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RADZIECHOWY-WIEPRZ

Biuletyn  informacyjny

W numerze:

NASZA  
GMINA

Wigilia
Na dworze chłód
Dobija się do okien,
Już otulona sniegiem choinka.
Ostatnią świeczkę na stole
Zapala mała dziewczynka.
Nagle tę ciszę przerywa dzwoneczek,
Ktoś drepcze po starych,
Drewnianych schodach.
To jakis mały, radosny człowieczek
Chowa prezenty po kątach.
W domu raduje się cała rodzina,
Chłopiec ze śpiewnikiem nuci kolędy.
Już radosna wybija godzina,
Rozdane są prezenty.
Godzą się wszyscy, co byli skłuceni,
Dzielą się białym opłatkiem.
Bo dzień ten inny od pozostałych,
Panuje w nim miłość i zgoda,
Radość serca i ducha pogoda...

Wesoło światu nowina
Bóg sie nom narodził
Scynściym, zdrowiym w zyciu niek wos darzy
To małe Dzieciontko Jezus
Z Maryjom Matkom Jego
I łopiekunym św. Józefym

Niek Wom błogosławi !!!

Zdrowych, pogodnych i obfi tych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia wszystkich 
najskrytszych marzeń w nadchodzącym 
2009 r
życzą 

Wójt Gminy Grzegorz Figura
Przewodniczący Rady Gminy Marian Motyka

Radni Gminy Radziechowy-Wieprz
Sołtysi wszystkich sołectw
Młodzieżowa Rada Gminy

„choinki do nieba
prezentów jak trzeba
opłatkiem łamania ...

Z najlepszymi życzeniami,
aby te najpiękniejsze w roku Święta 
upłynęły w spokojnej atmosferze 
w gronie najbliższych...
aby były pogodne i szczęśliwe, 
a Nowy Rok 2009 spełnił 
wszystkie Państwa życzenia.
 
Mieszkańcom Gminy Radziechowy - Wieprz - 
Dziękując za wszystkie tegoroczne spotkania...

Małgorzata Handzlik
Poseł do Parlamentu Europejskiego
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XII ParaolImPIada WIePrz 2011 r.
,,SPotkanIe z lekturą Szkolną”

VIII eko FeStyn

4 czerwca, już od siódmej rano na boisku sportow-
ym LKS ,,Jedność” w Wieprzu panowała ożywiona 
atmosfera: harcerze budowali zagrodę dla Koziołka 
Matołka i stawiali dmuchaną bramę, strażacy 
układali ławki na widowni oraz ustawiali parasole – 
tak by można było się pod nimi schronić ( z nieba lał 
się żar), panie z KGW uwijały się w kuchni gotując 
żurek, a całe rzesze wolontariuszy (nawet z Rzyk  
i Andrychowa) budowało zamek dla księżniczki  
i tworzyło ogromnego kolorowego smoka. Koło 
8:30 zaczęły przyjeżdżać autokary z zawodnikami.  
W tym roku najliczniejszą grupę stanowili uczniowie 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z 
Żywca, wraz z ich nauczycielami. Jak zawsze dotarli 
członkowie ,,Wiary i Światła” z Żywca – z Konkat-
edry i ,,Promyk” – z Milówki. 
Kiedy każdy zawodnik otrzymał numer startowy  
i instrument muzyczny, ułożyliśmy się w marszowy 
pochód i wyruszyliśmy na murawę boiska. głośno 
rozbrzmiewała muzyka Marsza Radeckiego, niosąc 
się po beskidzkiej ziemi, a nietypowy akompania-
ment podkreślił podniosłość tej chwili. Na czele 
pochodu zawodnicy nieśli światełko ,,Ogień Lolek” 
i tablicę, która towarzyszy nam na pielgrzymim 
szlaku. Następnie zawodnicy poruszający się na 
wózkach inwalidzkich wieźli flagę papieską, a potem 
już zawodnicy wraz z opiekunami. 

Paraolimpidę otworzył Grzegorz Figura – wójt naszej 
gminy, kolejno oddał głos Posłowi RP Kazimierzowi 
Matusznemu, który co roku znajduje czas, by być 
z nami i Marianowi Motyce – Przewodniczącemu 
Rady Gminy, byłemu dyrektorowi SP w Wieprzu  
i współorganizatorowi Paraolimpiad. W tym roku 
zabrakło gołębi, ponieważ przewodniczący Koła 
Hodowców Gołębi był chory… za niego, za chorych 
wolontariuszy i wszystkich którzy się źle mają 
odmówiliśmy modlitwę proszę by błogosławiony JP 
II orędował za nimi u Pana.
Mazurek Dąbrowskiego rozpoczął olimpijskie 
zmagania: każda grupa zawodników wybrała sobie 
bohatera lektury szkolnej i tak:
• ,,Promyk” Milówka - Kubusia Puchatka
• SOSzW z Żywca – Rzepa 
• Wiara i Światło – Dzieci z Bullerbyn
• Dzieci Serc - Szewczyk Dratewka 
Wśród gromkich oklasków na murawę boiska 
przydreptał ,,Koziołek Matołek” ……
W Pacanowie kozy kują
więc Koziołek, mądra głowa,
błąka się po całym świecie,
aby dojść do Pacanowa.
Właśnie nową zaczął podróż,
by ją skończyć w Pacanowie.
A co przeżył i co widział
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Zespół Szkolno – Przed-
szkolny im. Jana Pawła II 
w Bystrej przygotowuje 
się do obchodów stulecia 
swego istnienia. Główna 
uroczystość jubileuszowa 
została zaplanowana  na 
6 października 2011 roku. 
Natomiast 2 października 
w ramach Dnia Otwart-
ego pod hasłem „Ws-
pomnienia lat szkolnych” 

absolwenci oraz mieszkańcy Bystrej będą mogli odwiedzić szkołę, 
aby zobaczyć swoją klasę, obejrzeć stare fotografie, a nawet spotkać 
kolegów ze szkolnej ławki.
Przygotowania do obchdów stulecia rozpoczęły się od uroczystej Mszy 
Świętej sprawowanej w kościele parafialnym w Wieprzu, w której uc-
zestniczyli nauczyciele i uczniowie z rodzicami.  Podczas Mszy Św. 
odprawionej przez ks. Jerzego Maturę 14 marca w kolejnym dniu re-
kolekcji wielkopostnych społeczność szkolna dziękowała również za 
dar beatyfikacji swego Patrona - Jana Pawła II.  Po Mszy św. ucznio-
wie i nauczyciele prowadzili Drogę Krzyżową z rozważaniami Jana 
Pawła II. Kolejne stacje Drogi Krzyżowej ubogacone zostały utworami 
muzycznymi w wykonaniu uczniów klasy V. 
Obchody stulecia szkoły zbiegły się z ważnym dla nas wszystkich 
wydarzeniem, którym jest beatyfikacja Wielkiego Polaka. Dlatego 
też uczniowie z Bystrej pragną jak najlepiej poznać swego Patrona. 
Uczestniczą  w wielu konkursach m. in. w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Jan Paweł II bliski dzieciom”, w  Ogólnopolskim 
Konkursie „Jan Paweł II w oczach przedszkolaków”, w V  Ogólnop-
olskim Konkursie Papieskim, w  Ogólnopolskim Konkursie Plastyc-

znym „Papież – Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu” oraz 
w Szkolnym Konkursie Czytelniczym „Poznajemy Naszego Patrona”. 
Okazją do pogłębienia wiedzy o Ojcu Świętym był także film pt. „Jan 
Paweł II. Szukałem Was...”, który  uczniowie klas IV – VI obejrzeli 
w Kinie „Janosik”. Przed projekcją filmu przeprowadzone zostały 
lekcje wychowawcze i katechezy na temat życia i przesłania Papieża 
Polaka. Ponadto uczniowie klasy VI pod opieką nauczycieli uczest-
niczyli w projekcie edukacyjnym zorganizowanym przez Gimnazjum 
nr 1 im. Jana Pawła II w Żywcu pod hasłem „Wizyta Jana Pawła II 
na Żywiecczyźnie”. Jednym z elementów projektu była wystawa pt. 
„Papież i my” ukazująca przedmioty należące do Ojca Świętego, 
zdjęcia wykonane podczas audiencji, dokumenty papieskie oraz mon-
ety kolekcjonerskie z Janem Pawłem II. 
Dzień 2 kwietnia to kolejna rocznica śmierci Papieża. W tym roku 
kwiecień to również przygotowanie do beatyfikacji. Z tej okazji uc-
zniowie z Bystrej przygotowali apel i akademię ku czci swego Patrona. 
Obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Tak Go zapamiętaliśmy” oraz 
wystawę książek, czasopism i innych pamiątek z początku pontyfikatu 
Papieża Polaka. 
Wraz z wychow-
awcami zapalili 
znicze pod tablicą 
upamiętniającą na-
danie szkole imi-
enia Jana Pawła II. 
Odczytany został 
List Ks. Biskupa 
Henryka Tomasika 
napisany do Szkół 
noszących imię 
Jana Pawła II. 

zeSPÓŁ Szkolno – PrzedSzkolny Im. Jana PaWŁa II 
W ByStreJ PrzyGotoWuJe SIĘ do oBCHodÓW StuleCIa 

SWeGo IStnIenIa

Paraolimpiada wam opowie:
• Pierwsza konkurencja to Rajd Tour de Pacanów - wyścigi samochodowe 
z metą w Pacanowie. Dwie ekipy samochodowe: pierwsza – stajnia 
Kubusia Puchatka, druga to stajnia Rzepy. W samochodzie kierowcą 
był zawodnik, a pilotem gość Paraolimpiady, z zawiązanymi oczami. 
Na dany sygnał samochody wystartowały, a drogę obierały kierując się 
GPS’em, w lewo na godz. 21:00, w prawo na godz. 4:00 itd. Po pewnym 
czasie członkowie ekipy Kubusia Puchatka i Rzepy, podbiegli do za-
wodników, nastąpiła wymiana oleju, zużytych opon samochodowych,  
a pilot i kierowca uzupełnili zapasy wody w swoich bakach… potem 
samochody pomknęły do celu. Wszystkie załogi ukończyły wyścig  
i Pacanów został zdobyty. W przyszłym roku na pewno ten rajd będzie 
już miał międzynarodową obsadę. 
• Kolejno na boisku pojawił się Szewczyk Dratewka – biedaczyna o wiel-
kim sercu, pomagał mrówkom, pszczołom, a i z kaczkami podzielił się 
ostatnim okruszkiem chleba, za co otrzymał sowitą nagrodę. Mrówki 
pomogły mu rozdzielić worek kukurydzy od grochu, kaczki wyłowiły 
klucz z topieli, a pszczoły wskazały, która z dziesięciu księżniczek jest 
tą prawdziwą…… tak to nie udały się knowania złej wiedźmy.
• Smoki to niemal obowiązkowi bohaterowie naszych lektur, u nas też 
nie mogło ich zabraknąć i tak, wpierw zawodnicy czołgali się długim 
korytarzem, potem cała grupa musiała zmieścić się pod płachtą 
klanzą, by na koniec nakarmić głodnego smoka
• Były również zawody w wykonaniu głowy smoka z balonów inwenc-
ja twórcza uczestników zaskoczyła organizatorów. Nie przewidzieli, 
że markery będą miały taką popularność. Kiedy każdy zawodnik i nie 
tylko, miał już baranka nastąpiła wielka bitwa. Polegała ona na przer-
zuceniu balonów na pole przeciwnika. Ależ się działo. Z różnych stron 
dochodziły dźwięki pękających balonów, niczym salwy armatnie. 
• Stoliczku nakryj się – konkurencję te przygotowali harcerze ZHP z 
zastępu Strażników Kurhanu Narodowego

• Wspólna zabawa – taniec z wstążkami, to nieodzowny element 
każdych naszych zawodów.
Punktualnie o 12:00 nastąpiło rozdanie medali i nagród, a potem 
jeszcze wspólny obiad przywieziony na sygnale przez OSP z Wieprza 
i wspólne biesiadowanie. A nasz wyjątkowy gość ,,Koziołek Matołek’ 
powędrował szukać drogi do Pacanowa.
Westchnął cicho nasz koziołek
i znów poszedł biedaczysko
po szerokim szukać świecie
tego co jest bardzo blisko. 
Autor; Kornel Makuszyński
Organizatorzy dziękują

 Nauczycielom i wychowawcom, którzy nie szczędzili czasu  1. 
i przyjechali ze swymi podopiecznymi 
LKS ,,Jedność „ z Wieprza2. 
KGW z Wieprza3. 
OSP z Wieprza4. 
F.R. HEBOMAR – produkcja pamiątek z Węgierskiej Gorki 5. 
Wojtkowi Świniańskiemu – Piekarnia z Wieprza 6. 
Zofii Bąk - Hurtownia Jarzyn z Żywca 7. 
Bogusława Wolny – Zakład przetwórstwa Mięsnego w Cięcinie 8. 
GS Samopomoc Chłopska w Cięcinie 9. 
Starostwo Powiatowe w Żywcu – wydz. Promocji i Turystyki 10. 
UG Radziechowy - Wieprz i UG Węgierska Górka 11. 
 Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz12. 
Kazimierz Hojdys – organizator Międzynarodowego Biegu  13. 
Górskiego na Żar

Do Zobaczenia za rok 
JK
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4 czerwca 
2011r. w Domu 
Ludowym w 
Radziechowach 
odbył się Festyn 
Rodzinny or-
g a n i z o w a n y 
przez Publiczne 
Przedszkole w 
Radziechowach. 
Impreza była 
p o ł ą c z e n i e m 
Dnia Dziecka 
oraz Dnia Matki 

i Ojca, a wzięły w niej udział wszystkie przedszkolaki uczęszczające 
do Publicznego Przedszkola w Radziechowach wraz z zaproszony-
mi rodzicami. Gościem honorowym imprezy był Wójt Gminy 
Radziechowy-Wieprz  mgr inż. Grzegorz Figura. Jednym z założeń 
festynu było ukazanie zaproszonym gościom efektów  realizowane-
go w naszym przedszkolu projektu współfinansowanego przez Unię 
Europejską „Przedszkolaki naszą przyszłością”. Współprowadzącym 
festyn był Zespół Folklorystyczny Grojcowianie, którego członkowie z 
Panią Jadwigą Jurasz na czele realizują w przedszkolu zajęcia regionalne 
w ramach projektu. Uroczystość  została rozpoczęta powitaniem gości 
oraz wręczeniem podziękowań dla wszystkich osób  zaangażowanych 
w realizację festynu. Podziękowania skierowane zostały również na 
ręce Pana Grzegorza Figury Wójta Gminy oraz Pani Elżbiety Kosiec 
Dyrektora GZO Radziechowy-Wieprz za działania i zaangażowanie 
na rzecz poszerzenia oferty edukacyjnej dla naszych przedszkolaków.
Kolejnym punktem programu było przedstawienie przez dzieci 
programu artystycznego, w który wplecione zostały treści ekolog-

iczne i piosenki śpiewane w języku angielskim. Następnie dzieci 
zaprezentowały ludowe tańce i przyśpiewki przygotowane pod ki-
erunkiem Pań Jadwigi Jurasz i Brygidy Murańskiej  przy akompania-
mencie kapeli Zespołu Grojcowianie. Jednocześnie realizowane były 
warsztaty regionalne. Przy stołach roboczych zachęcone przez Panią 
Jadwigę mamy szyły lalki szmacianki  dla dziewczynek, a tatusiowie 
malowali farbami drewniane zabawki góralskie (koniki i  klepoki). 
Wszyscy pozostali angażowani  byli do brania udziału wraz ze swoimi 
dziećmi w ludowych zabawach pasterskich. Przeprowadzony został 
konkurs ekologiczny z nagrodami przez nauczycielkę prowadząca 
zajęcia ekologiczne w projekcie Panią Mirosławę Szalę.  Wszyscy 
rodzice oglądali występy dzieci przy kawie i ciastku. Dodatkową 
atrakcją były upominki w postaci glinianych serc własnoręcznie 
wykonanych przez dzieci na zajęciach regionalnych. Na ekranie umi-
eszczonym na scenie wyświetlany był materiał zdjęciowy z realizacji 
projektu edukacyjnego w przedszkolu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom  za pomoc w realizacji 
Festynu Rodzinnego, wyjazdu do Teatru Polskiego w Bielsku- Białej 
31 maja 2011r. oraz organizacji poczęstunku dla dzieci z okazji Dnia 
Dziecka. Część pozyskanych środków zostanie wykorzystana podc-
zas realizacji kolejnej wycieczki, która odbędzie się 10 czerwca 2011r. 
w ramach projektu “Przedszkolaki naszą przyszłoscią”. Będzie to 
wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Dziękujemy 
wszystkim gościom za tak liczne przybycie i aktywny udział w Festynie 
Rodzinnym. Jeszcze raz życzymy wszystkim Mamusiom i Tatusiom 
naszych przedszkolaków wszystkiego  najlepszego. Obszerny materiał 
zdjęciowy z imprezy dostępny jest na stronie internetowej przedszkola   
www.przedszkoleradziechowy.szkolnastrona.pl

                             dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach
                                                                  mgr Małgorzata Kasperek

W dniach 19-21 maja 2011 r we Frynstacie w Czechach odbywał się 
XII hudebni festival “Setkani cimbalovych muzik Valasskeho kralovst-
vi”. W tym międzynarodowym Festiwalu po raz drugi uczestniczyli 
“Grojcowianie” . Wystąpiła i Kapela dziecięca “Małych Gropjowian” 
jak i starsi “Grojcowianie”. Do Frenstatu zaprosił nas P. Radomir Go-
las.12 czerwca 2011 r „Mali Grojcowianie” z Wieprza reprezentowali 
Powiat Żywiecki na III Międzynarodowym Festiwalu „Folklor bez 
granic” w Orawskiej Lesnej na Słowacji. W Festiwalu udział wzięły 
Zespoły: DFS Goral - Hladovka, DFS Zornička - Zvolen, DFS Magur-
ka a Fľajšovanček - Oravská Lesná, DFS Oščadnička - Oščadnica, DFS 
Roháčik - Zuberec, DFS Sliačanček - Liptovské Sliače, Pán Janoštín s 
rodinou - Zuberec, ĽH Fialka - Partizánske, DFS Ostravička - Frýdek 
Místek (CZ), DFS Mali Grojcowianie - Wieprz (PL) 
W dniach 11 – 12 czerwca 2011 roku, odbył się XXIV Wojewódzki 

Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle. Młodsza 
Kapela “Małych Grojcowian” zdobyła główną nagrodę przeglądu, 
czyli I miejsce.

FeStyn rodzInny W radzIeCHoWaCH

“GroJCoWIanIe” na FeStIWalaCH

Kolejnym elementem przygotowań do stulecia była Droga Krzyżowa 
na Matyskę w dniu urodzin Papieża pod hasłem „Pielgrzymujemy z 
Tobą Ojcze Święty”. Wspólna modlitwa na Matysce nauczycieli, uc-
zniów, przedszkolaków i ich rodziców połączona została z XII Biesiadą 
Rodzin. Warto dodać, że Jan Paweł II zawsze troszczył się o rodzinę. 
Doskonale wiedział, że upadek wielkich cywilizacji rozpoczyna się od 
ataków na  rodzinę. Nawet swoje cierpienie po zamachu ofiarował w 
intencji ratowania rodziny. 
Wyrazem wdzięczności za beatyfikację Patrona szkoły jest dar duch-
owy złożony na piśmie przez uczniów i przesłany na Jasną Górę. Tym 
darem są postanowienia poprawy życia, ożywienia ducha modlitwy i 
chęć pracy nad sobą. Jan Paweł II powiedział, że „prawdziwie wielki 
jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”. Dlatego też ucznio-
wie z Bystrej poznają dzieje swojej szkoły, gromadzą dawne zdjęcia, 
czytają najstarsze dokumenty i kronikę. W ten sposób przygotowują 
się do quizu na temat historii szkoły, który odbędzie się w Dzień 
Dziecka.

W przygotowaniu do obchodów jubileuszowych towarzyszą nam 
słowa naszego Patrona: „We wszystkich szkołach niech panuje duch 
koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne 
dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych 
tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat 
przyczynił się do tego, by dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznawać 
się do swoich przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. 
Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia 
patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu 
i uczyć ich odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego 
pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla 
przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie 
znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi 
otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj”.
Nauczyciele 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II 
w Bystrej
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W dniu 28 maja 2011 r. Sali OSP w Milówce odbył się V Powia-
towy Zjazd Górali Żywieckich zrzeszonych w Związku Podhalan. 
Po dwóch statutowo limitowanych kadencjach z prezesowania 
Oddziałowi ustąpił Adam Banaś z Rajczy. Nowym kandydatem 
ustępującego Zarządu był P. Stanisław Lizak z Radziechów. W taj-
nym głosowaniu uzyskał on znaczące poparcie delegatów Zjazdu 
i został wybrany Prezesem na kolejną 3 letnią kadencję Oddziału 
Górali Żywieckich ZP.
Warto tutaj zaznaczyć że historia Oddziału  Żywieckiego zatoczy-
ła po 85 latach symboliczny krąg. To właśnie w Radziechowach 
tworzyły się podwaliny Związku w okresie międzywojennym i to 
tu w latach 1929-1939 Prezesem był pochodzący z Radziechów – 
Władysław Pieronek.
18 września 2011 r pod przewodnictwem Prezesa Stanisława Liza-
ka z Radziechów obchodzić będziemy 85-lecie powstania Związku 
Podhalan na Żywiecczyźnie. Honorowy patronat nad uroczysto-
ściami objął już Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy a przewodnictwo 
nad uroczystościami przyjął Ks. Biskup Tadeusz Pieronek, syn 
przedwojennego Prezesa Związku.
W Radziechowach odsłonięta zostanie w tym dniu pamiątkowa ta-
blica poświęcona Władysławowi Pieronkowi, o następującej treści:

Wszyscy ludzie dobrej woli, oraz instytucje które chciałyby wesprzeć 
tą inicjatywę, mogą wpłacać darowizny na konto Gminnego Cen-
trum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz: 20 8140 
0009 0005 7596 2000 0010 z dopiskiem - “tablica pamiątkowa”.
W imieniu organizatorów uroczystości serdecznie dziękujemy !!!

W Niedzielę Palmową w 
kościele parafialnym w 
Wieprzu odbył się Konkurs 
Palm. W kategorii palm 
wysokich przyznano nastę-
pujące miejsca:

miejsce: Aleksandra 1. 
Kępka z Bystrej
miejsce: Beata Krzus  2. 
z Wieprza
miejsce: Jakub Figura  3. 
z Wieprza
miejsce: Patrycja Hatala z Brzuśnika4. 
miejsce: Sabina Pietraszko z Wieprza5. 
miejsce: Katarzyna Sufa z Bystrej6. 

W kategorii palm tradycyjnych nagrody zdobyli:
miejsce: Karolina Murańska z Wieprza1. 
miejsce: Damian Kupczak z Wieprza2. 
miejsce: Jakub Piela z Brzuśnika3. 
miejsce: Oliwia Biegun z Brzuśnika4. 
miejsce: Zuzanna Caputa z Wieprza5. 
miejsce: Anna Kazubek z Brzuśnika6. 

W 10 kwietnia 2011 r. od 
kościoła w Wieprzu wy-
ruszyła Droga Krzyżowa 
na Przegib. W tym roku 
rozważania stacji Drogi 
Krzyżowej dotyczyły prze-
słania Jana Pawła II z racji 
zbiżającej się beatyfikacji. 
Nie zabrakło też modli-
twy za ofiary katastrofy 
smoleńskiej. Kolejne sta-
cje Drogi Krzyżowej pro-
wadzili: uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu, 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzu-
śniku, uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bystrej, 
uczniowie z Gimnazjum w Wieprzu, Dzieci Boże, Oaza młodzieżowa, 
ministranci i lektorzy, Koła Różańcowe, Oaza Rodzin, Koło Gospodyń 
Wiejskich, górnicy, strażacy, ojcowie i matki.

Izabela Skoczeń, uczennica Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
w Żywcu, zwyciężyła w XXXVII Ogólnopolskim Młodzieżowym Semi-
narium Astronomicznym. Jej praca pt. „Wyznaczanie promienia orbity 
Wenus za pomocą amatorskich obserwacji nieba” najbardziej spodo-
bała się jury. Izabela najpierw musiała przejść eliminacje wojewódz-
kie, dopiero potem mogła stanąć do zaciętej rywalizacji z 24 autorami 
najlepszych prac z całej Polski. W dniach 24-26 marca w Grudziądzu 
prelegenci przedstawili swoje prezenta-
cje na temat astronomii i astronautyki. 
Nie ma się co dziwić, że zwycięstwo było 
dla mieszkanki Juszczyny prawdziwym 
szokiem. – Podczas ogłoszenia wyników 
byłam pod ogromnym wrażeniem – 
przyznaje. – Gdy wyczytano moje imię, 
nie mogłam uwierzyć. Gdyby nie pomoc 
wielu życzliwych ludzi, a w szczególno-
ści jednego z moich nauczycieli, na pew-
no trudniej byłoby mi to osiągnąć. Jest 
mi bardzo miło, że doceniło mnie tak 
profesjonalne jury.

StanISŁaW lIzak 
z radzIeCHÓW noWym 

PrezeSem oddzIaŁu GÓralI 
ŻyWIeCkICH zWIązku 

PodHalan

konkurS Palm W WIePrzu

droGa krzyŻoWa na PrzeGIB

SukCeS uCzennICy z JuSzCzyny

Władysław 
PIERONEK

1896 – 1974

Prezes Ogniska Związku Podhalan w Radziechowach 
(1929 – 1939), 

legionista, społecznik i samorządowiec,
kronikarz Radziechów

w 85 rocznicę powstania
Związku Podhalan na Żywiecczyźnie

1926 - 2011

Przodków wiary, przodków gwary
niechaj strzeże młody, stary
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Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała 
spotkanie ze strażakami i górnikami dla gru-
py pięcio i sześciolatków z przedszkola nr 1 
w Radziechowach oraz pierwszej klasy szkoły 
podstawowej. Dzieci   przybyły do nas pod 
opieką wychowawczyń:  Krystyną Tlałką, Ja-
dwigą Howaniec, Edytą Pasternak. Strażaków 
reprezentował pan Marek Tlałka, a górników 
pan Mirosław Jarco. Dzieci miały możliwość 
zwiedzenia remizy strażackiej, przymierzenia 
elementów stroju strażaka. Entuzjastycznie 
zakładały hełm, butlę tlenową, pozowały do 
zdjęć wewnątrz samochodu bojowego. Pan 
Marek bardzo ciekawie opowiadał o cieniach 
i blaskach ochotniczej pracy, uczulił dzieci 
na niebezpieczeństwa płynące z nieostrożne-
go obchodzenia się z ogniem. Okazało się, że 
nasi mali zwiedzający doskonale wiedzą pod 
jaki numer zadzwonić w razie wystąpienia 
zagrożenia. Równie duże zainteresowanie 
wzbudziło wystąpienie, w stroju galowym, 
pana Mirosława Jarco. Opowiedział on o 
ciężkiej pracy górnika, przybliżył funkcjono-
wanie kopalni nad i pod ziemią. Zaprezento-
wał medale i szable, które górnicy otrzymują 
za zasłużoną pracę. Spotkanie zaliczamy do 
bardzo udanych. Zapraszamy na stronę bi-
blioteki i nasz profil na nk do obejrzenia zdjęć 
ze spotkania. Przede wszystkim jednak, dzię-
kujemy wychowawczyniom z Przedszkola nr 
1 i szkoły podstawowej w Radziechowach za 
owocną współpracę. FOTOSY

WAKACYJNE WARSZTATY TEATRALNE
4 lipca (poniedziałek) o godzinie 11:00 w 
bibliotece w Radziechowach  odbędzie się 
spotkanie zawiązujące warsztaty teatralne, 
zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 
14+ zarówno młodzież jak i dorosłych z tere-
nu całej gminy. Sztukę będziemy tworzyć od 
postaw, dlatego też potrzebni będą nie tylko 
aktorzy, ale również scenarzyści, charaktery-
zatorzy itd. 

KURS KOMPUTEROWY 
DLA DOROSŁYCH
Zapraszamy dorosłych na kurs komputerowy 
prowadzony w bibliotece w Radziechowach. 
Spotkanie organizacyjne w sprawie kursu 23 
czerwca (czwartek) o godzinie 14:00. Kurs 

skierowany jest przede 
wszystkim do osób w 
wieku 50+ ale młod-
sze osoby również 
zapraszamy. Wariant 
podstawowy kursu 
obejmuje 20 godzin 
zajęć na komputerach 
z dostępem do inter-
netu. Główny nacisk 
będziemy kładli na 
umiejętności związa-
ne z wykorzystaniem 
możliwości internetu 
i wszelakiego rodzaju 
komunikatorów in-
ternetowych. Kurs dla 
zupełnie „zielonych” i 
tych ciut zorientowa-

nych. Wstydzisz się że nie umiesz włączyć 
komputera? Nie masz pojęcia co twoje dzieci 
i wnuki w nim widzą? W bibliotece nauczysz 
się obsługiwać tą „piekielną machinę” i do-
wiesz się jakie korzyści płyną z umiejętności 
obsługiwania go.

PANEL DYSKUSYJNY 
Zapraszamy  do udziału w panelu dysku-
syjnym! Tematem panelu będzie: „Muzyka 
łączy? Muzyka dzieli? Powiedz mi czego słu-
chasz, powiedz mi kim jesteś.”
Jak to działa?
Spotykamy się w bibliotece, wyłonieni wcze-
śniej moderatorzy omawiają krótko wybrane 
przez siebie gatunki muzyczne, oglądamy 
teledyski, słuchamy muzyki. Szukamy różnic 
i podobieństw: czy wiesz co łączy hip-hop z 
jazzem a  heavy metal z wiolonczelą?
Panel odbędzie się 21 lipca o godzinie 15:00 
w bibliotece w Radziechowach. Zapraszamy 
wszystkich, którzy chcieliby podzielić się 
swoimi muzycznymi fascynacjami, podysku-
tować o różnych stylach muzycznych albo po 
prostu posłuchać muzyki.
24 czerwca w piątek o godzinie 13:00 od-
będzie się w związku z panelem spotkanie 
z osobami chętnymi do moderowania dys-
kusji. Jeżeli jakiś gatunek muzyczny jest ci 
szczególnie bliski i chciałbyś przybliżyć go 
innym zapraszamy na spotka-
nie. Do zadań moderatora bę-
dzie należało przygotowanie 
krótkiej informacji na temat 
danego gatunku muzycznego – 
źródła, czołowe grupy muzycz-
ne, krótka i interesująca charak-
terystyka. Więcej informacji na 
spotkaniu 24 czerwca. W razie 
zmiany terminów spotkań in-
formacja zostanie zamieszczona 
na stronie biblioteki www.gbp.
radziechowy-wieprz.pl i na na-
szym profilu na Naszej Klasie. 

Poszukiwani moderatorzy ga-
tunków muzycznych:punk 
rock, gothic rock, heavy metal, 
trash metal, metal progresywny, 

disco, pop, electro, jazz, cold wave, rock lat 
‘70, rock lat ‘90, rock obecnie, muzyka źró-
deł, indie, muzyka ludowa jesteśmy otwarci 
na dodatkowe propozycje.

GRAFFITTI W BIBLIOTECE
Pilnie poszukujemy ludzi chętnych do wyko-
nania graffitti na ścianie wewnętrznej biblio-
teki w Radziechowach! Nie szukamy profe-
sjonalistów. Masz wyobraźnię? Masz pomysł? 
Przybywaj na spotkanie organizacyjne 5 lipca 
(wtorek) o godzinie 14:00. 

WYSTAWA W BIBLIOTECE
Biblioteka ma przyjemność zaprosić na 
otwarcie wystawy prac plastycznych Zuzan-
ny Adamczyk. Otwarcie odbędzie się 15 lipca 
(piątek) o godzinie 16:00 w pomieszczeniach 
biblioteki  gminnej w Radziechowach. Ser-
decznie zapraszamy.

MAMY W PLANACH:
Horrorystyczna noc w bibliotece.  Już w lipcu 
zapraszamy młodzież do udziału w „NOCY  
W BIBLIOTECE”. Pierwsza noc z cyklu zor-
ganizowana będzie w klimatach horrory-
stycznych. Zapisy w bibliotece w Radziecho-
wach. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KON-
KURSU LITERACKIEGO „TO, CO W ŻY-
CIU NAJWAŻNIEJSZE” ZDJĘCIA!

Przedstawiamy laureatów gminnego konkur-
su literackiego „To, co w życiu najważniejsze”

KATEGORIA I
Szkoła podstawowa klasy I-III
Miejsce pierwsze Martyna Bogdał – Radzie-
chowy
Miejsce drugie – nie przyznano
Miejsce trzecie – nie przyznano
Wyróżnienia: Kamil Anioł – Radziechowy, 
Joanna Binda – Radziechowy 

KATEGORIA II
Szkoła podstawowa klasy IV-VI
Miejsce pierwsze ex aequo Martyna Dziergas 
– Radziechowy, Laura Piznal – Wieprz

Co noWeGo W BIBlIoteCe
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Dzień sportu w Zespole Szkół im. ks. prał. Sta-
nisława Gawlika w Radziechowach
Pierwszy czerwcowy poranek wita nas mżaw-
ką. Z niepokojem spoglądamy w okna, bo już 
od kilku dni pogoda jest niepewna – wciąż 
jakieś burze… Jednak ten wyjątkowy dzień 
nie sprawia nam zawodu – niebo się rozja-
śnia, wstaje słońce, a my z radością idziemy do 
szkoły, ponieważ mamy Dzień Sportu! Am-
fiteatr rozbrzmiewa wesołym gwarem. Pani 
Dyrektor ciepło nas wita   i życzy powodzenia, 
a następnie objaśnia, na czym będą polegać 
dzisiejsze zmagania. Dzielimy się na trzy gru-
py wiekowe i wraz z wychowawcami wyrusza-
my na start. Najmłodsze dzieci –z klas I-III 
SP mają do pokonania cały szereg zadań: tor 
przeszkód, skoki na dmuchanych piłkach, to-
czenie opony, kręcenie hula hop, skoki na ska-
kance, rzuty piłką lekarską, biegi na 30 metrów 
oraz przeciąganie liny – niemało! Przez całe 
przedpołudnie słychać śmiech, piski, a czasem 
cichutkie pochlipywanie z powodu rozbitego 
kolana  lub …przegranej. Średnia grupa wie-
kowa – klasy IV-VI SP rozpoczynają swoją ry-
walizację od międzyklasowych meczy siatko-
wych (dziewczynki) i koszykowych  (chłopcy) 
– na sali gimnastycznej. Za szkołą odbywają 
się biegi na 800 m, na boisku – rzut piłeczką 
na odległość, a w świetlicy – umysłowy poje-
dynek szachistów. Tutaj również wielkie emo-

cje, a także wyraźna niecierpliwość w oczeki-
waniu na kolejne konkurencje. Gimnazjaliści 
walczą o najlepszy czas, a równocześnie naj-
wyższą punktację. Mają do wykonania cztery 
zadania: wyścigi w workach, bieg w szarfach 
(związane nogi), tor przeszkód na piasku oraz 
rowerowy tor górski. Aplauz ogromny, a nasi 
sportowcy przebijają wyznaczone punktacją 
granice – są szybsi i otrzymują maksymal-
ne wyniki. Któż może się z nimi równać? Na 
zakończenie niespodzianka – konkurencja 
umysłowa – sportowe zagadki. Tu klasy „A” 
również najlepsze – wiedzą niemal wszystko. 
Brawo! W trakcie trwania zawodów wszyscy 
otrzymują pyszne ciasteczka 
zafundowane przez Radę Ro-
dziców oraz mogą nabyć w 
świetlicy szkolnej lody – dla 
ochłody. Sportowe zmagania 
rozstrzygnięte! Mistrzowie 
otrzymują medale, dyplo-
my oraz tytuł Sportowca 
Szkoły roku 2011. To jednak 
nie wszystko. Na zakończe-
nie tego wspaniałego Dnia 
Dziecka  ostatnia atrakcja 
– dwa mecze piłki siatko-
wej: reprezentacja dziewcząt 
kontra nauczycielki oraz 
reprezentacja chłopców – 

nauczyciele. Emocje gwarantowane! Komu 
kibicować? W konkurencji żeńskiej nauczy-
cielki nie mają najmniejszych szans – chociaż 
walczą do ostatniej piłki. Natomiast nauczy-
ciele wygrywają i w ten oto sposób mamy wy-
nik ogólny 1:1. Po raz pierwszy obchodzimy 
Święto Dzieci w ten sposób. Mam nadzieję, że 
wszyscy świetnie się bawią i zechcą jeszcze nie 
raz podjąć taką rywalizację. Zaś na czas ostat-
nich tygodni w szkole oraz wytęsknione wa-
kacje życzymy wszystkim dzieciom uśmiechu, 
pogody ducha oraz spełnienia najskrytszych 
marzeń. Wszystkiego najlepszego!
    J.R.  

dzIeń SPortu W zeSPole SzkÓŁ Im. kS. PraŁ. StanISŁaWa GaWlIka 
W radzIeCHoWaCH

Miejsce drugie ex aequo Magdalena Ma-
ciejko – Radziechowy, Wojciech Pierwoła – 
Przybędza
Miejsce trzecie ex aequo Magdalena Brandys 
– Brzuśnik, Zuzanna Pierwoła – Przybędza
Wyróżnienia:Barbara Dyrcz – Bystra, Joanna 
Pytlarczyk – Radziechowy, Wioletta Setla – 
Radziechowy

KATEGORIA III
Gimnazjum Miejsce pierwsze Sylwia Kaleta 
– Wieprz Miejsce drugie Natalia Kupczak – 
Radziechowy Miejsce trzecie Barbara Janota 
– Radziechowy 
Wręczenie nagród miało miejsce 18 maja o 
godzinie 9:00, w siedzibie Urzędu Gminy. 
Młodzi twórcy, jak zwykle, nie zawiedli. Zło-
żone w konkursie prace były na wysokim po-
ziomie i członkowie jury zapoznali się z nimi 
z przyjemnością . Nawet jeżeli wskazywali-
ście wartości uniwersalne, a wyciągane przez 

Was wnioski nie były zaskaku-
jące, to zrobiliście to w sposób 
bardzo umiejętny: rozbawiając, 
wzruszając, nakłaniając do prze-
myśleń.

Serdecznie dziękujemy uczest-
nikom konkursu i gratulujemy 
laureatom.  Już niebawem zapre-
zentujemy nagrodzone prace.

REMONT W PRZYBĘDZY!
Informujemy, że w związku z 
remontem i rozbudową Domu 
Ludowego w Przybędzy tamtej-
sza placówka biblioteczna będzie 

nieczynna do odwołania. 
Zapraszamy mieszkańców Przybędzy do za-
mawiania książek  przez telefon: pod nume-
rami 33 8676 146 oraz 33 8675 793 zamówią 
Państwo książki i ustalą miejsce i czas ich 
dostarczenia. 

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
Gminna Biblioteka Publiczna zakwalifikowa-
ła się do Programu Rozwoju Bibliotek!
„Program Rozwoju Bibliotek to ogólno-
polskie przedsięwzięcie, którego celem jest 
wzmocnienie potencjału bibliotek publicz-
nych znajdujących się na wsiach i w małych 
miastach. Dzięki programowi nowoczesne 
i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom 
pełne uczestnictwo w życiu społecznym i go-
spodarczym.
Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fun-
dacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-

nego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. 
Fundusze pochodzą z grantu przekazanego 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści przez Fundację Billa i Melindy Gates i 
są przeznaczane na wyposażenie bibliotek 
w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych 
szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecz-
nego, promocję bibliotek.”
W ramach Programu, jeszcze w tym roku, 
biblioteka centralna i jej filie zostaną zaopa-
trzone w zestawy komputerowe i urządzenia 
wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner). 
Sprzęt ten będzie dostępny dla wszystkich 
mieszkańców gminy. 

Polecamy nowości książkowe! Między innymi:
Maria Nurowska - „Nakarmić wilki”
Bernhardt Schlink - „Lektor”
Barbara Rybałtowska - „Saga rodzinna”
Maja Wolny – Dom tysiąca nocy
Łukasz Gołębiewski - „Melanż z żyletką”, 
„Disorder i ja”, „Bomba w windzie”, „Złam 
prawo”

PRZYPOMINAMY!

BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU 
zapewniamy w placówkach w Radziecho-
wach i w Wieprzu!

KSIĄŻKA NA TELEFON dostępna dla 
mieszkańców Przybędzy

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
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21 maja 2011 r na kompleksie wypoczynko-
wo-sportowym w Wieprzu odbyła się Spor-
towa Majówka. W ramach imprezy rozegra-
no 2 Turnieje siatkarskie. W Majowym Tur-
nieju Piłki Siatkowej spotkały się 4 drużyny a 
najlepsza zdobyła Puchar Wójta Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz. Rozegrano też mimo nie 
do końca sprzyjającej pogody Turniej Piłki 
Plażowej w kat. Dziewczyn i kat. Chłopców. 
Najlepsi również otrzymali Puchary Wójta 
Gminy R-W.  O 17.00 swój mecz rozegrała 

również reprezentacja Urzędu Gminy prze-
grywając niestety z mieszkańcami Wieprza. 
W trakcie Majówki rozegrano również po-
kazowy Turniej PETANQUE który poprowa-
dził  złoty medalista Polski w petanque Pan 
Andrzej Śliż. Pierwsze szybkie rozgrywki 
zakończyły się również wręczeniem Pucha-
ru. W trakcie Majówki można było również 
rozgrywać pojedynki szachowe na dużej 
szachownicy a dzieci skorzystały z animacji 
przygotowanych przez Firmę COOLTUR 

z Wilkowic. O nasze podniebienie zadbały 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich za co im 
serdecznie dziękujemy !!!
Sportową Majówkę uzupełniła Muzycz-
na Majówka w wykonaniu lubianego przez 
wszystkich Zespołu “VOCAL” z Wieprza, 
który dopełnił zmagania sportowe w Wie-
przu.

SPortoWa maJÓWka W WIePrzu
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zaCHĘCamy do GŁoSoWanIa na 
BrzuśnIk W konkurSIe 

100 PlaCÓW zaBaW na 100 lat nIVea  
Gmina Radziechowy-Wieprz przystąpiła do konkursu pn. „100 
placów zabaw na 100 lat Nivea” organizowanego przez firmę NI-
VEA. Udział w konkursie stwarza szansę na wybudowanie placu 
zabaw bez ponoszenia kosztów z budżetu gminy.
Do konkursu zgłoszono lokalizację w Brzuśniku obok Domu Wie-
lofunkcyjnego i Szkoły Podstawowej. Konkurs przeprowadzony 
będzie w okresie od dnia 6 czerwca 2011 roku do 31 października 
2011 roku. Podzielony został na cztery etapy, gdzie w ramach każ-
dego etapu wybranych zostanie poprzez głosowanie 25 lokalizacji 
placów zabaw.

Każdy może przyczynić się do zwycięstwa proponowanej przez 
gminę lokalizacji placu zabaw. Wystarczy od 6 czerwca zareje-
strować się na stronie 
www.NIVEA.pl i za-
głosować. 
Głosować można co-
dziennie w okresie 
trwania konkursu. Lo-
kalizacja, która otrzy-
ma najwięcej głosów 
(kliknięć) ma szansę na 
budowę placu zabaw.
Zachęcamy do liczne-
go i aktywnego udziału 
w konkursie, którego 
efektem będzie powsta-
nie kolejnego pięknego 
placu zabaw gminie.

Dzieci z Brzuśnika pro-
szą o Wasze Głosy !!!

„razem dla SIeBIe I InnyCH”
„ ...aby kochać należycie własny kraj, trzeba go 
dobrze poznać. Trzeba przejść ojczystą ziemię, 
wzdłuż 
i wszerz, poznać osobliwości i piękno każdego 
regionu, zbadać szatę roślinną i faunę, aby nie 
wstydzić się przed obcymi niedostatecznej zna-
jomości rodzinnych stron.”
/prof. W. Szafer/

Bardzo nam miło poinformować, że nasz kolejny projekt ekologicz-
ny, tym razem zatytułowany: „Razem dla siebie i innych” został wy-
różniony w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu grantowe-
go „ Po stronie Natury,” którego organizatorem jest Fundacja Nasza 
Ziemia oraz Firma Żywiec Zdrój. Rywalizacja była naprawdę duża 
– zgłoszonych zostało blisko 300 projektów z całej Polski, z czego tyl-
ko 15 otrzymało dofinansowanie. Nasz projekt znalazł się wśród tych 
najlepszych.
 Projekt „Razem 
dla siebie i in-
nych” jest skiero-
wany dla uczniów 
szkoły podstawo-
wej i gimnazjum. 
Jego głównym 
celem jest kształ-
towanie u dzieci 
zachowań pro-
ekologicznych, 
nabywanie przez 
nich umiejętno-
ści mądrego i odpowiedzialnego współżycia z przyrodą, budzenie 
wrażliwości i szacunku dla wspólnego dobra, jakim jest przyroda  
i nasze środowisko oraz kształtowanie zainteresowań przyrodniczych, 
a także inspiracja dzieci, młodzieży, nauczycieli i wszystkich uczestni-
ków projektu do podejmowania lokalnych działań proekologicznych 
mających na celu  sadzenie i ochronę drzew oraz poszanowanie wody 
jako źródła życia na Ziemi. Chcemy pokazać najmłodszemu pokole-
niu, że poprzez wspólne działanie możemy zrobić wiele dobrego dla 
siebie, naszej społeczności lokalnej oraz dla naszej planety. Najmłod-
sze pokolenie, aby odcisnąć swój trwały, pozytywny ,,ekologiczny 
ślad” będzie: sadzić las, jeździć na wycieczki spotykać się z ciekawymi 
ludźmi, uczestniczyć w konkursach, plenerach i warsztatach, będzie-
my zbierać surowce wtórne i zużyte baterie, zorganizujemy Dzień 
Ziemi i festyn ekologiczny w naszej szkole. W ramach zadań zawar-
tych w projekcie mamy zamiar kontynuować nasadzenia w przy-
szkolnym ogrodzie, które były rozpoczęte podczas realizacji projektu: 
„Ogród przyszkolny miejscem edukacji dzieci i młodzieży.” Chcemy 
przedłużyć już istniejący ogród. Przeprowadzimy konkursy związane 
tematycznie z projektem. Podczas festynu ekologicznego zorganizu-
jemy wystawę prac dzieci, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, 
będziemy rozdawać ulotki informacyjne na temat  metod oszczędza-
nia wody i segregacji śmieci. Dotacja 7074 zł  zostanie przeznaczona 
na realizację zadań określonych w projekcie, materiały potrzebne do 
przeprowadzenia wspomnianych konkursów, wycieczek, zakup roślin 
i ziemi oraz rozpowszechnianie naszych ekologicznych poczynań na 
gazetkach, plakatach, folderach, ulotkach, propagowanie ich w innych 
placówkach oraz lokalnych mediach w tym wydanie ekomateriałów.
Dziękujemy serdecznie panu Grzegorzowi Figurze - wójtowi Gminy 
Radziechowy – Wieprz, panu Władysławowi Żółty z  Nadleśnictwa 
Węgierska- Górka, pani Ewelinie Biegun z Zespołu Parków Krajobra-
zowych w Żywcu oraz Spółce Beskid za wsparcie i pomoc w realizacji 
naszego projektu. 
                                                                               Bożena Kupczak
„Projekt jest laureatem Konkursu Grantowego „Po Stronie Natury” 2010/2011 
organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia. Grant ufundowała Firma 
Żywiec Zdrój S.A. Więcej na temat Konkursu: www.postronienatury.pl”

BudoWa kanalIzaCJI 
W GmInIe radzIeCHoWy –WIePrz

Informujemy, iż w  związku z trwającą na terenie naszej Gminy in-
westycją „Budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy –Wieprz” 
niezwłocznie prosi się osoby zamieszkałe w Bystrej, Brzuśniku, 
Juszczynie oraz Radziechowach - od ul. Wajdowej w górę , które nie 
podpisały jeszcze umowy o zgłoszenie się do  Urzędu Gminy. Oso-
by, które nie zdecydują się na podpisanie umowy będą zobowiązane 
we własnym zakresie do wykonania przyłącza kanalizacyjnego. 
Zgodnie z  artykułem 5 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymanie czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2005 r. Nr 
236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) podłączenie do kanaliza-
cji lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowych 
nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnie jest jednym 
z obowiązków właściciela nieruchomości. 

Liczba podpisanych umów Ilość zaprojektowana
Bystra 124 143
Brzuśnik 121 88 + 34
Juszczyna 392 477
Radziechowy 224 327
Wieprz(Zarębek) 30 32

 
W razie jakichkolwiek wątpliwości  należy dzwonić do Urzędu 
Gminy pod numer  telefonu:  33 8676-610  
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Już po raz czwarty mamy możliwość brania 
udziału w imprezie ekologiczno-środowi-
skowej organizowanej przez Urząd Gminy, 
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Tury-
styki oraz Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisła-
wa Gawlika w Radziechowach. Niestety, nie 
wszyscy mieszkańcy korzystają z tej – jakże  
atrakcyjnej -   oferty. „Oprowadzę” tych z 
Państwa, którzy: na własne oczy jeszcze nie 
oglądali naszej zabawy, nie próbowali  szczę-
ścia w loterii fantowej, nie oglądali występów 
artystycznych swoich dzieci i zwyczajnie na-
rzekają na brak jakiejkolwiek działalności w 
naszej wsi, a nie wystawiają nosa z własnego 
domu.
W sobotnie popołudnie pogoda sprzyja tym, 
którzy chcą z niej korzystać: jest ciepło i sło-
necznie. W amfiteatrze naszej szkoły wita 
Was  pan Wójt Gminy – Grzegorz Figura oraz 
pani Dyrektor Jadwiga Śleziak. Uroczystość 
rozpoczyna się od powitania gości, sponso-
rów oraz przedstawienia celu spotkania i pro-
gramu całej imprezy. Start – rozpoczynamy! 
Wokół nas pełna gama możliwości. Właści-
wie możemy równocześnie oglądać występy, 
korzystać z bufetu, brać udział w  - jak zwykle 
bogatej i nieprzewidywalnej – cudownej lote-
rii, spotykać znajomych, rozmawiać, śpiewać, 
czegoś się dowiedzieć… po prostu dobrze się 
bawić. Zaś nasze pociechy mogą się w pełni 
wyszaleć – bo o to przecież chodzi!
Występy artystyczne rozpoczyna Orkiestra 
Dęta z Radziechów, która wykonuje dla nas 
kilka utworów – mam nadzieję, że dotarły 
do najdalszych zakątków naszej gminy choć 
pojedyncze dźwięki! Nogi same maszerują, a 
serca uderzają w rytm marsza…
Kolejnymi wykonawcami są dzieci z klas 
szóstych, które przygotowały inscenizację o 
treści ekologicznej p.t. „Po stronie natury”. 
Słychać Kargula i Pawlaka – nawet stroje 
znajome. Dziękujemy za przypomnienie nam 
nie tylko tych postaci, ale również podstawo-
wych zasad zachowania pośród chronionej 
roślinności, która jest tuż obok nas…
Wśród artystów nie może zabraknąć śpie-
waków. Szkolne chóry – dziecięcy i mło-
dzieżowy – wykonują dla nas znane i lubiane 
piosenki, które tak naprawdę same się cisną 

na usta… Oczywiście 
podziwiamy możliwo-
ści wokalne  i odwagę 
solistów, którzy po pro-
stu świetnie się do tego 
nadają… Ileż mamy ta-
lentów!
Z kolei prezentuje się 
zespół instrumentalny. 
W jego skład wchodzą: 
keyboard, trąbki, klar-
nety, gitara, skrzypce, 
akordeon… Tutaj rów-
nież nie może zabrak-
nąć solówek. Czujemy 
się jak na koncercie.
Na wprost wejścia do 

szkoły można nabyć losy – jedyne pięć zło-
tych.     A cóż w zamian? Sprzęt ogrodniczy: 
firmowe grabie i  łopaty. 
Przepiękne krzewy i kwia-
ty, a także sadzonki drzew 
iglastych. Są także słodkie 
pierniczki i  inne ciasta. 
Można wylosować ma-
skotkę, wyroby rękodzieła 
ludowego, podkoszulki, 
breloczki, zegary, apaszki, 
krawaty i wiele innych po-
mysłowych przedmiotów. 
A wszystkie numerki biorą 
udział w losowaniu nagród 
specjalnych! Wśród nich: 
opał na zimę, wizyta u fry-
zjerki, kosmetyczki, my-
cie samochodu, korytko 
dla sześciu osób w szałasie „Pod Baranią” w 
Węgierskiej Górce, MP-3, MP-4, firmowe ko-
siarki, kubły na śmieci… Wszystkie nagrody 
nietuzinkowe – jedyne w swoim rodzaju. 
Nikt nie wychodzi z pustymi rękami.
Przez cały czas występów trwają konkursy 
ekologiczne dla dzieci              i dorosłych. Ko-
niecznie trzeba namalować nietoperza – to 
dzieci, posegregować śmieci… Te  konkuren-
cje przeprowadzane są przez przedstawicieli 
Stowarzyszenia Pro–natura z Wrocławia oraz 
Spółkę „Beskid” z Żywca. Wszystko w at-
mosferze radości i zadowolenia. Taki piękny 
dzień – warto spędzić go z nami!
Wiele się dzieje wokół szkoły. Najmłodsi  
członkowie naszej społeczności mogą się wy-
kazać: - walecznością – w turnieju rycerskim 
na gumowe miecze, siłą – w przeciąganiu 
liny, gibkością – w skakaniu na trampoli-
nie, pełną koordynacją ruchową – w środku 
toczącej się po wodzie kuli, a także innymi 
umiejętnościami. Trzeba tylko spróbować! 
Nad ich bezpieczeństwem i całą rywalizacją 
czuwają przygotowani animatorzy oraz … 
pani pielęgniarka.
Każda klasa już wcześniej przygotowała 
plakat ekologiczny, który można podziwiać 
przed wejściem na teren obiektu.
Smakosze nie mogą ominąć naszego bufe-

tu. Panie kucharki przygotowały: karczek z 
grilla, ziemniaczki zapiekane z boczkiem, 
surówki, frytki, a dla osłody i ochłody można 
spałaszować lody. Mniam… A potem zabawa 
taneczna do białego rana.
Nie można pominąć zasługi pani Sołtys – 
Janiny Tlałki, która zadbała o nasze dzieci i 
młodzież – sponsorując watę cukrową lub 
popcorn każdemu uczniowi. Dziękujemy!
Ten kolejny festyn ekologiczny został przygo-
towany w ramach projektu: „Razem dla sie-
bie i innych”. Projekt ten jest laureatem kon-
kursu grantowego:     „ Po Stronie Natury” 
2010/2011 organizowanego przez Fundację 
Nasza Ziemia. Grant ufundowała Firma Ży-
wiec Zdrój S.A. (Więcej na temat konkursu 
www.postronienatury.pl). 
 Musimy zapamiętać nie tylko spotkanie, 
wspólną zabawę, ale także to, by w codzien-

nym życiu otaczać szacunkiem ludzi i naszą 
ziemię: matkę, żywicielkę i przyjaciółkę. Bez 
niej  - nie będzie Ciebie, mnie, przyszłości i 
życia. A przecież: … „ warto żyć, warto śnić, 
warto kochać”…
Serdeczne podziękowania ślemy w kierunku 
wszystkich, którym udało się do nas dołączyć 
– czy to obecnością, czy poprzez wszelaką 
pomoc, a nade wszystko sponsorom. Dobrze, 
że wciąż pełno ludzi otwartych i hojnych – 
im przekazujemy staropolskie: Bóg zapłać! 
Tych zaś, którzy nie mogli w festynie uczest-
niczyć – zapraszamy za rok. Do zobaczenia.                                  
J.R.

VIII edyCJa GmInneGo FeStynu ekoloGICzneGo       
radzIeCHoWy – 11.06.2011r.
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dzIĘkuJemy WSzyStkIm SPonSorom, 
ktÓrzy PrzyCzynIlI SIĘ 

do zorGanIzoWanIa  VIII GmInneGo 
FeStynu ekoloGICzneGo 

Przy Szkole W radzIeCHoWaCH

Prezes Przemysław Kubaszek- Bank Spółdzielczy Radziecho-• 
wy-Wieprz
Zakład Energetyczny ENION grupa TAURON  Pan Kazimierz • 
Harężlak – dyrektor naczelny oddziału w Bielsku-Białej.
Pan Jarosław Piecuch• 
Spółka BESKID• 
Państwo Marzena i Kazimierz Setlowie• 
F.H.U Stanisław Lizak „Narzędzia ogrodnicze i budowlane”• 
„Szałas pod Baranią” w Węgierskiej Górce Pan Józef Kupczak• 
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Węgierskiej • 
Górce Prezes Czesław Micorek
Pani Janina Tlałka Sołtys wsi Radziechowy• 
Nadleśnictwo Węgierska Górka – Nadleśniczy Marian Knapek• 
„Instaleks” Pan Aleksander Juraszek• 
Ogrodnictwo „WOLNY-TOMASIK”, Pani Maria i Antoni• 
Koło Gospodyń Wiejskich z Radziechów• 
Pan Jacek Cygoń• 
Salon fryzjerski „Ania” • 
Salon fryzjerski „AGA” Pani Agnieszka Ulrych• 
Salon kosmetyczny Pani Katarzyny Dudek• 
EKOLOGICZNA MOBILNA MYJNIA PAROWA „GREEN-• 
WASH”    Pana Przemysława Szymczyny i Szymona Tracza

Państwo Marzena i Kazimierz Setlowie zasponsorowali pro-• 
dukty mięsne.
Zakład Energetyczny ENION grupa TAURON  Pan Kazimierz • 
Harężlak – dyrektor naczelny oddziału w Bielsku-Białej spon-
sorem wielu atrakcyjnych nagród: MP3, kamery internetowe, 
plecaki, zegary, podkoszulki, długopisy, apaszki i wiele innych 
upominków.
Ogrodnictwo WOLNY-TOMASIK, Pani Maria Wolna z mę-• 
żem sponsorami krzewów i kwiatów ogrodowych.
Salon fryzjerski „ANIA” z Radziechów sponsorem usługi • 
STRZYŻENIE I MODELOWANIE WŁOSÓW.
Salon fryzjerski „AGA” z Radziechów sponsorem usługi • 
STRZYŻENIE I MODELOWANIE WŁOSÓW.
Salon kosmetyczny Katarzyny Dudek z Radziechów sponso-• 
rem zabiegów kosmetycznych.
Pani Elżbieta Węglarz nauczycielka ze szkoły z Radziechów za-• 
sponsorowała komplet filiżanek do kawy.
EKOLOGICZNA MOBILNA MYJNIA PAROWA GREEN-• 
WASH  Pana Przemysława Szymczyny i Szymona Tracza spon-
sorem mycia samochodu.
Nadleśnictwo Węgierska Górka sponsorem sadzonek daglezji • 
i jodły, które zostały zasadzone przez uczniów klasy VI b pod 
czujnym okiem nauczycielki  z Radziechów pani Bożeny Kupczak.
Pan Jarosław Piecuch –sponsorem wielu praktycznych narzę-• 
dzi potrzebnych w pracach koło domu.
Spółka BESKID sponsorem kubłów na śmieci.• 
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OFERUJEMY: 
 ATRAKCYJNE DEPOZYTY 
 POśYCZKI, KREDYTY 
 BEZPŁATNE KONTO IKS+ 
 KARTY VISA  
 LINIE CHWILÓWKOWE  
 TANIE PRZELEWY I UBEZPIECZENIA 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH 
PLACÓWEK:

DOM LUDOWY ŻYWIEC (DWORZEC PKS) 
UL. ŻYWIECKA 355 UL. KS. PR. ST. SŁONKI 3 
TEL. 33 867-57-89 TEL. 33 861-08-06 

www.skokdziedzice.pl 
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