim przy-
byłym gościom Panu mgr Mirosławowi 
Dziergasowi dyrektorowi WTKSiPP ze Sta-
rostwa Powiatowego, Panu Radnemu Bo-
gusławowi Michalskiemu oraz obecnym 
podczas występów rodzicom i wszystkim 
występującym. 

Prezentacje artystyczne dzieci i  mło-
dzieży z  naszej Gminy zostaną uwiecz-
nione w  lipcowym specjalnym wydaniu 
Biuletynu Informacyjnego Nasza Gmina 
Radziechowy – Wieprz. Zobaczymy w nim 
zdjęcia, prace plastyczne oraz poznamy 
nieco bliżej występujących uczniów. 

(M. Husar)

cd. ze str. 1
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Ogólnopolski Konkurs Historyczny 
na Apel Poległych. Właściwie po co or-
ganizujemy taki konkurs? Czemu ma 
służyć? Czy rzeczywiście przynosi efek-
ty? Jak udowodnić, że warto ,,wdzierać” 
się do i  tak przeogromnego natłoku 
wiedzy jaką uczniowie powinni posiąść? 
Pewno można by przeprowadzić ewa-
luację. Rozpisać ankiety. Ale nie o  to 
chodzi. Nasz konkurs ma za zadanie od-
słaniać kolejne karty historii naszej Oj-
czyzny, skrupulatnie zamknięte w skrzy-
ni z napisem: DO ZAPOMNIENIA ! 

Ilu uczniów brało w  nim udział?  
Trudno odpowiedzieć. Do ilu osób do-
tarła treść tematu konkursu? Ile osób 
zastanowiło się nad dziwną datą jego 
zakończenia; 29 kwietnia – rocznica cud 
w  Dachau? Ilu uczniów rozpoczęło pi-
sanie treści apelu, a  ilu z nich udało się 
napisać i przesłać pracę do komisji kon-
kursowej? Tak wiele pytań, a odpowiedz 
prosta. Każdy kto tylko otarł się o ten konkurs może zaliczyć się do 
grona wielkich szczęśliwców. Bo dane mu było zobaczyć to, czego 
tak wielu nie widzi.  Dane mu było usłyszeć te wiadomości, które 
docierają do tak znikomego grona Polaków.  

O czym warto jeszcze pamiętać? W zależności od epoki – zo-
staną po nas buty i telefon głuchy, pisał ks. J. Twardowski. Po za-
mordowanych w  Katyniu Polskich Oficerach, Naukowcach – po-
zostaną guziki, nieśmiertelniki, a  po Powstańcach Styczniowych 
pozostanie poezja. Poezja? Kto z  nas zna chociaż jeden wiersz? 
chociaż jedną pieśń z tamtych tragicznych czasów? Na twarzy po-
jawia się rumieniec? nie szkodzi, mamy dobę Internetu. Wpiszemy 
hasło ,,Z dymem pożarów” chorał autor Kornel Ujejski, a potem 
czytajmy i analizujmy. Zapewniam, że warto. 

I tak oto 12 czerwca 2013 r. w Teatrze Polskim w Bielsku – Bia-
łej, spotkała się elita: braci uczniowskiej – uczestników konkursu, 
wraz ze swymi nauczycielami – opiekunami prac. Dyrektorzy szkół 
i grono zaproszonych gości.

Słowa przepełnione miłością do Ojczyzny skierowali do nas: 
 y Wanda Sadlik - prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich 

w Bielsku-Białej, wraz z Marzeną Burczak
 y Ks. Prałat Władysław Zązel – kapelan Związku Podhalan 
 y Elżbieta Adamowska – dyr. Delegatury Kuratorium Oświaty 

w Bielsku- Białej
 y Elżbieta Kosiec – dyr. GZO w Radziechowach
 y Magdalena Więzik – dyr. Biura Promocji Turystyki i  Sportu 

w Radziechowach
 y Barbara Drwal – dyr. II LO im A. Asnyka w Bielsku – Białej
 y Ewa Wasylkowska – dyr. Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Katowicach
 y Sabina Muras – zastępca dyr. Teatru Polskiego, która wręczyła 

uczniom bilety na sztukę „Cesarz Ameryki”
 y Jadwiga Paleczny – nauczyciel  z ZSS w Rzykach
 y Robert Michalski – nauczyciel z II LO im A. Asnyka w Bielsku-

Białej 

Każdy z uczestników konkursu otrzymał biało - czerwoną flagę 
uszytą przez Stowarzyszenie Dzieci Serc. W ten sposób jedni z or-
ganizatorów, chcieli podkreślić wielki wymiar Polskiej Flagi uszytej 

własnoręcznie. 
Laureaci konkursu odczytali swo-

je prace i  atmosfera zrobiła się jeszcze 
bardziej podniosła. Już bowiem sama 
sceneria, wnętrze Teatru, które w swoim 
kształcie, zgodnie z założeniem Foerste-
ra, przypomina Operę Wiedeńską i Teatr 
Narodowy w Budapeszcie, z zachowaną 
kurtyną z  1890 r. przedstawiającą „Ta-
niec Nimf”, będącą jednym z najcenniej-
szych zabytków ruchomych w  teatrze, 
przeniosła nas o kilkadziesiąt lat wstecz, 
a  wspomnienia o  zapomnianym ma-
larzu Arturze Grottgerze i  jego cyklach 
obrazów: Polonia 1863 zwieńczyły to 
patriotyczne spotkanie. 

Warto podkreślić, że wśród przyby-
łych na uroczystość uczestników kon-
kursu był Grzegorz Szyszkowski, uczeń 
z  Gimnazjum nr 1 im. M. Konopnickiej 
z Wągrowca -  woj. wielkopolskie. 

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:
1. Ks. Tadeusz Rakoczy – Biskup Ordynariusz Diecezji Biel-

sko-Żywieckiej   
2. Wanda Sadlik – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich 

w Bielsku-Białej 
3. Stanisław Pięta –Poseł V kadencji Sejmu RP 
4. Stanisław Szwed – Poseł V kadencji Sejmu RP
5. Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty 
6. Anna Łukaszewska – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświa-

ty
7. Bogna Ferensztajn – Lubuski Kurator Oświaty
8. Jan Kamiński– Łódzki Kurator Oświaty
9. Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty
10. Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty
11. Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty
12. Elżbieta Wasilenko – Pomorski Kurator Oświaty
13. Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty
14. Grażyna Przesnyska – Warmińsko – Mazurski Kurator 

Oświaty
15. Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty
16. Maria Borecka – Zachodniopomorski Kurator Oświaty
17. Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty 
18. Andrzej Zieliński – Starosta Powiatu Żywieckiego
19. Grzegorz Figura – Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz 
20. Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka

Rada Konkursu 
Ks. Stanisław Bogacz - Dziekan Dekanatu Radziechowskiego
Ks. Ryszard Kubasiak - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Św. Marcina w Radz.
Mgr Przemysław Kubaszek - Prezes BS w Radziechowach
Mgr Wiesław Jakubiec  - Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Wieprzu
Dr Przemysław Dyrlaga - nauczyciel historii w  Gimnazjum nr 2 
w Wieprzu
Mgr Agnieszka Feder - wolontariusz Stowarzyszenia Dzieci Serc – 
Sekretarz Rady
Mgr Jadwiga Klimonda - Prezes SDS
Patronat medialny:
Radio Maryja, Anioł Beskidów,

ROZSTRZYGNIĘTO
VII Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych

Temat: ,,Apel Poległych w 150 Rocznicę Powstania Styczniowego, odczytany na Zaduszkach 
Narodowych w Gminie Radziechowy - Wieprz dnia 5 października 2013 r.”
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Źródło, Gość Niedzielny ,,Niedziela”, Nasz Dziennik, Gazeta Polska
Dziennik Zachodni, Kronika Beskidzka 
www.diecezja.bielsko.pl www.dzieciserc.org 
Dnia 12.05.2013 r. Komisja Konkursowa w składzie :

1. Przewodniczący – dr Przemysław Dyrlaga 
2. Członek Komisji – mgr Jadwiga Klimonda 
3. Sekretarz – mgr Agnieszka Feder

Przyznała: 
Kategoria I na Apel Poległych 
I miejsce egzekwo 
Laura Tomczyk kl. III b z Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Luboniu Opiekun pracy - Anita Plumińska - Mieloch 
oraz Karolina Witos i Joanna Świniańska z Gimnazjum Publiczne nr 
3 w Juszczynie, Opiekun pracy - Monika Dyrlaga

II miejsce 
Maciej Michalski kl. I c z II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej ZSO
Opiekunowie pracy: Robert Michalski , Stanisław Grzybowski

III Miejsce przypadło w udziale czterem pracom: 

Marta Kowalska z ZDZ w Katowicach, ZS w B – B Technikum Fry-
zjerskie, Opiekunowie prac - Robert Michalski, Orestes Kłosowicz, 
Alicja Kowalska – mama. Alicja Lipnicka,  Barbara Jacieczko, We-
ronika Ujejska, Julia Kaczmarek, Paula Jańczak Z Gimnazjum nr 5 
im. Polskich Olimpijczyków w  Głogowie  Opiekun pracy Małgo-
rzata Zarubejko. Patrycja Pazik kl. I b, Elżbieta Serafin kl. I a, Do-
minik Małkowski kl. I c z II LO im. A. Asnyka w Bielsku – Białej ZSO 
opiekunowie prac - Robert Michalski, Janusz Kaps, Ewa Potoczny, 
Stanisław Grzybowski

Pozostałe prace otrzymały wyróżnienia
Kategoria II Patriotyczny Montaż Poetycki:
I miejsce 
Nikodem Gajczak, Eryk Drzewiecki, kl. III A z Zespół Szkół Samo-
rządowych w Rzykach, opiekun pracy - Jadwiga Paleczny

II miejsce egzekwo 
Magdalena Zając z ZSO i Z  Solec Kujawski. Opiekun pracy – Ma-
rzena Zając oraz Kamil Jerzyna i  Łukasz Kasperkiewicz z  ZSzS 
w Rzykach, Opiekun pracy Jadwiga Paleczny

Miejsce 
w konkursie Szkoła – adres Imię i nazwisko uczestnika Opiekun pracy 

Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w B-B ZSO Ewa Karpińska Robert Michalski 

Wyróżnienie Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Luboniu ul. Armii Poznań 27, 62-030 Luboń Witold Borowiak kl. III b Anita Plumińska-Mieloch 

Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej ZSO Klaudia Jędrzejko kl. II a, Patrycja Laszczak kl. II a Janusz Kaps, R. Michalski 
Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej ZSO Katarzyna Mieszczak I c, Anna Wajda kl. I a  R. Michalski, S. Grzybowski 
Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej ZSO Paulina Wala kl. I b Samodzielna 
Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej ZSO Gabriela Sikora kl. II a  R. Michalski, J. Kaps 
Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej ZSO Wiktoria Dziubek kl. I a  Rodzina 
Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej ZSO Karolina Manowska kl. I b R. Michalski 

II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej ZSO Katarzyna Szewczyk II b, Kamil Lasota  R. Michalski, J. Kaps 

Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej ZSO
Elżbieta Czerwiakowska, Marlena Marek

Joanna Dudzińska, Joanna Niebrój 
Natalia Damek kl. II c 

R. Michalski, J. Kaps

 Wyróżnienie ZSME w Żywcu im KEN Martyna Łukaszek Lucjan Sawicki 
Wyróżnienie ZSME w Żywcu im KEN Justyna Romanowska Lucjan Sawicki 

Wyróżnienie Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Luboniu ul. Armii Poznań 27, 62-030 Luboń Karol Giec kl. II b  Anita Plumińska-Mieloch,

Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej ZSO Dorota Nycz kl. II a  R. Michalski, J. Kaps

Wyróżnienie Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Luboniu ul. Armii Poznań 27, 62-030 Luboń Jagoda Rybacka kl. II b Anita Plumińska-Mieloch,

Wyróżnienie Gimnazjum nr 1 im. M. Konopnickiej 
62-00 Wągrowiec Grzegorz Szyszkowski Jolanta Godawa 

Wyróżnienie II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej ZSO Iwona Kohut kl I a, Daria Smaza kl. I a  Samodzielna 

Laureatom i wszystkim biorącym udział w konkursie oraz opiekunom prac, gratulujemy i zapraszamy na Zaduszki Narodowe, 
które odbędą się 5.10.2013 r. w Radziechowach 
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Góralski Freestyle w Wieprzu
Nie lada gratkę przygotowano dla fanów hip-hopu w Wie-

przu. 18 maja odbył się na boisku LKS koncert Góralski Fre-
estyle. Przed prawie 250 osobową publicznością wystąpił m. 
in. Joka, wokalista znanego zespołu Kaliber 44. Zagrała także 
GPR Familia z Zabrza, GRB z Bielska - Białej i DJ Reno. Nie zabra-
kło także na scenie godnej reprezentacji z naszego terenu, dla 
zgromadzonych zagrał zespół Lepsze Ciśnienie z Wieprza oraz 
Wienzo&Magia. Impreza ta była pierwszą tego typu inicjatywą 
w Gminie Radziechowy - Wieprz, w dodatku przyświecał jej cel 
charytatywny. 

„Świetnie się z wami czuję!” – te słowa skierował do publiczno-
ści podczas swojego występu Michał Marten, znany fanom mu-
zyki hip-hopowej jako Joka, wokalista zespołu Kaliber 44. To nie 
tylko on jednak bawił się świetnie. Przybyłym fanom nie straszna 
była ani mżawka, która pojawiła się w oczekiwaniu na rozpoczęcie 
koncertu, ani zapowiedzi wieczornej burzy. „Koncert przyciągnął 
więcej zainteresowanych niż przewidywaliśmy” – z uśmiechem ko-
mentuje Magdalena Więzik, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, 
Promocji, Turystyki w Radziechowach – Wieprzu, która była orga-
nizatorem całej imprezy.

Pogoda nie obniżyła także frekwencji zaproszonych gości 
specjalnych. W oficjalnym rozpoczęciu koncertu wziął udział Pan 
Grzegorz Figura Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz oraz członko-
wie Rady Gminy zamieszkujący Wieprz: Pan Marian Motyka Prze-
wodniczący Rady Gminy, Pan Radny Czesław 
Matlak, Pani Radna Bogusława Włoch. Przy-
była nieco później także Pani Sołtys Wieprza 
Maria Hulak. Tak liczne przybycie przedstawi-
cieli władz Gminy oraz ich serdeczne życzenia 
świetnej zabawy przekazane zebranym fa-
nom przez Pana Wójta, który objął nad kon-
certem honorowy patronat, udowodniły, że 
to innowacyjne na naszym terenie wydarze-
nie stanowi także ważny element działalności 
kulturalnej. „Kultura musi pozwolić rozwijać 
się młodym ludziom wszechstronnie. Koncerty 
tego typu są nie tylko promocją naszej Gminy, 
ale także pomagają zbudować więź między 
pokoleniem dorosłych a  młodzieżą oraz udo-
wodnić, że władze naszej Gminy nie są obojętne 
na potrzeby młodych ludzi i pragną wraz z nimi 
uczestniczyć w  ważnych dla nich wydarze-

niach.” – tłumaczy Pani 
Więzik.

Wielu z  przybyłych 
przyciągnął widnieją-
cy na plakatach pseu-
donim JOKA.  Zgro-
madzeni pod sceną 
fani z  wyciągniętymi 
w górę rękoma śpiewa-
li wraz z występującym 
JOKĄ fragmenty jego 
znanych kawałków. 
Ulegając nastrojowi 
i  prośbom widowni 
Joka przedłużył swój 
występ śpiewając po 
wyznaczonym czasie 

jeszcze jeden utwór. 
Miłym zaskoczeniem 
był dla wielu również 
bardzo wysoki poziom 
występów Lepsze-
go Ciśnienia zespołu 
z  Wieprza oraz duetu 
Wienzo&Magia, w  któ-
rym wraz z  mężem 
wystąpiła sama Pani 
Dyrektor GCKPT Mag-
dalena Więzik. Mocne 
wrażenie wywarł na 
publiczności tekst jed-
nego z  utworów tego 
ostatniego z  wymie-
nionych wykonawców 
pt. „Święta Rodzina” 
nagrywany niegdyś 
wraz z dziećmi z Powia-
towego Domu Dziecka 
w  Żywcu, których głos 
w chórze zebrani mogli 
usłyszeć w refrenie. 

Udały się również występy GRB z  Biel-
ska – Białej oraz GPR Familii z  Zabrza, która 
po podróży z przygodami trafiła w końcu do 
właściwego Wieprza koło Żywca (nie zaś tego 
koło Andrychowa). Chłopaki na scenie dali 
z siebie wszystko, nie dziwne więc, że po wy-
stępie publiczność wybaczyła im tę pomyłkę. 

Integracja pokoleń i  świetna zabawa nie 
były jednak jedynymi celami koncertu. Naj-
ważniejszym zadaniem jakie przyświecało 
temu wydarzeniu, była zbiórka publiczna na 
klimatyzację Domu Ludowego w  Wieprzu. 
Wolontariusze ze Stowarzyszenia Centrum 
Wolontariatu BESKIDY od rozpoczęcia kon-
certu do godziny 22.00 zbierali wolne datki 
na ten cel. Odbywała się także w  przerwie 
między występami artystów licytacja koszu-
lek zaprojektowanych specjalnie na to wyda-
rzenie. Łącznie zebrano ponad 1000 złotych. 
Dochód ten w całości zostanie przekazany na 
klimatyzację Domu Ludowego. 

Organizatorem koncertu było Gminne 
Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radzie-
chowy – Wieprz. Patronat medialny nad wy-

darzeniem objęli: Radio Eska, Radio BESKIDY.FM, Kronika Beskidz-
ka, Dziennik Zachodni, a  także portale internetowe www.break.
pl i www.wolnestyle.pl. Patronem Honorowym imprezy był Wójt 
Gminy Radziechowy – Wieprz. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim artystom, którzy w więk-
szości występowali całkowicie charytatywnie, opiece medycz-
nej, przybyłym gościom: Panu Wójtowi oraz Radnym, Pani 
Sołtys Wieprza, Panu mgr. Mirosławowi Dziergasowi dyrekto-
rowi WTKSiPP ze Starostwa Powiatowego. Dziękujemy także 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu za pomoc w organizacji 
i czuwanie wraz z ochroniarzami z firmy Scorpion nad naszym 
bezpieczeństwem oraz Pani Marii Popławskiej, KGW w Wieprzu 
oraz Stowarzyszeniu Wieprzanki za przygotowanie grilla i  bu-
fetu oraz wszystkim tym, którzy przybyli na koncert Góralski 
Freestyle!

Mamy nadzieję, że zobaczmy się na następnym koncercie!
(M. Husar)
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29 maja zorganizowaliśmy z okazji Dnia Dziecka DZIEŃ SPOR-
TU I ZDROWIA. Celem było propagowanie zdrowego stylu życia, 
odżywiania oraz podtrzymanie  kondycji  fizycznej. W  pierwszej 
części wszystkie klasy i dzieci z przedszkola zaprezentowały efekty 
swoich prac. Były to świeżo przygotowane soki, jogurty, kanapki, 
sałatki owocowe,  propozycje jadłospisu – dziennego zapotrzebo-
wania z przeliczeniem kalorii oraz obliczanie wskaźnika BMI, pla-
katy przedstawiające wartości odżywcze warzyw i owoców, hasła 
i rymowanki o tematyce zdrowego odżywiania i zalet aktywności 
fizycznej. Prezentacje wzbogaciło przedstawienie przygotowane 
przez przedszkolaków o zdrowym żywieniu.  

W drugiej części na boisku szkolnym wszyscy uczniowie wraz 
z rodzicami uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach przy muzyce 
i konkurencjach m.in. rzutach do celu, wyścigu w workach.

W ćwiczeniach brało udział 80 dzieci i 10 dorosłych. W trzech  
konkurencjach nagradzanych pucharami i  dyplomami brało 
udział 25 dzieci. 

W konkurencji strzału piłką nożną do celu :
I m – Jakub Urbaś – kl. V
II m – Dominik Bochnak – kl. V
III m – Dawid Kępka – kl. IV
W konkurencji rzutu ringiem do wyznaczonej linii:
I m – Wiktoria Caputa – kl. VI
II m – Klaudia Kępka – k. VI
W konkurencji rzutu piłką ręczną do obręczy :
I m – Klaudia Kępka – kl. VI
II m – Ewelina Mendrok – kl. V

Dzień sportu w ZSP im J. Pawła II w Bystrej

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej prowadzonej przez Gminne Centrum Kultury,
Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz w dniu 18.05.2013 r.

Organizator zbiórki: Gminne Centrum Kultury, Promocji, Tu-
rystyki Radziechowy – Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy 

Nazwa organu i nr pozwolenia:
Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Wójta 

Gminy Radziechowy - Wieprz Nr 1/13. z dnia 16 maja 2013 r.
Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość 

i  rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według 
form zbiórki publicznej:

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środ-
ki publiczne w kwocie 1002,94 zł. (słownie: tysiąc dwa złote dzie-
więćdziesiąt cztery grosze).

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Gminy Radziecho-
wy - Wieprz dnia 18.05.2013 r. w  formie zbiórki dobrowolnych 
datków do puszek kwestarskich. Środki zebrane do puszek zo-
stały wpłacone na konto bankowe Gminnego Centrum Kultury, 
Promocji, Turystyki Radziechowy - Wieprz nr  41 8140 0009 0005 
7596 2000 0020.

Środki zebrane ze zbiórki publicznej zostaną rozdyspo-

nowane w następujący sposób:
Zakup i  zainstalowanie klimatyzacji w  domu ludowym 

w Wieprzu.
W  związku z  organizacją zbiórki publicznej poniesiono 

następujące koszty:
Zbiórka została obciążona kosztem opłaty skarbowej w wy-

sokości 82 zł, która została uiszczona w dniu 15.05.2013 r. na ra-
chunek bankowy Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz.

Zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiór-
kach publicznych ( Dz. U. Nr 22, poz. 162 z póź. zm.) osoby orga-
nizujące i przeprowadzające zbiórkę publiczną nie otrzymały za 
te czynności wynagrodzenia.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 
Radziechowy - Wieprz informuje, iż zebrana kwota w  wyniku 
zbiórki zostanie wydatkowana zgodnie z  jej celem wskazanym 
w zezwoleniu Nr 1/13.

Z poważaniem, Dyrektor GCKPT
Magdalena Więzik

W trosce o kondycję fizyczną i ogólne samopoczucie mieszkań-
ców Gminy został zrealizowany kolejny projekt współfinansowany ze 
środków unijnych. Każdy mieszkaniec, bez względu na wiek, może 
korzystać z 8 zainstalowanych stanowisk, obok stadionu Gminnego 
Klubu Sportowego Radziechowy – Wieprz. Siłownia zewnętrzna czyn-
na jest codziennie od godziny 9:00 – 21:00. Urządzenia będące na wy-
posażeniu pozwalają budować oraz rozwijać praktycznie wszystkie 
partie mięśni. Stanowiska nie posiadają obciążeń, ponieważ zasada 
ich działania opiera się na „udźwigu własnego ciężaru”. Siłownia ze-
wnętrzna zaopatrzona jest w następujące urządzenia:

Drabinka podwójna - pozwala na budowanie muskulatury ob-
ręczy barkowej, wzmocnienie mięśni brzucha oraz jest doskonałym 
stanowiskiem na rozgrzewkę przed ćwiczeniami.

Orbitek eliptyczny- pozwala zwiększyć siłę górnych i dolnych 
kończyn, usprawnia system krążenia oraz koordynację ruchową.

Podwójne wyciskanie siedząc- wzmacnia mięśnie kończyn gór-

nych, ramion i mięśnie klatki piersiowej. Usprawnia system krążenie 
zwiększa sprawność i giętkość stawów.

Podwójny podciąg nóg- buduje oraz wzmacnia mięśnie brzucha 
i ramion, służy również do rozgrzewki przed ćwiczeniami.

Podwójny prostownik pleców- budowa oraz wzmocnienie mię-
śni grzbietu i pleców głównie odcinka lędźwiowego.

Wahadło/twister- wzmacnia muskulaturę pasa biodrowego, 
kończyn dolnych i górnych. Korzystnie wpływa na układ sercowo-na-
czyniowy, oddechowy i trawienny. Poprawia krążenie. 

Podwójny wioślarz- buduje muskulaturę obręczy barkowej, 
grzbietu, ramion i nóg. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Uela-
stycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Wszystkich chętnych pragnących popracować nad swoja sylwet-
ką oraz ogólnym samopoczuciem serdecznie zachęcamy do korzysta-
nia z siłowni.

NOWA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
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SZKOLNY DZIEŃ SPORTU W RADZIECHOWACH 29.05.2013 r. 
Jak co roku, przy okazji Dnia Dziecka, w 

Zespole Szkół im. ks. prałata Stanisława Gaw-
lika w Radziechowach odbył się Szkolny 
Dzień Sportu w ramach V Europejskiego 
Tygodnia Sportu.

W środę 29 maja, od godziny siódmej 
rano rozpoczęły się rozgrywki. Pogoda dopi-
sała, więc większość zaplanowanych konku-
rencji mogła odbyć się na sportowych obiek-
tach radziechowskiej szkoły.

Jako pierwsze miały miej-
sce finałowe turnieje gier ze-
społowych gimnazjum. Roz-
grywki finałowe zakończyły się 
zwycięstwem klasy II a wśród 
dziewcząt oraz klasy III a wśród 
chłopców.

Po ukończeniu zawodów w 
grach zespołowych nastąpiło 
oficjalne otwarcie Szkolne-
go Dnia Sportu przez Panią 
Dyrektor Jadwigę Śleziak, a 
następnie rozpoczęły się spor-
towe zmagania przygotowa-
ne przez nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej i wychowania 
fizycznego.

Dzieci i młodzież rywalizowali w rozma-
itych konkurencjach: uczniowie podstawówki 
mieli do pokonania bieg przełajowy, rzut pi-
łeczką palantową, rozgrywki w minikoszyków-
kę i minisiatkówkę, gimnazjaliści natomiast 
musieli pokonać: „piaskowy tor przeszkód, 
skoczyć w dal „w worku”, przejechać kolejny tor 
przeszkód, tym razem na rowerze, rzucić piłką 
do celu oraz kopnąć piłką 
do celu.

Mimo, iż większość kon-
kurencji miała charakter za-
bawowy, młodzi sportowcy 
nie żałowali sił i serca, by 
osiągnąć jak najlepszy wy-
nik. Dzięki temu emocji nie 
brakowało.

Po zakończeniu ry-
walizacji nauczyciele 
wychowawcy podliczyli 
zdobyte przez swych pod-
opiecznych punkty, na pod-
stawie których można było 
wyłonić najlepszych spor-
towców. 

W kategorii klas szkoły podstawo-
wej tytuł najbardziej usportowionej 
otrzymała klasa 4 a, drugie miejsce 5 
b, trzecie miejsce 6 b.

Indywidualnie, najlepszą spor-
tsmenką w podstawówce została 
Elżbieta Nowak kl. 6b, na drugim 
miejscu uplasowała się Zuzanna 
Mieszczak kl. 5a. Trzecie miejsce ex 
quo przypadło Marii Jurkiewicz i Ju-
lii Lizak kl. 4 a.

Najlepszym sportsmenem pod-
stawówki został Marek Skowron 

kl. 5 b, drugie miejsce Maciej Piecuch kl. 6 a, 
trzecie miejsce Jakub Leszczewski kl. 4 b.

Wśród klas gimnazjalnych najlepsza oka-
zała się klasa III a. Drugie miejsce zajęła I a, 
trzecie miejsce III b.

Najlepsza sportsmenka gimnazjum to 
Wioletta Syposz kl. II a, drugie miejsce Justy-
na Wieczorek kl. III a, trzecie miejsce ex aequo 
zajęły Alicja Kublin kl. III b i Agata Kupczak 

kl. I a.
Najlepszy sportsmen gim-

nazjum to Tomasz Urbaś kl. III a, 
drugie miejsce ex aequo zdobyli 
Tomasz Tlałka i Krzysztof Świ-
niański kl. III a.

Dla najmłodszych czekała 
najwspanialsza niespodzianka: 
sztuczna ściana wspinaczkowa, 
gdzie przy odpowiedniej aseku-
racji ratowników GOPR-u dziecia-
ki mogły wspiąć się na wysokość 
prawie 6 metrów.

Dzień Sportu przebiegł pod 
znakiem świetnej zabawy, ale naj-
bardziej oczekiwane wydarzenie 
miało miejsce już po rozdaniu na-
gród dla zwycięzców. Mecz piłki 
nożnej nauczyciele contra ucznio-
wie zakończył się zwycięstwem 
tych pierwszych 8 : 7.

Dzięki wsparciu finansowemu i 
uprzejmości firmy TAURON Święto 
Sportu okazało się wspaniałym i 
ważnym wydarzeniem w życiu na-
szej szkoły. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że równie fantastycznie ucznio-
wie będą się bawić za rok.

Nauczyciel wych. fizycznego
mgr Marek Jeziorski

Wakacyjne zajęcia na Orliku w Radziechowach oraz Infrastrukturze Sportowej Okołoturystycznej w Wieprzu
Dla wszystkich dzieci oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy w okresie wakacyjnym zostaną uruchomione zajęcia spor-

towe na obiektach Moje Boisko „Orlik” w Radziechowach oraz Infrastrukturze „Okołoturystyczna” w Wieprzu. Wszystkich, którzy nie 
mają pomysłu na spędzenie wolnego czasu i kochają sport, serdecznie zapraszamy. Zajęcia poprowadzą nauczyciele wychowania 
fizycznego oraz instruktorzy sportowi. Szczegółowe informacje zostaną przekazane do szkół. 

POŚWIĘCENIE SAMOCHODU OSP W JUSZCZYNIE!
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w  Juszczynie serdecz-

nie zaprasza mieszkańców Gminy Radziechowy – Wieprz na uro-
czystość poświęcenia i  przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej  
w  Juszczynie samochodu pożarniczego marki MAN. Uroczystość 
odbędzie się z  dniu 6 lipca 2013 roku w  Juszczynie. Oficjalne roz-
poczęcie  nastąpi o  godzinie 10.00 przy remizie OSP Juszczyna, 
następnie strażacy wraz z  zaproszonymi gośćmi udadzą się w  uro-
czystym przemarszu do kościoła na Mszę Świętą. Podczas imprezy 

Wójt Gminy uroczyście przekaże samochód strażakom z  jednostki  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie, wręczone zostaną również 
odznaczenia strażakom ochotnikom, podziękowania sponsorom. 
O  14.30 młodzieżowe drużyny pożarnicze wezmą udział w  turnieju 
piłki nożnej do lat 18, a na koniec o 18.30 strażacy wykażą się swoimi 
umiejętnościami i zaprezentują obecnym mieszkańcom pokaz ratow-
nictwa drogowego (pozorowany wypadek). Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców.



8

Nasza GmiNa

V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
Kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich do-

biegła końca.
W  różnych formach aktywności sportowej wzięło udział ok. 780 

osób z terenu naszej gminy. Najliczniejszą grupę uczestników stano-
wili uczniowie szkół i przedszkoli, którzy rywalizowali w różnych kon-
kurencjach oraz brali udział w różnych formach aktywności sportowej.

Idea Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich zakłada, 
aby w dniach od 26.05. do 01.06..2013 zachęcić jak największą ilość 
osób do uprawiania sportu. W ubiegłym roku braliśmy po raz pierw-
szy udział w tej imprezie. Wówczas w okresie od Dnia Matki do Dnia 
Dziecka w IV edycji ETSdW wzięło udział ok 100 osób. Uczestnicy zma-
gali się w  takich konkurencjach jak tenis stołowy, siatkówka, koszy-
kówka oraz zawody sprawnościowe. 

W  tym roku udało się zachęcić dużo większą liczbę osób do 
uczestnictwa w  tej imprezie. Największe podziękowania należą się 
nauczycielom oraz uczniom z  wszystkich szkół, którzy włączyli się 
w rywalizację oraz organizację zawodów.

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w  Juszczynie zrealizowały 
bogaty program sportowy . Uczniowie brali udział w  takich zawo-
dach jak turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców, turniej siatkówki 
drużyn mieszanych oraz szereg konkurencji sprawnościowych. Całość 
zmagań zwieńczyła ścieżka zdrowia, w której brali udział nauczyciele, 
uczniowie oraz pracownicy szkoły 

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w  Radziechowach również 
zagwarantowały świetną zabawę oraz rywalizację dla swoich pod-
opiecznych. Szereg konkurencji 

piłkarskich, siatkarskich oraz sprawnościowych zachęciło 280 
osób do rywalizacji.

Szkoła podstawowa w Brzuśniku w tych dniach świętowała uro-

dziny patrona ks. Jana Twardowskiego na sportowo. Uczniowie oprócz 
wiedzy na temat życia i twórczości patrona brali udział w wielu kon-
kurencjach sprawnościowych. Całość imprezy zakończyła pogawędka 
na tematy fair play 
oraz kulturalnego 
dopingu.

Zespół Szkol-
no-Przedszkolny 
w  Bystrej zaprosił 
rodziców uczniów 
do wspólnych 
ćwiczeń na świe-
żym  powietrzu 
oraz zorganizował 
szereg potyczek 
z w i n n o ś c i o w o -
sprawnościowych. 

Zajęcia integracyjne z  rodzicami pomogły 
wzmocnić więź z dziećmi.

Szkoła Podstawowa w Wieprzu również 
zadbała o  kondycje fizyczną mieszkańców 
gminy. Przeprowadzono 60 minut zajęć fit-
ness jako świadome i celowe oddziaływanie 
ruchem na zdrowie fizyczne, psychiczne 
i emocjonalne. Zajęcia z pewnością przynio-
sły zamierzony skutek i świetnie wpłynęły na 
ogólne samopoczucie ćwiczących.

Szkoła Podstawowa w  Przybędzy dla 
swoich podopiecznych przygotowała sze-

reg konkurencji, które wyzwoliły wiele emocji sportowych. Uczniowie 
rywalizowali w biegach przełajowych i rzucie piłeczką, a najzwinniej-
si mogli spróbować swoich sił na torze przeszkód. Odbył się również 
mecz piłki nożnej oraz piłki sitkowej.

Publiczne Przedszkole w Wieprzu zorganizowało piknik rodzinny 
pod nazwą Aktywny Dzień Rodziny. Przedszkolaki wspólnie ze swoimi 
rodzicami mogły brać udział w takich konkurencjach jak: rzut worecz-
kiem do celu, przeciąganie liny w wykonaniu tatusiów, taniec z balo-
nem, łowienie ryb na wędkę, przysiady z dzieckiem na ręku, wyścigi 
kangurów, skoki na piłce, skakanie na skakance oraz wyścigu rodzin.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a organizatorom 
składamy podziękowania. 

„Kiedy śmieje  się dziecko, śmieje  się cały świat ‘’- te słowa Janusza Korczaka były 
głównym motywem obchodów tegorocznego dnia dziecka w Juszczynie. 31 maja o go-
dzinie 10.00 bardzo liczna grupa dzieciaków przybyła do świetlicy i biblioteki, aby ba-
wić się i świętować. Głównymi atrakcjami było wspólne pieczenie kolorowych babeczek 
, turniej tenisa stołowego oraz zabawa z poezją Juliana Tuwima. Tak więc, najpierw mło-
dzi cukiernicy szlifowali kunszt zdobienia własnych wypieków, po czym przy herbatce 
i ciasteczku prześledziliśmy twórczość J. Tuwima, rozwiązując konkurs na najładniejszą 
lokomotywę. Aby podtrzymać tradycję zdrowego trybu życia i zbić kalorie, pochłonię-
te z pysznymi babeczkami, wszyscy dopingując, obejrzeliśmy zacięte rozgrywki tenisa 
stołowego. Naszą zabawę zakończyliśmy rozdaniem upominków oraz wypuszczeniem 
w powietrze, setek kolorowych mydlanych baniek. Widowisko było naprawdę niesamo-
wite, a dzieci radosne i uśmiechnięte. 

DZIEŃ DZIECKA W JUSZCZYNIE
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31 maja 2013r. W  Domu Ludowym w Wieprzu odbył się pik-
nik rodzinny pod hasłem Aktywny Dzień Rodziny z okazji Dnia 
Matki, Dnia Ojca oraz Dnia Dziecka. Impreza ta została włączona 
w cykl działań podejmowanych na terenie naszej gminy w ramach 
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Ze względu na dużą ilość osób piknik rodzinny odbył się 
w dwóch turach, od 9.00 w pikniku brały udział rodziny z Publicz-
nego Przedszkola przy ul. Spacerowej, a  od 13.00 z Przedszkola 
przy ul. Figurów. Ogółem w imprezie wzięło udział 210 rodziców 
oraz 110 dzieci.

Przybyłych rodziców wraz z  dziećmi w  pięknych bajkowych 
strojach gorąco powitała Pani dyrektor przedszkola Danuta 
Adamczyk, która złożyła podziękowania wszystkim rodzicom oraz 
członkom Rady Rodziców za całoroczną współpracę.

Imprezę prowadziła pani Barbara Dudek oraz Małgorzata 
Słowy. Na początku dzieci z  poszczególnych grup 
prezentowały swój program artystyczny, odgrywa-
ły krótkie inscenizacje, tańczyły, mówiły wierszyki 
i  śpiewały piosenki, za co były sowicie nagradzane 
gromkimi brawami. Sceneria oraz dzieci wyglądały 
bajkowo, ponieważ rodzice własnoręcznie przygo-
towali im stroje, które wzięły udział w „Konkursie na 
najpiękniejszy strój bajkowy”.

Wszystkie przedszkolaki można było podziwiać 
w czasie prezentacji stroju, gdy przechadzały się po 
specjalnie przygotowanym długim dywanie. W na-
grodę za piękne stroje dzieci otrzymały książeczki 
zakupione z funduszy Rady Rodziców.

Główną atrakcją imprezy były wspólne tańce z  dziećmi 
i konkurencje sportowe przerywane śpiewem hymnu Święta 
Rodziny, którego zebrani nauczyli się w czasie spotkania. Pro-
wadzące przygotowały dla rodziców takie konkurencje jak:

• Rzut woreczkiem do celu ( w tym wypadku do kieszeni far-
tucha rodzica),

• Przeciąganie liny w wykonaniu tatusiów,
• Taniec z balonem,
• Łowienie ryb na wędkę,
• Przysiady z dzieckiem na ręku,
• Wyścigi kangurów - skoki na piłce,
• Wyścigi piłek podawanych nad głową dzieci,
• Skakanie na skakance,
• Zabawa zręcznościowa „Przenieś jajko na łyżeczce”,
• Wyścigi rodzin - „Kto zbierze więcej” - zbieranie rozsypanych 

cukierków.

Przyjazna atmos-
fera oraz miły nastrój 
sprawiły, iż nie bra-
kowało śmiechu oraz 
chętnych rodziców 
i  dzieci do zawodów. 
Za aktywne uczest-
nictwo we wszystkich 
konkurencjach rodzice 
zostali nagrodzeni bra-
wami i  uściskami swo-
ich dzieci, natomiast 
każdy przedszkolak 
otrzymał prezent 
z okazji Dnia Dziecka, 

którego fundatorami byli: Rada 
Rodziców Publicznego Przed-
szkola w Wieprzu, ks. proboszcz 
Jerzy Matura oraz GS „Samopo-
moc Chłopska” Cięcina.

W czasie przerw dzieci i ro-
dzice częstowali się sałatkami 

owocowymi i warzywnymi, ciastami i słody-
czami, popijając kawą, herbatą oraz wodą smakową ufundowaną 
przez firmę Żywiec Zdrój.

Na zakończenie imprezy odbyła się aukcja prac plastycznych 
przygotowanych przez dzieci przy pomocy wychowawczyń. 

Wszystkim uczestnikom oraz fundatorom składamy serdeczne 
podziękowania.

   K. K.

AKTYWNY DZIEŃ RODZINY W PUBLICZNYM  
PRZEDSZKOLU W WIEPRZU

Już po raz 4 w Zespole Szkół im. ks. prał. Sta-
nisława Gawlika w Radziechowach będzie reali-
zowany projekt grantowy:

„Beskidy - tu jest nasze miejsce na Ziemi”
Projekt ten jest laureatem ogólnopolskiego 

konkursu grantowego organizowanego przez 
Fundację Nasza Ziemia i  Firmę Żywiec Zdrój. 
W  tym roku na konkurs nadesłano aż 416 wnio-

sków z  całej Polski, cieszymy się, że nasz projekt zyskał uznanie 
i otrzymaliśmy dotację w kwocie 9982 zł 

Projekt „Beskidy – tu jest nasze miejsce na Ziemi” rozbudza 
świadomość ekologiczną, zaznajamia z  podstawowymi zasadami 
ochrony środowiska, szerzy wśród uczniów wiedzę o przyrodzie Be-
skidów, rozwija wrażliwość na problemy środowiska przyrodniczego, 
kształci aktywną postawę w działaniu na rzecz ochrony przyrody. Za-
dania zawarte w projekcie obejmują głównie uczniów Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Radziechowach, jednak większość zadań reali-
zowana będzie na terenie gminy Radziechowy – Wieprz oraz powiatu 
z  uwzględnieniem społeczności tego obszaru. W  ramach realizacji 
projektu zostaną zorganizowane  4 wycieczki w  miejsca wskazujące 
różnorodność fauny i flory Beskidów, obrazujące zagrożenia, sposo-
by ochrony środowiska naturalnego oraz cykl zajęć stacjonarnych, na 

których dzieci nauczą się obserwować przyrodę, wyciągać wnioski, 
a  także opracowywać je w  różnych formach. Odbędą się konkursy 
powiatowe, gminne, szkolne sprawdzające wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną z  zakresu zagadnień ekologicznych. Konkursy: fotograficzny 
i plastyczny przybliżą piękno przyrody beskidzkiej, zwracając uwagę 
na istniejące zagrożenia. Zostanie zorganizowane Święto Drzewa, 
podczas którego przeprowadzona będzie akcja sadzenia drzew na te-
renie obecnego ogrodu szkolnego- które staną się trwałym efektem 
realizacji projektu, wystawa prac wykonanych w  ramach konkursu 
„Osobliwości Beskidów” oraz prezentacja multimedialna „Beskidzkie 
szlaki” Przeprowadzimy konkurs na najaktywniejszą klasę zbierającą 
i segregującą odpady, mający na celu integrację środowiska lokalne-
go ze zwróceniem uwagi na podejmowanie wspólnych działań w re-
alizacji zadań proekologicznych. Dzieci wraz z nauczycielami, ogrod-
nikami będą systematycznie pielęgnować i uzupełniać ogród, dbając 
o  jego rozwój w każdej porze roku. Dodatkową korzyścią dla dzieci 
będzie integracja zespołów uczniowskich oraz wyrobienie nawyku 
aktywnych i skutecznych działań na rzecz środowiska. 

W/w  zajęcia będą stwarzać warunki kontaktu ze  środowiskiem, 
uczyć „czytania” krajobrazu i odnajdowania w nim przemian dokona-
nych przez człowieka. Głównym wydarzeniem oraz podsumowaniem 
podjętych działań będzie organizacja dnia, w którym podsumujemy 

MAMY GRANT… W SZKOLE W RADZIECHOWACH
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W Roku Wiary dane nam było już po raz piąty pielgrzymować po 
pięknej Ziemi Podbeskidzia. Na placu przed Kurią bielsko-żywiec-
ką bp Tadeusz Rakoczy podkreślił, że świadczenie o  własnej wierze, 
o osobistym doświadczeniu życia z Chrystusem wpisane jest w powo-
łanie Jego uczniów.

„Może o  tym zapominamy czasem. Może zbytnio zamykamy się 
tylko we własnej pobożności, w naszych kręgach, wspólnotach ludzi 
wierzących, kościołach. A przecież wokół nas jest tylu, którzy nie znają 
Jezusa albo znają Go niewystarczająco, dla których przestał być Pa-
nem i Zbawicielem” – mówił biskup i zachęcał do odważnej ewangeli-
zacji i bycia czytelnym znakiem Boga pośród ludzi.

Pokonując 33 km. trasę, wędrując wśród tak życzliwych ludzi, 
w tak cudownej scenerii, nie czuliśmy zmęczenia – nasze serca wypeł-
niała radość oraz szczęście i  tymi odczuciami pragniemy się z Wami 
dzielić. A jak było? Najlepiej o tym świadczy fakt, iż po Mszy Św. z Ma-
tyski wcale się nam  nie śpieszyło do domów, 
w  kręgu odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, 
a petem jeszcze ,,Oto jest noc..” a wracając do 
domu, już snuliśmy plany na następny rok. 

Wdzięczni jesteśmy:
Ks. Biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu – 

Ordynariuszowi Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
za: goszczenie nas na placu Kurii przy pomni-
ku Jana Pawła II, przewodniczeniu w  modli-
twie, ciepłe słowa skierowane do nas, błogo-
sławieństwo na każdy dzień, a szczególne na 
czas pielgrzymowania, wspólne odśpiewanie 
ulubionej pieśni JP II ,,Barki”  - za wspólne 
bycie razem, kiedy to z  zainteresowaniem 
wysłuchiwałeś naszych dzieci. Ks. Jerzemu 
Urbańskiemu – Kapelanowi Ks. Biskupa za 
zorganizowanie tego spotkania  i wyjątkową 
cierpliwość do nas. 

Duszpasterzom - Przewodnikom piel-
grzymki: 
Ks. kan. Tadeuszowi Krzyżakowi – probosz-
czowi Parafii pw. Najdroższej Krwi Pana Jezu-
sa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej . 
Ks. Krzysztofowi Ciurli - wikariuszowi Parafii 
Matki Bożej Różańcowej w Trzebini 
Ks. kan. Zygmuntowi  Siemianowskiemu - proboszczowi Parafii św. 
Stanisława BM w B-B
Grupie muzycznej prowadzonej przez: Anię Gliwa i Agnieszkę Stwora 
z PTG ,,Sokół” z  Gminy Czernichów
Za bezpieczeństwo na trasie:
Policji z sekcji Ruchu Drogowego z Bielska – Białej, OSP Słotwina, OSP 
Lipowa oraz OSP Przybędza.

Za gościnę i posiłek na trasie :
• Michałowi Kunce, dyrektorowi Gimnazjum Publicznego im. Julia-

na Fałata w Bystrej wraz z Anną Maślanką i  liczną grupą miesz-
kańców Bystrej Śląskiej

• Zenonowi Cebratowi, dyrektorowi ZSO   im. Mikołaja Kopernika 
w Buczkowicach 

• Parafii w Słotwinie wraz z Marią Binda – Sapeta sołtys. Młodzieży 
za powitalny transparent 

• Piotrowi Tlałce, dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twar-
dorzeczce wraz z  młodzieżą oraz Marii Konior,   radnej wraz 
z mieszkańcami wsi Twardorzeczka i Ostre 

Tradycyjnie w Gminie Lipowa witał nas wójt Stanisław Caputa – 
wraz z Radnymi. 

Natomiast na Matysce czekał na nas Jej Gospodarz, Ks. Kanonik 
Ryszard Kubasiak – proboszcz Parafii św. Marcina w Radziechowach, 
który następnie odprawił Mszę Św. składając na ołtarzu Pańskim 
wszystkie intencje z  jakimi pielgrzymi wędrowali tego dnia po be-
skidzkiej ziemi.

Dziękujemy: PTG ,,Sokół” z  prezesem Piotrem Harat, młodzieży 
z Gimnazjum w Twardorzeczce, oraz pielgrzymom za pomoc w poko-
naniu trasy przez nasze dzieci pielgrzymujące na wózkach inwalidz-
kich. Ks. Krzysztofowi Musze   za służbę liturgiczną, Dariuszowi Jura-
szowi oraz Jerzemu Greniowi za przygotowanie i oprawę muzyczną 
Mszy św. Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz Grzegorzowi Figurze 
za udostępnienie busa. Tadeuszowi Koziełowi – naszemu Dowódcy 
Łajby – busa, za anielską do nas cierpliwość.   I  jeszcze Służbie Mal-

tańskiej, skąd właściwie biorą się w dzisiejszych czasach Tacy Ludzie? 
Cały dzień pomoc medyczna do naszej dyspozycji, dziękujemy Ko-
mendantowi - Pawłowi Sułowskiemu, Rafałowi Misterowiczowi. Kazi-
mierzowi Setli za pyszną kiełbasę, Paniom z KGW w Wieprzu z szefową 
Anną Chmiel za przygotowanie gorącego posiłku, Kazimierzowi Tlałce 
za transport, Ks. Infułatowi Władysławowi Fidelisowi za nagłośnienie. 

Nie możemy zapomnieć o  tych, którzy rozpropagowali to nasze 
modlitewne wędrowanie: Radio Maryja, Radio Anioł Beskidów, Tygo-
dniki: Niedziela, Gość Niedzielny, Źródło, Dziennik Zachodni, Radio 
Bielsko, Biura Promocji i Turystyki starostw i gmin,  przez które wiodła 
nasza trasa.  

W imieniu organizatorów: Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej, NSZZ 
,,Solidarność” Regionu Podbeskidzie, Parafii, przez które prowadziła 
trasa pielgrzymki, Oddziałowi Górali Żywieckich Związku Podhalan 
Polskich i Stowarzyszeniu Dzieci Serc,  dziękujemy za wszelkie dobro, 
jakiego doświadczyliśmy podczas naszego pielgrzymowania. 

Jeśli Pan pozwoli to do zobaczenia za rok.                 JK

FIACOLA DI LOLEK” – V PIESZA PIELGRZYMKA 
,,OGIEŃ LOLEK” 11 MAJA 2013 R.

działania zawarte w projekcie, łącząc to z akcją promującą projekt „Po-
sadź dalej” oraz kiermaszem, na którym będziemy przybliżać miesz-
kańcom naszą wiedzę o środowisku, np. na plakatach, w ulotkach, ka-
lendarzach i czynach. Zorganizujemy także wystawę prac dzieci, które 
będą mogli zakupić rodzice, a wypracowane pieniądze przeznaczymy 
na zakup pojemników do segregacji odpadów.

Przyrody nie można nauczać i uczyć się w oderwaniu od rzeczywi-
stości przyrodniczej i nie korzystając z pomocy dydaktycznych, dlate-
go część pieniędzy z dotacji zostanie przeznaczona na zakup środków 
dydaktycznych: programów interaktywnych, filmów, mikroskopów, 
które posłużą nauczycielom, jako pomoc dydaktyczna w prowadze-

niu lekcji, a uczniom pozwolą zrozumieć złożoność przyrody ożywio-
nej i nieożywionej, pobudzą wrażliwość na piękno świata przyrodni-
czego. Pozostałą część dotacji przeznaczymy na zajęcia stacjonarne, 
wycieczki, na materiały potrzebne do przeprowadzenia wspomnia-
nych konkursów oraz jak najszersze zaprezentowanie efektów projek-
tu, w tym wydanie ekomateriałów oraz kalendarza na rok 2014.

Wszystkie zaplanowane przez nas działania nie obciążają finanso-
wo rodziców. Koszty pokrywane będą z przyznanej nam dotacji.

Koordynator projektu B. Kupczak 
- nauczyciel Zespołu Szkół w Radziechowach
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SIEDEM ORGANIZACJI Z NASZEJ GMINY OTRZYMA POMOC 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH!

W  dniu 23 marca 2013 r. Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecz-
nym, przewidzianych w  Gminnym Programie Profilaktyki i  Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy 
Radziechowy – Wieprz. 

W ramach konkursu uprawnione do złożenia ofert podmioty 
działające w  obszarze profilaktyki i  rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii mogły otrzymać 
dotację na realizacje następujących zadań:

ZADANIE 1: Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, 
instytucji kultury, parafii, zespołów sportowych i innych organiza-
cji społecznych w  organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla 
dzieci i młodzieży w ramach programów, mających wyraźne od-
niesienie profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące i pro-
pagujące:

- trzeźwy i zdrowy styl życia,
- przeciwdziałanie narkomanii,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

ZADANIE 2: Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, 
instytucji kultury, parafii, zespołów sportowych i  innych organi-
zacji społecznych w  upowszechnianiu kultury fizycznej i  sportu 
w postaci zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach pro-
gramów, mających wyraźne  odniesienie profilaktyczne, w szcze-
gólny sposób eksponujące i propagujące:

- trzeźwy i zdrowy styl życia,
- przeciwdziałanie narkomanii,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

ZADANIE 3: Wspieranie instytucji i stowarzyszeń w działalno-
ści służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotacje 
udzielane podmiotom na realizację wyżej wymienionych zadań 
wynosiła łącznie 50.000,00 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 17 kwietnia 2013 r. 
Oferty złożyło siedem podmiotów, z czego większość tj. 5 dotyczy-
ła realizacji zadania 1. zaś pozostałe 2 realizacji zadania 2. Wszyst-

kie oferty uzyskały pozytywną ocenę zarówno pod kątem formal-
nym jak i  merytorycznym. Komisja konkursowa podjęła decyzję 
o przyznaniu oferentom dotacji w następujących wysokościach:

- Rzymsko-Katolicka Parafia św. Marcina w Radziechowach 
w wysokości 7 000,00 zł na realizację wyjazdu „Wakacje z Bo-
giem” w Szczytnie od 9.07.2013 do 21.07.2013.

- Gminny Klub Sportowy RADZIECHOWY-WIEPRZ w wyso-
kości 5 000,00 zł na organizację wypoczynku letniego w okre-
sie wakacji w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży Wisła-Ustroń - Radziechowy – Wieprz – Leśna od 25.07.2013 
do 03.08 2013r.  

- Stowarzyszenie Popularyzatorów Folkloru Ziem Górskich 
,,JODEŁKI” w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wy-
jazd na „2nd International Folk Dances Festival YENIMAHAL-
LE/ANKARA” od 23.06.2013 do 03.07.2013.

- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „GROJCOWIANIE” 
w Wieprzu w wysokości 7 000,00 zł na udział dzieci i młodzieży 
w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych: 

-  XX Międzynarodowy Festiwal Tańca – Gorzów Wielkopol-
ski 2013 od 28.06.2013 do 03.07.2013 roku

- 23rd „Csángó Festival – Folklore Festival of Minorities and 
Folk Art Fair” – Jászberény – WĘGRY od 07.08.2013 do 11.08.2013 
roku.

- Stowarzyszenie  DZIECI SERC w wysokości 8 860,00 zł na 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie „Turnus rehabilitacyjny nad 
Morzem Bałtyckim” od 29.06.2013 do 14.07.2013 roku. 

- Uczniowski Klub Sportowy „METALIK” w  wysokości 
5 000,00 zł na organizację cyklu turniejów piłki siatkowej dla 
młodzieży gimnazjalnej chłopców i  dziewcząt od 01.05.2013 do 
30.11.2013

- Klub „ARAWASHI” w wysokości 7 140,00 zł, na organizację 
zajęć sportowych „Karate, sport kształtujący i rozwijający war-
tości u młodych” w terminie od 04.2013 do 30.11.2013 roku.

Działalność lokalnych organizacji pozarządowych w  gminie 
jest ważnym zasobem dla samorządu w  realizowaniu szeroko 
pojętej profilaktyki. Dlatego warto wspomagać ich działalność, 
udzielając wsparcia finansowego, konsultując różne inicjatywy, 
wymieniając informacje i promując realizowane działania.  

Doczekali się mieszkańcy Gminy Radziechowy – Wieprz 
kanalizacji. Na terenie gminy dobiega końca druga faza pro-
jektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Dzięki wła-
ściwiej gospodarce ściekowej teraz nasze rzeki i jeziora będą 
czystsze i bardziej atrakcyjne dla turystów!

Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” to proeko-
logiczne przedsięwzięcie prowadzone na terenie jedenastu gmin 
Powiatu Żywieckiego. Faza I Projektu została zakończona 31 grud-
nia 2010 roku. Obecnie trwają prace nad realizacją II Fazy inwesty-
cji. Podmiotem odpowiedzialnym za  realizację i kondycję projek-
tu jest Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

W pierwszej fazie projektu zgodnie z kontraktem nr 21a pod-
czas budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Radziechowy - Wieprz 
powstało 56,35 km sieci kanalizacyjnej, prace objęły tereny so-
łectw: Juszczyna, Bystra, Brzuśnik oraz górnej części Radziechów. 
Druga faza projektu (kontrakt nr 21b), której wykonawcą jest firma 
P.B.I. Machnik, obejmowała budową sieci kanalizacyjne i wodocią-
gowe w Gminie Radziechowy – Wieprz. W trakcie trwania drugiej 
fazy prowadzono  prace nad kanałami i wodociągami. Powstały 
kanały w dolnej części Radziechów i Przybędzy oraz kanał i wodo-
ciąg w Wieprzu i wodociąg dla Bystrej. W chwili obecnej na terenie 

naszej gminy prowadzone są prace wykończeniowe. Zrealizowa-
no już 44,20 km z zaplanowanej budowy 44,74 km sieci kanaliza-
cyjnej oraz 6,49 km z zaplanowanych 8,59 km sieci wodociągowej. 

Najważniejszym celem projektu było zmniejszenie ilości za-
nieczyszczeń odprowadzanych do środowiska naturalnego, a 
zatem i poprawa jakości wód na naszym terenie. Dzięki współfi-
nansowaniu projektu „Oczyszczenie ścieków na Żywiecczyźnie” 
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Projektu Infrastruktura i Środowisko niższa jest również opłata za 
budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Stawka 
ta w naszej gminie ustalona została na 1600 złotych   niezależnie  
od długości przyłącza. Koszt ten jest niemal trzykrotnie niższy od 
rzeczywistej stawki, jaką zapłacą mieszkańcy, którzy nie zdecydo-
wali się w trakcie trwania projektu na budowę przyłącza. Za pełen 
projekt i budowę przyłącza zapłacić będą musieli wówczas około 
4 tysięcy złotych. 

Łączna kwota kontraktu 21a i 21b wyniesie 44 222 312,50 zł. 
Do sumy tej dołączone zostać jeszcze muszą koszty wszystkich 
dodatkowych przyłączy z kontraktu 21 b. Zakończenie wszystkich 
robót kanalizacyjnych przewidziano na koniec lipca 2013.

(M.H.)

Wkrótce będzie czyściej!
Prace nad kanalizacją w Gminie dobiegają końca
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 Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 
grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych oraz nie- których innych 
ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548), Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej Radziechowy – Wieprz 
Dział Świadczeń Rodzinnych  informuje, iż  
z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie w/w usta-
wa, która wprowadza zmiany w świadczeniu 
pielęgnacyjnym. Osoby uprawnione do świad-
czenia pielęgnacyjnego na podstawie przepi-
sów dotychczasowych zachowują prawo do 
tego świadczenia w aktualnie obowiązującej 
wysokości do dnia 30 czerwca 2013 roku, po 
upływie tego terminu decyzje wygasają z mocy 
prawa  i istnieje konieczność ponownego zło-
żenia wniosku o ustalenie prawa do świadcze-
nia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku 
opiekuńczego.

SPECJALNY  ZASIŁEK  OPIEKUŃCZY PRZYSŁUGUJE:
Osobom, na których zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks   rodzinny  
i opiekuńczy (Dz. U. Z 2012 r. poz. 788 i 1529) cią-
ży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
w związku z koniecznością  sprawowania stałej 
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długo-
trwałej opieki lub pomocy innej osoby w związ-
ku  ze znacznie ograniczoną możliwością samo-
dzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka  
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, 
jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
623,00 zł.

W przypadku gdy łączny dochód rodziny 
osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę 
przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niż-
szą lub równą kwocie odpowiadającej najniż-
szemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu 
w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasi-
łek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał 
w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypad-
ku przekroczenia dochodu w kolejnym roku ka-
lendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie 
przysługuje.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje  
w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługują-
cy za niepełne miesiące kalendarzowe  wypłaca 
się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opie-
kuńczego za każdy dzień należną kwotę zasiłku 
zaokrągla się do 10 groszy w górę.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NIE PRZYSŁUGUJE:
- osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo 

do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu 
śmierci małżonka przyznanej  w przypadku 
zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego 
świadczenia  emerytalno- rentowego, renty 
socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskie-
go świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 
przedemerytalnego lub świadczenia przed-
emerytalnego,

- podlega obowiązkowo ubezpieczeniom eme-
rytalnemu i rentowym z innych tytułów,

- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opie-
kuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stop-
niu niepełnosprawności;

- osoba wymagająca opieki została umieszczo-
na w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodzi-
ny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym 
domu dziecka albo, w związku z konieczno-
ścią kształcenia rewalidacji lub rehabilita-
cji, w placówce zapewniającej całodobową 
opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wy-
konującego działalność leczniczą i korzysta 
w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 
5 dni w tygodniu;

- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma 
ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma 
ustalone prawo do dodatku do zasiłku ro-
dzinnego, o którym mowa  w art. 10, specjal-
nego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 
pielęgnacyjnego; 

- na osobę wymagającą opieki jest ustalone 
prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,  
o którym mowa w art. 10, prawo do specjal-
nego zasiłku opiekuńczego lub prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego;

- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest 
uprawniona za granicą do świadczenia na 
pokrycie wydatków związanych z opieką, 
chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustron-
ne umowy o zabezpieczeniu społecznym 
stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o ustalenie prawa do specjalnego za-

siłku opiekuńczego,
- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu 

rodziny osoby sprawującej opiekę, takie jak 
do zasiłku rodzinnego,

- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu 
rodziny osoby wymagającej opieki, takie jak 
do zasiłku rodzinnego,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności,

- zaświadczenie placówki zapewniającej ca-
łodobową opiekę w przypadku umieszcze-
nia w niej dziecka o liczbie dni w tygodniu,  
w których korzysta  z całodobowej opieki 
albo oświadczenie o niekorzystaniu przez 
więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej 
opieki nad dzieckiem umieszczonym w pla-
cówce zapewniającej całodobową opiekę,  
w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wy-
chowawczym,

- inne dokumenty, w tym oświadczenia uznane 
za niezbędne do ustalenia prawa do specjal-
nego zasiłku opiekuńczego

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Z TYTUŁU   
REZYGNACJI Z TYTUŁU  ZATRUDNIENIA LUB 
INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ PRZYSŁUGUJE:

- matce albo ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą spokrew-

nioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej,

- innym osobom, na których zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks 
rodzinny  i opiekuńczy ciąży obowiązek ali-
mentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie po-
dejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 
opieki nad osobą legitymującą się orzecze-
niem o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści albo orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w procesie jego le-
czenia, rehabilitacji  i edukacji.

Osobom, o których mowa w pkt. 4., innym 
niż spokrewnione w pierwszym stopniu z oso-
bą wymagającą opieki, przysługuje świadcze-
nie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione 
są łącznie następujące warunki:
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, 

zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są 
małoletni lub legitymują się orzeczeniem  
o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- nie ma innych osób spokrewnionych w pierw-
szym stopniu, są małoletnie lub legitymują 
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności;

- nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 
i 3 lub legitymują się orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, świad-
czenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli nie-
pełnosprawność osoby wymagającej opieki 
powstała: nie później niż do ukończenia 18. 
roku życia lub w trakcie nauki w szkole, lub 
w szkole wyższej, jednak nie później niż do 
ukończenia 25. roku życia. Świadczenie pie-
lęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 
zł miesięcznie.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE  
NIE PRZYSŁUGUJE:

1) ma ustalone prawo do emerytury, renty, ren-
ty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka   przy-
znanej w przypadku zbiegu prawa do renty 
rodzinnej i innego świadczenia emerytalno 
- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyj-
nego, zasiłku przedemerytalnego lub świad-
czenia przedemerytalnego,

- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opie-
kuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że 

współmałżonek legitymuje się  orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, 
z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnio-
nej, rodzinnym domu dziecka albo, w związ-
ku z koniecznością kształcenia, rewalidacji 
lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej 
całodobową opiekę, w tym w specjalnym 
ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjąt-
kiem podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, i korzysta w niej  z całodobowej 
opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma 
ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę 
ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku ro-
dzinnego, o którym mowa w art. 10. specjal-
nego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 
pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone 
prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,  
o którym mowa w art. 10. prawo do specjal-
nego zasiłku opiekuńczego lub prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba 
jest uprawniona za granicą do świadczenia 
na pokrycie wydatków związanych z opieką, 
chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustron-
ne umowy o zabezpieczeniu społecznym 
stanowią inaczej.

W razie zbiegu uprawnień do świadczenia 
pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opie-
kuńczego przysługującego więcej niż jednej 
osobie sprawującej opiekę nad osobą lub oso-
bami wymagającymi opieki, przyznaje się tylko 
jedno świadczenie osobie, która pierwsza zło-
żyła wniosek.

INFORMACJA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
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Informacja o wynikach przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych” z Gminy Radziechowy – Wieprz.

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz in-
formuje, że w  wyniku przeprowadzonej 
procedury przetargowej na odbiór i  za-
gospodarowanie odpadów komunalnych 
z  nieruchomości położonych we wszystkich 
sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz zo-
stał wyłoniony wykonawca w postaci przed-
siębiorstwa SANIT-TRANS z  Międzyrzecza 
Górnego. 

Przypominamy, ze nowy system gospo-
darowania odpadami komunalnymi wchodzi 
w życie od dnia 1 lipca 2013 roku. Mieszkań-
com Gminy zostaną dostarczone w terminie 
do 28 czerwca worki na surowce wtórne wraz 
z  harmonogramem odbioru wszystkich od-
padów.

Dla przypomnienia przedstawiamy 
mieszkańcom prawidłowy sposób postepo-
wania z odpadami komunalnymi:

Każdy mieszkaniec Gminy Radziechowy-
Wieprz, który zaznaczył w deklaracji śmiecio-
wej, że będzie segregował odpady (stawka 6 
zł od mieszkańca) jest zobowiązany posia-
dać następujące pojemniki:

1. Pojemnik na tzw. balast, na który skła-
dają się przede wszystkim: artykuły higienicz-
ne, pieluchy (pampersy), ceramika (fajans, 
porcelana, talerze), worki i  folie budowlane 
brudne, kalki oraz papiery przebitkowe, za-
bawki, szyby okienne, szkło nietłukące typu 
DURALEX, ARCOROC), zabrudzone lub tłuste 
papiery i folie, lustra i szkło zbrojone, ręczni-
ki  papierowe, artykuły wykonane z połączeń 
tworzyw sztucznych z  innymi materiałami, 
buty. Odpady balastowe, z punktu widzenia 
powtórnego wykorzystania lub recyklingu są 
nieużyteczne i dlatego powinny być groma-
dzone w osobnym pojemniku.

UWAGA: nie wrzucamy do 
balastu przeterminowanych le-
ków i chemikaliów, w tym farb, la-
kierów, rozpuszczalników, olejów 
odpadowych, zużytych baterii 
i  akumulatorów, zużytego sprzę-
tu elektrycznego i  elektronicz-
nego, brudnych pojemników po 
smarach, olejach smarnych i  po 
środkach chwasto- i  owadobój-
czych. 

2. Pojemnik na popiół, jeśli ogrzewamy 
dom paliwem stałym, takim jak węgiel, flot 
lub muł. Popiołu takiego nie można wykorzy-
stywać do zasypywania nierówności terenu. 
Popiół, który składujemy w  pojemniku, nie 
może zawierać zanieczyszczeń np. w postaci 
odpadów balastowych.

Należy pamiętać, że do pojemników pla-
stikowych nie należy wrzucać gorącego po-
piołu, gdyż grozi to ich zniszczeniem, przepa-
leniem, a nawet groźnym pożarem!

UWAGA - mieszkańcy gminy zobowiązani 
są do prowadzenia selektywnego zbierania 
surowców wtórnych w  odpowiednich wor-
kach dostarczanych przez przedsiębiorcę:

3. Tworzyw sztucznych, metali, maku-
latury, papieru tekstyliów - worek w  ko-
lorze żółtym o  zabarwieniu przeźroczystym 
z  oznakowanym napisem „SUROWCE” i  nu-
merem budynku, o pojemności 100 litrów; 

Przypominamy, że do surowców wtór-
nych wrzucanych do ww. worków zaliczamy 
przede wszystkim:

o plastikowe opakowania po płynach 
 i napojach,
o butelki typu PET,
o kubki po produktach mlecznych,
o plastikowe pojemniki po artykułach 
 sypkich,
o art. gospodarstwa domowego 
 z tworzyw sztucznych,
o reklamówki i woreczki foliowe,
o tekstylia, tkaniny i czyste szmaty
oraz
• gazety, magazyny, prospekty, foldery,
• kartoniki po sokach i mlekach,
• zeszyty, książki,

• torby i worki papierowe,
• tekturę i kartony oraz opakowania 
 wykonane z tych materiałów
oraz 
∙ puszki po konserwach,
∙ drobny złom żelazny,
∙ drobny złom metali kolorowych,
∙ aluminium.
PAMIĘTAJMY: Butelkę typu PET przed 

wrzucaniem należy zgnieść i  nie zakręcać. 
W ten sposób nie tylko oszczędza się miejsce 
w worku, ale też ułatwia prace sortowni, gdyż 
zakrętki zrobione są z innego typu tworzywa 
niż butelki. Puszki przed wrzuceniem należy 
zgnieść.

Wrzucane do worka surowce powinny 
być czyste np. kubki po jogurtach można 
umyć. Makulatura powinna być sucha, po-
zbawiona pleśni czy grzybów.

4. Szkła i  odpadów opakowaniowych 
ze szkła – worek w  kolorze białym o  zabar-
wieniu przeźroczystym z  oznakowanym na-
pisem „SZKŁO OPAKOWANIOWE” i numerem 
budynku, o pojemności 60 litrów.

Do worka na „SZKŁO OPAKOWANIOWE” 
wrzucamy opakowania ze szkła np. czyste 
słoiki, butelki oraz stłuczkę szklaną wolną od 
zanieczyszczeń metalami i  tworzywami (bez 
kapsli, zakrętek, obrączek na szyjkach).

Nie wrzucamy natomiast szkła okienne-
go, samochodowego, luster, porcelany, fajan-
su i szkła zbrojonego, żarówek, lamp neono-
wych i termometrów. 

Osoby, które zdecydowały się oddawać 
odpady niesegregowane i  w  związku z  po-
wyższym ponosić większe odpłaty za od-
biór śmieci (stawka 12 zł od mieszkańca) 

zobowiązuje się do posiadania 
pojemników o  odpowiedniej po-
jemności, przeznaczonych do gro-
madzenia tych odpadów. 

Odpady takie jak zużyty sprzęt 
elektryczny i  elektroniczny, odpa-
dy wielkogabarytowe oraz opo-
ny, a także odpady niebezpieczne 
będą odbierane od mieszkańców 
gminy dwa razy do roku, co zosta-
nie ogłoszone w  harmonogramie 
wywozu odpadów.

Ciasto truskawkowe
Ciasto I
1 ½ szklanki cukru
1 ½ szklanki mąki pszennej
¾ szklanki mąki ziemniaczanej
3 łyżeczki proszku do pieczenia
Wykonanie:
1) Jajka ubić z cukrem na puszystą masę.
2) Dodać mąkę wymieszaną z proszkiem 
do pieczenia. Ciasto wlać do natłuszczo-
nej, wyłożonej papierem formy. Piec 20 
minut w temp. 170ºC.
Ciasto kakaowe
8 jajek
8 łyżek cukru
2 łyżeczki cukru waniliowego

10 kropli aromatu cytrynowego
4 łyżki mąki krupczatki
1 łyżka mąki ziemniaczanej
2 łyżeczki kakao 
1 płaska łyżeczka proszku
Wykonanie:
Białka oddzielić od żółtek. Białka ubić na 
sztywno, dodać żółtka, ubić, dodać resztę 
składników. Wlać do formy (tej samej co 
ciasto I) i piec 30 minut w temp. 180ºC
Moja rada: to ciasto po upieczeniu pozo-
stawić w piekarniku do ostudzenia, aby 
nie opadło.
Masa:
1 kg truskawek
1 op. galaretki truskawkowej
1 op. kisielu truskawkowego
½ szklanki cukru

Wykonanie masy:
Truskawki zagotować z cukrem, kisiel roz-
prowadzić w małej ilości wody, wlać do 
gotujących truskawek, pogotować, odsta-
wić, wsypać suchą galaretkę. Dokładnie 
wymieszać.
Ciasto I wyłożyć po dwa płaty na jeden 
płat ciasta jasnego wyłożyć połową masy 
truskawkowej wyrównać. Przykryć kaka-
owym biszkoptem, rozsmarować resztę 
masy. Przykryć drugim jasnym ciastem. 
Dowolnie udekorować.

“Lato jest to ładna pora,
w której apetyt nam nie wzrasta
możemy nic nie jeść do wieczora
lecz skusimy się na kawałek ciasta”

Elżbieta Kliś

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji śmieciowej

Mieszkańcy, którzy nie złożyli do tej pory deklaracji śmie-
ciowej, proszeni są o  niezwłoczne dopełnienie tego obowiązku.  
W  przeciwnym razie zostanie im doręczone wezwanie do Urzędu 
Gminy i  jeśli nie zgłoszą się w  określonym w  wezwaniu terminie,  
to wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zostanie naliczona zgodnie z art. 6 o. ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach.

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy 
Radziechowy-Wieprz lub otrzymać w Urzędzie Gminy Radziechowy-
Wieprz.
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Napoje alkoholowe (piwo, wino, nalewki, szampan) zawierają eta-
nol (alkohol etylowy), który jest substancją psychoaktywną. Etanol od-
działuje na centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na funkcje 
mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świa-
domości i zachowania. 

Na pojawienie się zaburzeń nie trzeba długo czekać. Alkohol zaczy-
na być wchłaniany i rozprowadzany po organizmie zaraz po spożyciu. 
Efekty działania alkoholu można odczuć już po kilku minutach od jego 
wypicia. Ilość, rodzaj oraz natężenie efektów związanych z alkoholem 
zależy od jego stężenia we krwi. 

Picie alkoholu może być także ryzykowne dla zdrowia, życia emo-
cjonalnego, społecznego i zawodowego. W wyniku nadużywania może 
dojść do uzależnienia.

W społeczeństwie istnieje wiele fałszywych przekonań na temat 
alkoholu.

Poznaj fakty, aby zrozumieć ryzyko!
Informacje przygotowane na podstawie danych publikowanych 

przez instytucje odpowiedzialne za edukację publiczną. W broszurze 
wykorzystano m.in. opracowanie autorstwa dr. n. med. Bogdana Woro-
nowicza. Przygotowanie materiałów: Magdalena Pietruszka. 

MIT: Lampka wina, kufel piwa czy kieliszek wódki nie mogą zaszko-
dzić.

FAKT: Alkohol, wypijany w niewielkich ilościach i rzadko, nie może 
powodować widocznych zmian w organizmie i być szkodliwy dla zdro-
wia. Kiedy sięganie po alkohol powtarza się zbyt często lub gdy orga-
nizm jest szczególnie wrażliwy na działanie alkoholu – nawet niewielkie 
ilości mogą powodować negatywne skutki dla organizmu!

MIT: Alkohol rozgrzewa.
FAKT: Efekt rozgrzania po wypiciu alkoholu jest tylko chwilowy. 

Uczucie ciepła pojawia się 
na krótko i spowodowane 
jest napłynięciem do roz-
szerzonych naczyń skór-
nych ciepłej krwi z wnętrza 
organizmu. Rozszerzone 
naczynia krwionośne przy-
śpieszą wymianę ciepła z 
otoczeniem i tym samym 
jego utratę. Ochłodzona 
krew wraca z powrotem do 
narządów wewnętrznych, 
zaburzając ich funkcjono-
wanie. Stąd częste prze-
ziębienia (niejednokrotnie 
zapalenia oskrzeli czy płuc) 
u osób, które po wypiciu al-
koholu starały się gwałtow-
nie ochłodzić, wychodząc na zewnątrz ogrzewanego pomieszczenia. 

MIT: Mężczyzna jest bardziej odporny na działanie alkoholu niż ko-
bieta. 

FAKT: Wprawdzie po wypiciu tej samej ilości alkoholu, jego stężenie 
będzie mniejsze w organizmie mężczyzny niż kobiety, jednak nie ozna-
cza to wcale, że mężczyzna może pić bezkarnie. Zdarzą się, że przy bar-
dzo podobnym sposobie picia negatywne skutki pojawiają się u męż-
czyzny wcześniej niż u kobiety. Sposób reagowania na alkohol zależy 
bowiem od indywidualnych cech organizmu, stanu zdrowia, sposobu 
odżywiania, skłonności genetycznych, występowania innych chorób i 
tym podobnych czynników. 

MIT: Alkoholik to ktoś, kto musi pić codziennie.
FAKT: Codzienne picie alkoholu nie jest objawem alkoholizmu, 

aczkolwiek zdarza się, że alkoholik pije przez wiele kolejnych dni (tzw. 
„ciąg” alkoholowy). Nietrudno spotkać alkoholików, którzy piją tylko raz 
czy parę razy w roku przez kilka kolejnych dni, zaś całymi tygodniami 
czy miesiącami potrafią zachować abstynencję. Coraz częściej można 
też spotkać alkoholików, którzy nie piją 5,10,20 czy nawet więcej lat. 

MIT: Osoby z tzw. „mocną głową” mogą pić więcej.
FAKT: Osoby z tzw. „mocną głową” prawdopodobnie mają w swoich 

wątrobach więcej enzymu spalającego alkohol, stąd początkowo mogą 
pić więcej i nie odczuwać przy tym negatywnych skutków picia. Począt-
kowo osoby te nie odczuwają dolegliwości po przedawkowaniu lub od-
czuwają je po dużo większej dawce alkoholu. Należy jednak pamiętać, 
że to prosta droga do uzależnienia!

MIT: Alkohol może zastępować pokarm.
FAKT: Alkohol nie jest w stanie zastąpić niezbędnych dla prawidło-

wego funkcjonowania organizmu składników pokarmowych, takich 
jak białka, węglowodany czy tłuszcze. Nie może więc stanowić źródła 
energetycznego, nie tylko z powodu wielokierunkowej toksyczności, 
ale również ze względu na metabolizm, uniemożliwiający gromadzenie 
zapasów energetycznych. Alkohol rzeczywiście dostarcza organizmowi 
pewną ilość kalorii (z 1 grama około 7 kcal.), jednak są to tzw. „puste” 
kalorie, których organizm nie może wykorzystać do regeneracji czy też 
budowy tkanek. 

MIT: Alkohol zapobiega chorobie wieńcowej i zawałom serca.
FAKT: Wprawdzie spotykamy badania wykazujące, że picie niewiel-

kich ilości alkoholu wpływa dodatnio na serce, jednak należy  do tego 
rodzaju stwierdzeń podchodzić bardzo ostrożnie. Według tych badań 
„ochronne” działanie ma polegać na jego wpływie na gospodarkę tłusz-
czową i opóźnianie procesu miażdżycowego, ale tylko w grupie męż-
czyzn powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia. Końcowy efekt sys-
tematycznego spożywania niewielkich nawet ilości alkoholu może być 
niekorzystny dla zdrowia. Osoby, których organizmy z przyczyn gene-
tycznych są mniej odporne na działanie alkoholu, mogą bowiem w ten 
sposób stosunkowo szybko uszkodzić sobie układ nerwowy, wątrobę 
czy trzustkę, a nawet uzależnić się od alkoholu. Pozostaje więc pytanie, 
czy rzeczywiście warto przy alkoholu „chronić” serce, wiedząc, że wiąże 
się to z ryzykiem poważnych następstw zdrowotnych, emocjonalnych 
i społecznych? Warto jednocześnie wiedzieć, że alkohol etylowy i pro-
dukty jego przemiany działają bardzo niekorzystnie na mięsień serco-
wy: prowadzą do jego zwyrodnienia oraz uszkadzają śródbłonek na-
czyń krwionośnych, narażając je tym samym na pękniecie, które może 
spowodować wylew krwi do mózgu czy zawał. 

MIT: Alkohol poprawia sprawność psychofizyczną.
FAKT: Wykonane na 

niezmiernie czułej apara-
turze badania psychome-
tryczne wykazują, że po 
małych dawkach alkoholu 
reakcje kierowców mogą 
wydłużać się nawet dwu-
krotnie tzn. O 0,3-0,5 se-
kundy (czas prawidłowej 
reakcji u trzeźwego i peł-
nosprawnego kierowcy 
mieści się na ogół w grani-
cach pół sekundy).

MIT: Piwo jest dobre 
na nerki.

FAKT: Picie piwa bywa 
niekiedy – ze względu na 
jego działanie moczopęd-

ne – zalecane osobom cierpiącym na kamicę nerkową. Jednak, nawet 
gdy  lekarz proponuje stosowanie piwa, powinniśmy pamiętać o nega-
tywnym wpływie alkoholu (piwo to przecież alkohol!) na inne narządy.

MIT: Alkohol pomaga na serce.
FAKT: Najnowsze badania wykazały, że u osób z dolegliwościami 

sercowymi subiektywna poprawa samopoczucia następująca po spo-
życiu małej ilości alkoholu jest wynikiem uspokajającego i znieczulają-
cego działania alkoholu, a nie poprawy w ukrwieniu mięśnia sercowe-
go. Naczynia wieńcowe, które dotleniają mięsień sercowy nie ulegają 
bowiem rozszerzeniu, a tym samym dopływ krwi do mięśnia nie zwięk-
sza się. Jednocześnie alkohol powoduje niebezpieczne skoki ciśnienia 
tętniczego krwi, a przy dłuższym jego używaniu uszkodzenie ścianek 
naczyń krwionośnych i wystąpienie zmian zwyrodnieniowych w mię-
śniu sercowym, co jest efektem bezpośredniego działania na mięsień 
alkoholu etylowego i produktów jego przemiany.

MIT Alkohol jest lekarstwem na bezsenność.
FAKT: Zaśnięcie po spożyciu alkoholu jest wynikiem toksycznego 

działania alkoholu na mózg. Sen po alkoholu nie jest jednak naturalny 
(fizjologiczny), a człowiek podczas takiego snu nie wypoczywa i nie re-
generuje się w sposób właściwy. Dowodem na to jest choćby samopo-
czucie osób, które poprzedniego dnia wypiły za dużo alkoholu. 

MIT: Alkohol relaksuje i jest dobrym środkiem na zdenerwowanie. 
FAKT: Chwilowe odprężenie, jakiego doznają niektóre osoby po 

spożyciu alkoholu, odrywa je na bardzo krótko od problemów życio-
wych. Problemy pozostają jednak nierozwiązane, nawarstwiają się i 

Warto poznać prawdę o alkoholu
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często jeszcze bardziej komplikują. Osoby doznające takich problemów 
po wytrzeźwieniu powracają do nich z jeszcze większym napięciem i 
niepokojem. Negatywny wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwo-
wy pociąga za sobą jeszcze większą nerwowość i zaburzenia emocjo-
nalne. Dalsze sięganie po alkohol z myślą o zrelaksowaniu  grozi uru-
chomieniu mechanizmów psychologicznych, które mogą prowadzić 
do uzależnienia. 

MIT: Alkohol poprawia odporność organizmu. 
FAKT: To nieprawda. U osób z podwyższoną ciepłotą ciała i stanami 

zapalnymi alkohol zmniejsza odporność obronną organizmu. Ograni-
cza bowiem aktywność białych ciałek krwi, których zadaniem jest zwal-
czenie wszelkich infekcji. Osłabianie systemu odpornościowego pod 
wpływem alkoholu zwiększa podatność na choroby. 

MIT: Szybciej wytrzeźwiejesz po wypiciu kawy. 
FAKT: Zawarta w kawie kofeina może nieco pobudzić organizm i 

układ nerwowy, ale nie obniży stężenia zawartego we krwi alkoholu. Co 
więcej, filiżanka kawy może spowodować, że trudniej przyjąć do wiado-
mości, iż jest się pijanym – uważa Thomas Gould z Temple University w 
Filadelfii. Zatem filiżanka kawy po wypiciu alkoholu może oszukać tych, 
którzy sądzą, że są wciąż trzeźwi. 

MIT: Jest mnóstwo sprawdzonych sposobów na kaca. 
FAKT: Każdy, kto łudzi się, że cudowne leki pomogą mu zwalczyć 

kaca, myli się. Dzieje się tak dlatego, że na kaca ma wpływ nie tylko al-
kohol, a wiele innych czynników. Brak snu, palenie, przejedzenie, chra-
panie oraz to wszystko, co często towarzyszy upojeniu alkoholowemu, 
powoduje, że tak trudno znaleźć nam złoty środek na skutki nadużywa-
nia alkoholu. 

MIT: Alkoholicy to ludzie z marginesu i degeneraci. 
FAKT: Alkoholizm to choroba demokratyczna, do-

tykające ludzi w różnym wieku, z różnym wykształce-
niem, obu płci. Problemy z alkoholem mieli wspaniali 
pisarze i poeci (w tym niektórzy spośród laureatów 
literackiej Nagrody Nobla). Do pobytów w ośrodkach 
leczenia uzależnień przyznają się gwiazdy światowe-
go teatru i filmu. Także wśród znanych polskich akto-
rów i aktorek oraz innych osób publicznych są takie, 
które nie kryją, że miały w przeszłości problem alko-
holowy, jednak potrafiły się z nim uporać. 

MIT: Alkohol dodaje sił.
FAKT: Rzeczywiście alkohol może sprawić takie 

wrażenie, ponieważ przez swoje działanie pobudzają-
ce pozwala na krótko zapomnieć o zmęczeniu. Powta-
rzające się picie alkoholu powoduje jednak uszkodze-
nie zarówno układu nerwowego, jak i mięśniowego, 
a tym samym osłabienie masy mięśniowej. Ostatecz-
nym rezultatem nadużywania alkoholu mogą być 
nawet zaniki mięśni i niedowłady, a z całą pewnością 
– ubytek sił. “Alkohol dodaje sił” - to po prostu kolejny 
mit!

Czy wiesz, że:
Picie alkoholu ma bezpośredni związek z występowa-
niem nowotworów. 

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rynkiem 
(IARC) stwierdziła, że nowotwory złośliwe jamy ustnej, 
gardła, krtani, przełyku, okrężnicy, piersi oraz wątro-
by są w sposób przyczynowo-skutkowy związane z 
konsumpcją alkoholu. Codzienne spożywania 50 lub 
więcej gramów alkoholu wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem wystąpienia tych chorób. Może też istnieć 
związek pomiędzy alkoholem a innymi formami raka, 
m.in. rakiem płuc, żołądka ,trzustki, macicy. Ponadto 
alkohol może wywołać 60 innych chorób!

To ważne:
Alkohol podnosi ciśnienie. Podwyższa się ono już 

po pierwszym kieliszku i wzrasta w miarę picia. Skut-
kiem tego może być atak serca i wylew!

Alkohol skraca pamięć. Z badań Uniwersytetu Te-
esside wynika, że osoby dużo pijące mają o trzydzieści 
procent więcej kłopotów z pamięcią niż inni. Ludzie 
nadużywający alkoholu zapominają o urodzinach bli-
skich, spotkaniach i płaceniu rachunków. Zdarza im 
się kilka razy opowiadać ten sam żart.

Kobiety szybciej odczuwają negatywne skutki pi-
cia alkoholu. Naukowcy podejrzewają, że może to być 
związane z działaniem żeńskiego hormonu rozrod-

czego: estrogenu. Poza tym ciało kobiety zawiera mniej wody niż ciało 
mężczyzny. Zatem stężenie alkoholu u pań po wypiciu tej samej ilości 
alkoholu jest większe.

WARTO WIEDZIEĆ:
Porcja standardowa alkoholu to 10 g czystego etanolu. W przeli-

czeniu na różne napoje alkoholowe zawarta jest ona w: 250 ml (małej 
szklance) 5% piwa, 100 ml (lampce) 12% wina, 30 ml (małym kieliszku) 
40% wódki. Jest to ilość alkoholu, którą wątroba zdrowego dorosłego 
człowieka eliminuje z organizmu nie krócej niż w ciągu godziny od 0,12 
do 0,15 promila alkoholu zawartego we krwi.

W Polsce jest około 800 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu. 
Oprócz tych osób szkód doznają również członkowie ich rodzin. Przyj-
mując, że w Polsce żyje około 700-800 tysięcy osób uzależnionych do 
alkoholu, liczbę niepełnoletnich dzieci alkoholików możemy określić na 
około 2 miliony, z których co najmniej połowa żyje w sytuacji drastycz-
nie zagrażającej ich zdrowiu i rozwojowi. 

Liczba osób pijących ryzykownie i szkodliwie jest ponad cztery razy 
większa niż liczba osób uzależnionych od alkoholu. Osoby pijące ryzy-
kownie i szkodliwie – jeśli nie zmienią swojego wzoru picia alkoholu – 
są również w dłuższej perspektywie zagrożone uzależnieniem. 

Jednym z zaburzeń ściśle skorelowanych z alkoholem jest przemoc 
w rodzinie. 

Badania pokazują, że co trzeci Polak (35%) przyznaje, że przynaj-
mniej raz doświadczył którejkolwiek z form przemocy, a w niemal co 
piątej rodzinie dochodzi do konfliktów z powodu nadużywania alko-
holu. Z perspektywy prawnej przemoc jest przestępstwem znęcania się 
nad rodziną ściganym w Polsce przez prawo na podstawie art. 207 k.k.
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Strasburg, 11 czerwca 2013 r.
Szanowni Państwo,

Parlament Europejski, w którym zasiadam już drugą kadencję, zdecydował dziś większością głosów o utrzymaniu mojego immunitetu. 
Tym samym Posłowie zgodzili się z opinią Komisji Prawnej (JURI), która badała moją sprawę przez ostatnich dziewięć miesięcy.

Immunitet poselski jest narzędziem, które ma chronić członków Parlamentu Europejskiego przed ograniczaniem ich niezależności, swobody 
głosowania oraz wolności wypowiedzi. Posłowie podtrzymali dziś ustalenia Komisji Prawnej, która jednomyślnie uznała, że błąd administracyj-
ny nie może stać się podstawą do odebrania posłowi immunitetu. 

Dzisiejszą decyzję Parlamentu przyjmuję z ulgą, gdyż zarzucane mi czyny nigdy nie miały miejsca. Nie uczestniczyłam w kursie języka 
hiszpańskiego, nigdy nie domagałam się zwrotu kosztów uczestnictwa w wysokości 1447,24 euro, a co ważne - nigdy żadne środki z tego 
tytułu nie wpłynęły na moje konto. Tym samym budżet Parlamentu Europejskiego ani żadnej innej instytucji nie został uszczuplony bezpod-
stawnie o powyższą kwotę na moją korzyść. 

Ważne jest dla mnie poinformowanie opinii publicznej o tej administracyjnej pomyłce i tym samym oczyszczenie mojego dobrego 
imienia.

Chciałabym, aby to przykre doświadczenie było lekcją, z której wszyscy wyciągniemy wnioski, dzięki czemu podobne sytuacje nie będą 
miały miejsca. Dlatego też zwróciłam się z prośbą do właściwego organu w Parlamencie Europejskim o przyjrzenie się procedurze przyzna-
wania i rozliczania środków przeznaczonych na podwyższenie kwalifikacji eurodeputowanych.

Małgorzata Handzlik
Poseł do Parlamentu Europejskiego

LIST OD PANI POSEŁ MAŁGORZATY HANDZLIK

Wydawca:  Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz
Druk i opracowanie graficzne: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o. 

43-300 Bielsko-Biała, ul. St. Dubois 4 
Adres Redakcji: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, tel. 33 860-15-79, fax. 33 867-66-13

e-mail: biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl, mwiezik@radziechowy-wieprz.pl
Redaguje Zespół w składzie:

mgr Magdalena Więzik – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz,
mgr Lucyna Kądziołka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych  

Rady Gminy Radziechowy - Wieprz, Pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz
Wszystkich mieszkańców chcących współredagować nasz biuletyn prosimy  

o przesyłanie artykułów do 7–ego każdego miesiąca na adres:
biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl

Informujemy, że istnieje możliwość zamieszczania reklam i ogłoszeń od osób prywatnych i firm. 
 Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułów lub ogłoszeń nie odpowiadających profilowi biuletynu lub 

jeśli ich forma lub treść może spotkać się z negatywnym odbiorem czytelników biuletynu.

Dzień Europejski w Wieprzu
W nietypowej i ważnej lekcji dotyczącej 

Unii Europejskiej mieli okazję uczestniczyć 
uczniowie z Gminy Radziechowy – Wieprz. 
W dniu 17 maja 2013 roku Szkołę Podsta-
wową im. Jana Klicha w Wieprzu odwiedzi-
ła Pani Europoseł Małgorzata Handzlik.

Spotkanie rozpoczęło się w  piątek 17 
maja o godzinie 10.00 na sali gimnastycz-
nej w Szkole Podstawowej im. Jana Klicha 
w  Wieprzu. Tematyka prelekcji przygoto-
wanej i prowadzonej przez Panią Europo-
seł Małgorzatę Handzlik była stosunkowo 
trudna, dotyczyła bowiem zagadnień 
politycznych na wysokim szczeblu. W pre-

zentacji zdominowanej przez informacje 
dotyczące Unii Europejskiej i  Parlamentu 
Europejskiego nie zabrakło jednak miejsca 
na stworzenie świetnego kontaktu z mło-
dą publicznością. Uczniowie mieli nie tylko 
okazję zadać własne pytania Pani Europo-
seł, ale mogli także wziąć udział w  przy-
gotowanym quizie, który trwał przez całą 
prezentację. Za poprawne odpowiedzi 
udzielone na pytania pani Handzlik, na  
zgłaszających się czekała mała nagroda – 
pamiątkowa maskotka. Jednak to nie tylko 
dzięki maskotkom uczestnicy spotkania 
byli zadowoleni. Dzięki temu spotkaniu 

młodzież mogła bliżej poznać  pracę euro-
posła. Skorzystała także, przysłuchując się 
samemu wystąpieniu opartemu na ogrom-
nej wiedzy i doświadczeniu Pani Handzlik.

Serdecznie dziękujemy za przybycie 
i  zorganizowanie tego spotkania Pani Dy-
rektor GZO Elżbiecie Kosiec, Panu Wójtowi 
Grzegorzowi Figurze oraz Panu Dyrektoro-
wi SP Grzegorzowi Ciurli.

Dziękujemy także wszystkim obecnym 
na spotkaniu i liczymy, że spotkamy się po-
nownie!                   

 (M. Husar)

„Nasz Wieśnik”
Jak wynika z informacji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Soły i Skawy w Żywcu, do Programu 

Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły zgłoszono zadanie pod nazwą ,,Zabudowa brzegów i dna potoku Wieśnik w km 0+800-
3+993” w miejscowości Radziechowy, gm. Radziechowy – Wieprz. 

Realizacja prac na przedmiotowym zadaniu nastąpi po opracowaniu dokumentacji technicznej dla w/w odcinka potoku, uzyskaniu 
wymaganych decyzji administracyjnych, wyłonieniu wykonawcy robót w drodze postępowania przetargowego.

Ze względu na duży zakres prac,  inwestycja ta będzie realizowana etapami w miarę pozyskiwania środków finansowych przeznaczo-
nych na tenże cel. 

Z niecierpliwością czekamy na dalszą kontynuację prac przy potoku ,,Wieśnik” i mamy nadzieję że wspólnymi siłami doprowadzimy do 
pełnego zabezpieczenia naszych domostw. 
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Przestawienie się na produkcję ekologiczną  może być szansą 
dla małych gospodarstw dysponujących zwłaszcza nadmiarem 
siły roboczej. Takich, jakie przeważają w naszej gminie.

Okres przestawiania gospodarstwa na ekologiczne trwa 2 lata, 
a w przypadku użytków zielonych może być skrócony do 1 roku.

Aby przestawić gospodarstwo na ekologiczne , należy opraco-
wać program przestawienia , który obejmuje:
-  zasady gospodarki nawozowej,
-  ułożony właściwy płodozmian, taki, aby przyczynił się do utrzy 

mania żyzności gleby oraz zmniejszył zagrożenie chorób, szkod-
ników i chwastów,

-  sposób użytkowania ziemi  oraz warunki utrzymania i żywienia 
zwierząt zgodne z wymogami gospodarstw ekologicznych.

Rolnik, który zamierza prowadzić gospodarstwo ekologiczne, 
musi zwrócić się o wydanie certyfikatu do jednej z kilku działają-
cych jednostek certyfikujących. Razem z pisemnym zgłoszeniem 
musi dołączyć następujące dokumenty:
-  oświadczenie , że produkcja prowadzona będzie metodami eko-

logicznymi,
-  ile i jakie produkty chce produkować,
-  opis gospodarstwa/ położenie gruntów i obiektów gospodar-

skich/,

-  wypis ewidencji gruntów,
-  zaświadczenia z Inspekcji Ochrony Środowiska i Stacji Chemicz-

no-Rolniczej o nieprzekroczeniu dopuszczalnych stężeń zanie-
czyszczenia gleby metalami ciężkimi oraz stopnia zanieczysz-
czenia powietrza.

Do produkcji ekologicznej przysługują dodatkowe dopłaty i 
tak :

- uprawy rolnicze -840- 790 zł/ha/rok
- trwałe użytki zielone - 260-330„
- uprawy warzywne - 1300 -1500„
- uprawy zielarskie - 1050 -1150„
- uprawy sadownicze i jagodowe  1540-1800„
Wysokość stawek dotacji na dofinansowanie kosztów kontro-

li gospodarstw przez jednostki certyfikujące wynosi:  gospodar-
stwo do 5 ha UR        - 300 zł

   od 5-10 ha UR  - 350 zł
Produkty rolnicze, które zostały wyprodukowane metodami 

ekologicznymi, potwierdzonym certyfikatem zgodności, są zna-
kowane etykietą i wprowadzane do obrotu  jako produkty rolnic-
twa ekologicznego.

                                                                                   Doradca rolny

Informujemy że w dniach 11, 12 lipca na Infrastrukturze Sportowej „Okołoturystyczna” w Wieprzu odbędzie się turniej piłki siat-
kowej plażowej dla kadetów (rocznik 1996 i młodsi). Zapisy do turnieju odbędą się w dniu zawodów. Turniej poprowadzi Pan Janusz 
Cyran, nauczyciel wychowania fizycznego na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz wieloletni sędzia zawodów 
siatkarskich. 

Start 11 lipca godzina 10:00 turniej chłopców.
Start 12 lipca godzina 10:00 turniej dziewcząt.

Kącik rolniczy
„A może gospodarstwo ekologiczne”?
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Bierzemy udział w  programie „Młodzież w działaniu” - grupa 
młodych ludzi utworzyła w Radziechowach radio internetowe 
dzięki projektowi Beskidy.fm Już niebawem będzie można usły-
szeć efekt ich pracy. Zapraszamy chętnych do współpracy. Info i 
kontakt pod nr tel. 33 8676 146, spotkania grupy radiowej w piątki 
o godzinie 16:00.

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności biblioteka zreali-
zowała dwa projekty kierowane do mieszkańców na-
szej gminy. „Duchy przeszłości” oraz „Machina zmian”. 
Realizację projektów objęli patronatem honorowym wójt gminy  
Radziechowy–Wieprz oraz patronatem medialnym Radio ESKA 
Beskidy.

„Duchy przeszłości” to projekt w klimatach średniowiecznych, 
w ramach którego przeprowadzaliśmy warsztaty tańca, kuglar-
stwa, ceramiki i czerpania papieru.

INFO Z BIBLIOTEKI
REALIZOWANE PROJEKTY

Warsztaty tańca

Drewniana ramka o dowolnych wymiarach i kawałek sta-
rej firanki – początek sita czerpalnego domowej roboty. 

WARSZTATYCZERPANIA PAPIERU  Z BIBLIOTEKĄ
28 maja odbyły się warsztaty czerpania papieru w Bystrej, podczas których 

uczestniczki samodzielnie wykonały sita do czerpania, przygotowały masę 
papierową, czerpały i su-
szyły papier. Powstałe w 
ten sposób kartki posłu-
żyły do przedstawienia 
obrazu samych siebie 
dziś i w przyszłości.

Kolorowe, ręcznie 
wykonane stronice bę-
dzie można podziwiać 
w formie zszytej księgi 
podczas imprezy zamy-

kającej warsztaty już 16 czerwca obok 
urzędu gminy. Następnie „księga” powró-
ci do szkoły, aby za kilka, kilkanaście lat, 
jej wykonawczynie mogły przypomnieć 
sobie swoje plany z przeszłości i spraw-
dzić, czy ich przewidywania się spraw-
dziły.  Dziękujemy pani dyrektor szkoły za 
umożliwienie przeprowadzenia zajęć.

Uczestniczki warsztatów ozdobiły własnoręcznie  wykonane karty papieru. 

Ekipa warsztatowiczek ze Szkoły  
Podstawowej im. Jana Pawła II w Bystrej 

Działanie realizowane  w ramach projektu  „Duchy Przeszłości”
Warsztaty czerpania były pierwszymi, ale nie ostatnimi jakie zorganizujemy w Bystrej. 

Zapraszamy mieszkańców Bystrej do biblioteki w poniedziałki i w piątki od 8:00 do 16:00. 
Szczególnie serdecznie zapra-
szamy w wakacje dzieci. W bi-
bliotece na pewno nie będzie-
cie się nudzić. 

„Machina zmian” to projekt, 
w ramach którego powstaje 
film animowany. Uczestni-
cy wzięli udział w zajęciach,  
podczas których uczyli się pi-
sać scenariusz a obecnie trwa-
ją prace polegające na „krę-
ceniu” filmu animowanego 
metoda poklatkową.
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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 

www.koparki-sulawa.pl

34-382 WIEPRZ 919
tel/fax 338605561
kom. 602 620 151
e-mail: sulawa@vp.pl

Wykonujemy wszelkie roboty ziemne:

USŁUGI
KOPARKAMI
MINIKOPARKAMI
ORAZ 
KOPARKO-ŁADOWARKAMI

- kopanie fundamentów
- niwelacja terenów
- przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
- kopanie studni oraz montaż kręgów
- karczowanie oraz wycinka drzew
- możliwość odwozu ziemi itp.

GABINET  
GINEKOLOGICZNO –  

POŁOŻNICZY
lek. Med. Dariusz Gaszek

Wieprz
ul. Żywiecka  15

Numer kontaktowy:  606 116 185

Godziny przyjęć:   piątek  9.30 -11.00 
(lub po ustaleniu telefonicznym)

PROMOCYJNE CENY!
Oferta na lipiec: UGS GRATIS!

Informujemy, że na terenie naszej Gminy trwa pomiar dróg 
publicznych na potrzeby aktualizacji informacji w Ewidencji 
Dróg. Od tego roku również Ewidencja Dróg będzie prowadzo-
na w wygodniejszej i bardziej przejrzystej formie elektronicznej.

Pracownicy Urzędu Gminy przy pomocy przyrządu do 
pomiaru odległości mierzą faktyczną długość i szerokość dro-
gi, sprawdzają nawierzchnię, a także wyposażenie drogi w 
urządzenia odwadniające, oświetlenie itp. Liczone są również 
zjazdy z dróg do prywatnych posesji, w pola, w las i do innych 
obiektów przydrożnych. 

Ze względu na wątpliwości mieszkańców pragniemy wyja-
śnić, że podczas pomiaru dróg pracownicy NIE sprawdzają nu-

merów domów, podłączeń kanalizacyjnych czy legalności bu-
dynków. Pracownicy pomiar wykonują w ramach czasu pracy 
i wynagrodzenia przewidzianego w umowie o pracę, a nie, jak 
spotyka się głosy – od każdego zmierzonego kilometra. 

Dzięki gruntownemu sprawdzeniu stanu dróg publicznych 
łatwiej będzie wychwycić miejsca, które faktycznie najbardziej 
potrzebują remontu czy wyposażenia w odpowiednie urządze-
nia.  Dzięki temu w razie pojawienia się środków finansowych 
będzie można takie miejsca remontować.

Mamy nadzieję, że pomiar przebiegnie sprawnie i bezpro-
blemowo. 

Informacja o pomiarze dróg



Festyn Rodzinny w Radziechowach
2 czerwca 2013r. w Domu Ludowym w Ra-

dziechowach odbył się Festyn Rodzinny orga-
nizowany przez Publiczne Przedszkole w  Ra-
dziechowach. Impreza, będąca  połączeniem 
Święta Matki, Ojca i  przede wszystkim Dnia 
Dziecka wpisała się już w  tradycję naszej pla-
cówki, ponieważ organizowana była trzeci raz.  
Honorowym gościem na naszym festynie był 
Wójt Gminy Radziechowy- Wieprz Pan mgr inż. 
Grzegorz Figura. Serdecznie dziękujemy ro-
dzicom naszych przedszkolaków za tak liczne 
przybycie. Mamy nadzieję, że wszyscy uczest-
nicy bawili się dobrze. Oprawę muzyczną festynu oraz prowadzenie 
zabaw i konkursów dla dzieci zapewnił Pan Sebastian Chmiel, który 
na co dzień prowadzi zajęcia rytmiczne w naszym przedszkolu. Prze-
pięknie wypadła wspólna zabawa rodziców i dzieci przy piosenkach 
w  języku angielskim prowadzonych przez Panią Danutę Skrzypek, 
lektora języka angielskiego w Publicznym Przedszkolu w Radziecho-
wach. Konkursowe nagrody dla dzieci, słodycze i napoje zawdzięcza-
my sponsorom imprezy, czyli Państwu Magdalenie i Markowi Skrzyp-

kom, Pani Okrzesik-Biela i Panu Witoldowi Biela, Państwu Katarzynie 
i Maciejowi Mikom, Państwu Oldze i Mariuszowi Koziełom,

Państwu Aleksandrze i Pawłowi Syposzom oraz Państwu Halinie 
i Stanisławowi Jakóbczykom. Dziękujemy mamom, które upiekły cia-
sta oraz rodzicom naszych przedszkolaków, którzy wspomogli nas 
w zapewnieniu dzieciom upominków. Jeszcze raz wszystkim uczestni-
kom Festynu Rodzinnego 2013 składamy najserdeczniejsze życzenia.

dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach
mgr Małgorzata Kasperek


