
BRZUŚNIK • BYSTRA • JUSZCZYNA • PRZYBĘDZA • RADZIECHOWY • WIEPRZ

    GRUDZIEŃ  2008                                        NR 18                  EGZEMPLARZ  BEZPŁATNY  

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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KARATECY Z ARAWASHI SZLIFUJĄ FORMĘ
Karatecy trenujący na terenie naszej gminy w klubie ARAWASHI szkolili się w Pietrzykowicach pod 
okiem Tomasza Byjosa sędziego karate z kwalifikacją międzynarodową. Byjos w bieżącym roku we wło-
skiej Anconie na Mistrzostwach Regionów Europy, zaliczył pozytywnie test sędziowski i jest w kilkuoso-
bowej grupie sędziów o najwyższych kwalifikacjach w karate. Szkolenie miało formę aplikacji technik 
w punktacji w szkoleniu karate – shotokan WKF i było elementem przygotowania młodych adeptów 
sportów i sztuk walki do rywalizacji. Celem akcji szkoleniowej, była aproksymacja ciekawostek meto-
dyczno – szkoleniowych na bazie treningu pylometrycznego, jakie aktualnie są preferowane w karate 
na poziomie europejskim wraz z systemowym prezentowaniem elementów układów technik (kata) i 
walki sportowej (kumite), jednolicie z przepisami karate WKF. Zwieńczeniem warsztatów karate, był 
egzamin na stopnie uczniowskie, kyu, który był przeprowadzony zgodnie z regulaminem PZKarate 
a do którego przystąpiło osiemnaście osób. Na szkolenie został również zaproszony przez Bogusława 
Hutmana – Wilczka szkoleniowca z Arawashi, podpułkownik rezerwy Zbigniew Powojewski, były do-
wódca oddziału Jednostki Specjalnej GROM im Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej. Pułkownik 
Powojewski zapowiedział włączenie się w szkolenie karateków w przyszłości. Na zakończenie szkolenia 
każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.
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W dniu 28 marca 2011 roku w Zespole Szkół im. ks. prał. Sta-
nisława Gawlika w Radziechowach odbył się XI Międzyszkolny 
Konkurs Ortograficzny Klas III Szkół Podstawowych pod hasłem 
„ORTOGRAFIĘ MOŻNA POLUBIĆ”. W konkursie wzięli udział 
uczniowie Szkół Podstawowych gminy Radziechowy-Wieprz.

Trzy pierwsze miejsca zajęli uczniowie:
1. JAKUB WISŁA- Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika       
    w Radziechowach
2. DENDYS – Szkoła Podstawowa w Juszczynie
3. GABRIEL JARCO- Szkoła Podstawowa im. J. Klicha w Wieprzu
Organizatorzy składają podziękowania OPIEKUNOM  za przygo-
towanie uczniów do Konkursu i gratulują osiągniętych wyników. 
Zapraszamy w przyszłym roku!

Z. Zięba
M. Gubernat

Zespół Szkół im.ks.prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach

Drużyna Gimnazjum Publicznego nr 3 w Juszczynie w skła-
dzie: Sabina Kotrys, Joanna Piela i Tomasz Jurys wygrała elimi-
nacje powiatowe  Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkur-
su Krajoznawczo-Turystycznego w Żywcu i zakwalifikowała 
się do etapu  wojewódzkiego, który odbędzie się w maju w 
Częstochowie. Sukces jest tym większy, że konkurs obejmuje 
bardzo szeroką wiedzę i umiejętności. Uczestnicy musieli wy-
kazać się wiadomościami w teście krajoznawczym, topogra-
ficznym, pierwszej pomocy, przepisach ruchu drogowego oraz 
turystycznym ABC. Zaprezentowali praktyczną znajomość 
posługiwania się apteczką,  a także opracowali kartę do kroniki  
SKKT.  

 Opiekun SKKT
                                                                               Edward Szczyrk

W dniu 11 kwietnia 2011 roku w naszej szkole odbył się VI Mię-
dzyszkolny  KONKURS MATEMATYCZNY III Szkół Podstawo-
wych. Pod hasłem „MISTRZ MATEMATYKI” 
 
1. JAKUB WISŁA-Zespół Szkół Szkoła Podstawowa 
    im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach
2. PATRYK BUNDYRA-Szkoła Podstawowa im. J. Klicha 
    w Wieprzu
3. KAMILA MASTALERZ-Zespół Szkół Szkoła Podstawowa 
    im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach

Organizatorzy składają podziękowania OPIEKUNOM za przygoto-
wanie uczniów do Konkursu i gratulują osiągniętych wyników.

Z. Zięba, M. Gubernat
Zespół Szkół im.ks.prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach

 XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
KLAS TRZECICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY

SUKCES W ZAWODACH TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYCH

VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY 
KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ IM.KS.PRAŁ. STANISŁAWA GAWLIKA W RADZIECHOWACH



3

„NADZIEJA ZAWIEść NIE MOżE” 
29 kwietnia w Kościele Nawiedzenia NMP w Juszczynie odbył się 
KONCERT poświęcony pamięci Jana Pawła II pt. „Nadzieja za-
wieść nie może”. Wystąpili wspaniali artyści: Anita Maszczyk – so-
pran oraz Janusz Kohut – fortepian.
Fotogaleria z KONCERTU w Juszczynie:https://picasaweb.google.
com/116963174371025173154/NadziejaZawiescNieMozeWHo-
DzieJPIIJuszczyna2011R

Anita Maszczyk

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Jako studentka 
debiutowała partią Adeli w Zemście Nietoperza J. Straussa w Ope-
rze Śląskiej w Bytomiu. W sezonie 2000/2001 była solistką Teatru 
Muzycznego we Wrocławiu. Ma na swym koncie nagranie płyty 
z Akademickim Zespołem Muzycznym Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach pod dyrekcją Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody. Obec-
nie Solistka Gliwickiego Teatru Muzycznego, w którym gra m.in.: 
Rosinę w Cyruliku sewilskim G. Rossiniego, Frasquitę w Carmen 
G. Bizeta, Anastazję w Księżniczce Czardasza E. Kálmána, Fran-
zi w Wiedeńskiej krwi i Adelę w Zemście Nietoperza J. Straussa, 
Mi w Krainie Uśmiechu F.Lehara, Irenę Molloy w Hello, Dolly! J. 
Hermana, Maggie w farsie Dajcie mi tenora! K. Ludwiga, Bessie 
w Kwiecie Hawaii P. Ábraháma, Laurey w polskiej prapremierze 
Oklahomy! R. Rodgersa oraz w koncertach Z batutą i humorem, 
Batuta, frak i elegancja M. Niesiołowskiego i Wiedeń moich ma-
rzeń i Europa moich marzeń K. Piotrowskiego. W Teatrze Mu-
zycznym w Lublinie występuje jako Frasquita w Carmen G. Bizeta 
oraz Krysia w Ptaszniku z Tyrolu K. Zellera. Współpracuje z Ope-
rą Krakowską, gdzie gra Adelę w Zemście Nietoperza, oraz Krysię 
w Ptaszniku z Tyrolu oraz z Operą Śląską w Bytomiu. Laureatka 
Nagrody Artystycznej Dyrektora GTM za sezon 2001/2002 za rolę 
Rosiny w Cyruliku Sewilskim.

Źródło: www.anitamaszczyk.republika.pl

 
Janusz Kohut 

Jest absolwentem Wydziału Wychowania Muzycznego Fi-
lii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Technikę kompo-
zytorską kształcił prywatnie, głównie u Bogusława Scha-
effera i Aleksandra Lasonia. Kilkakrotnie uczestniczył w 
Międzynarodowych Kursach dla Młodych Kompozytorów 
oraz w Seminarium Muzyki Elektronicznej w Krakowie. 
Prezentował swoje utwory na wielu koncertach i festiwalach 
w Polsce i za granicą. Występował na koncertach autorskich 
kilkakrotnie w Stanach Zjednoczonych (St. Cecilia Music So-
ciety w Grand Rapids), w krajach Europy Zachodniej, między 
innymi na Międzynarodowych Targach Sztuki „Music Fair” 
we Frankfurcie, Festiwalu „Stakkato” w Berlinie Zachodnim, 

a także w targach „EXPO 2000” w Hanowerze. Brał również 
udział w imprezach kulturalnych zorganizowanych przez In-
stytut Polsko-Niemiecki w Darmstadt oraz w Dusseldorfie 
w ramach „Dni Śląskich w Północnej Nadrenii - Westfalii”.  
Wykonywał własne kompozycje na Międzynarodowych Festiwa-
lach Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Międzynarodo-
wych Festiwalach Pianistów Jazzowych w Kaliszu, Festiwalach 
Polskiej Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”. 
Komponuje muzykę teatralną i filmową, między innymi do serii kil-
kunastu filmów animowanych Marka Luzara pod tytułem „Szkoła 
Mędrców”. W 1998 roku został laureatem nagrody przyznawanej 
przez prezydenta miasta Bielska-Białej – „Ikar’98” za wydarzenie 
roku jakim było prawykonanie utworu „Droga Nadziei - oratorium 
oświęcimskie”, które odbyło się 11 listopada 1998 roku w Oświęcimiu.  
W 2001 roku skomponował oratorium beskidzkie „Gość Ocze-
kiwany” według dramatu Zofii Kossak. Prawykonanie orato-
rium miało miejsce podczas II Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Sakralnej „Sacrum in Musica” w Bielsku-Białej. Utwór 
był również wykonywany m. in. w bazylice Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie-Łagiewnikach podczas wizyty Ojca Święte-
go Jana Pawła II w 2002 roku, w katedrze w Gliwicach oraz w 
Opolu, w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, 
gdzie został uznany wydarzeniem artystycznym 2003 roku.  
W 2004 roku miało miejsce prawykonanie kolejnego oratorium - 
„Święty Piotr” opartego na tekstach Nowego Testamentu, przedsta-
wione również w 2005 roku w Bazylice Opatrzności Bożej w War-
szawie. 21 lutego 2006 w Bielskim Centrum kultury odbył się kon-
cert kompozytorski promujący nową płytę solową „Wysokie Góry”.  
W grudniu 2006 roku odbyło się prawykonanie utworu „14 dni 
pod ziemią” skomponowanego z okazji 25 rocznicy strajku w ko-
palni „Piast” w Bieruniu. W czerwcu 2007 roku odbyła się pre-
miera musicalu „Szczęśliwi ludzie”, którego głównym wątkiem jest 
współczesna rodzina i jej zmagania z odwiecznym „konfliktem 
pokoleń”.

Źródło: www.jkohut.pl

KONCERT „OJCU śWIĘTEMU 
śPIEWAJMY RAZEM” W WADOWICACH 

Występ artystów zaproszonych do Wadowic przez stację Polsat był 
niedzielę 1.05 ostatnim i mocnym akcentem uroczystości beatyfi-
kacyjnych w rodzinnym mieście Jana Pawła II w dniu jego beatyfi-
kacji. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. Krzysztof Krawczyk, 
Golec uOrkiestra, Marta Bizoń z chórem dzieci z Wadowic, Alicja 
Węgorzewska, Joszko Broda, Mietek Szcześniak oraz „Mali Groj-
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cowianie” w towarzystwie połączonych sił góralskich muzykantów 
z Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego. Na rynku zabrzmiało 
„Góralu, czy ci nie żal?” oraz „Odeseł już łod nos Łojcoec z Polski”, 
ochoczo podchwycone przez wadowiczan. Artyści w hołdzie Ojcu 
Świętemu wystąpili na scenie ustawionej na wadowickim rynku, 
w pobliżu Bazyliki Ofiarowania NMP i domu rodzinnego Woj-
tyłów. Koncert dopełniały obrazy z przeszłości prezentowane na 
telebimie. 
Fotogaleria:https://picasaweb.google.
com/116963174371025173154/WadowiceKoncertZOkBeatyfika-
cjiJPII

Odeseł już łod nas Papież z Polski
Poseł se do nieba przed tron Boski

A my tu zostali coby Boze kwolić miłosierdzie

Miłosierny Łojciec go przytuli
Bo był wierny Jemu i Matuli

Modlił się do świyntyk coby ło nos zawse pamiyntali

Kcioł zjednocyć z Bogiym wsyćkie ludy
Pokozoł jak znosić zycio trudy

Zawse pielgrzymowoł coby świat pojmowoł miłosierdzie

Z Rzymu se gazdowoł na świat cały
By prowadzić łowce do twej kwoły

Coby ze świyntymi w niebie Cie wielbiły Boze Łojce

W dniu 29 kwietnia 2011 r. w naszej szkole odbył się „Dzień Papie-
ski”. Ten uroczysty dzień rozpoczął się modlitwą Koronki do Mi-
łosierdzia Bożego w szkolnej kapliczce, po której uczniowie udali 
się do szkoły, gdzie rozegrano między klasami konkurs wiedzy o 
Janie Pawle II. W skład komisji konkursowej weszli następujący 
nauczyciele: ks. mgr Sł. Kosiński, mgr T. Biela, mgr B. Piątek-Ma-
tlas. W konkursie I miejsce zajęła klasa III a, którą reprezentowali: 
Beata Krzus, Kamil Pawlus i Przemek Zawiła;
II miejsce - klasa I a; 
III miejsce - klasa II a i II b.
Koordynatorem całego programu był ks. mgr Sł. Kosiński, który 
również przygotował wraz z uczniami akademię na temat życia 
Jana Pawła II. 

17 kwietnia 2011 r w Kościele nawiedzenia NMP w Juszczynie 
odbył się kolejny Konkurs Palm Wielkanocnych. Tradycyjne “ba-
gniątka” do poświęcenia przyniosło ponad 300 parafian. W uro-
czystej procesji i pięknym słońcu “juszczyńskie” palmy prezento-

wały się wyśmienicie. Po mszy św. wybrano te najpiękniejsze by 
je nagrodzić. Oceniali znawcy przedmiotu z Juszczyny – Maria 
Grzegorek i Andrzej Murański. Najwyższa palma liczyła 10,3 me-
tra i należała do Żanety Hudziec. W tej kategorii nagrodę otrzy-
mała również Weronika Kozieł. Pierwsze nagrody otrzymali: Ola 
Biegun, Kamil Kania i Paweł Juraszek. II nagrody zdobyli: Natalia 
Dendys, Martyna Polak i Martyna Biegun. Trzecie nagrody przy-
padły dla Maćka Skrzypa, Oskara Temla i Wojtka Kani. Pozosta-
łym palmom przyznano WYRÓŻNIENIA. Otrzymali je: Mikołaj 
Hojdys, Patrycja i Ola Mędrala, Weronika Marek, Piela Mariusz, 
Piela Dominik, Patrycja Porębska, Miłosz Polak, Mateusz Hankus, 
Mikołaj Polak, Tomasz Kozieł i Kuba Polak. Wyróżniono też palmy 
małe a nagrody otrzymali: Przemek Paciorek, Ania i Ola Juraszek, 
Patryk Biegun. Jedna z nagród przypadła też gościom ze Słowacji 
a wywalczyła ją 
Aneżka Korma-
nova. Uroczy-
ste wręczenie 
nagród nastąpi 
tydzień po Wiel-
kanocy czyli 1 
maja po nie-
dzielnej sumie o 
godz. 11.00. Na-
grody ufundo-
wało i konkurs 
przeprowadziło 
Gminne Cen-
trum Kultury, 
Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz.
Fotogaleria na: picasaweb.google.com/mjurasz0/KonkursPalmWiel-
kanocnychJuszczyna2011

REALIZACJA PROGRAMU 
„NASZ WIELKI RODAK 
BŁOGOSŁAWIONYM” 

TRADYCYJNE “BAGNIĄTKA” 
W JUSZCZYNIE 
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Koncert charytatywny „Kapele serc” odbył się 7.05 o godz. 17.00 
na sali koncertowej żywieckiego Miejskiego Centrum Kultury. 
Była to o część ogólnopolskiej akcji zapoczątkowanej przez pol-
ską sekcję CIOFF „Kapele serc”. 
W ramach imprezy wystąpiły zespoły folklorystyczne zrzeszone 
w polskiej sekcji CIOFF. Zaprezentowały się ZPiT „Grojcowia-
nie” z Wieprza, „Jodełki” z Radziechów, „Magurzanie” z Łodygo-
wic, a także „Ziemia Żywiecka” z Żywca. Cały dochód z koncertu 
przeznaczony został na rzecz chorych dzieci, a konkretnie dla 
małego Michałka z Łodygowic.

VI ROCZNICA śMIERCI SŁUGI 
BOżEGO JANA PAWŁA II 

OBCHODZONA W RADZIECHOWACH 
NA MATYSCE

Milenijny Krzyż na Matysce zaledwie w przeciągu jedenastu lat 
był świadkiem bardzo wielu uroczystości jakie odbywały się na 
tej Beskidzkiej Górze. Jedne, bardzo doniosłe – organizowane 
np. wspólnie z Watykańskim Serwisem Informacyjnym i mię-
dzynarodową ekipą maratończyków - ,,Fiaccolo di Lolek, przez 
modlitewne spotkania dla Podbeskidzia – Zaduszki Narodowe, 
czy lokalne kiedy to parafianie wspinając się na szczyt Matyski 
odprawiają Drogę Krzyżową. Jednak dzisiaj, 2 kwietnia 2011 r. 
uroczystość miała wyjątkowe wymiar; obchodzimy już po raz 
szósty rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca. Jednak 

po raz pierwszy 
nasze serca prze-
pełniała radość, 
bowiem już tyl-
ko miesiąc dzieli 
nas od tego wy-
darzenia, kiedy 
Jan Paweł II zo-
stanie ogłoszo-
ny błogosławio-
nym. Stało się 
coś na co wszyscy czekaliśmy z utęsknieniem. 
Tego wieczora każdy na swój sposób dziękował Panu Bogu za 
możliwość życia w tym właśnie czasie. Jan Paweł II to Wieli 
Dar jaki otrzymała nasza ojczyzna, Polska od Pana Boga. Czy 
zdajemy sobie sprawę z tego faktu, iż mieliśmy szczęście żyć w 
tych czasach, gdy wśród nas żył; wpierw Biskup, potem Kardy-
nał Karol Wojtyła, aż wreszcie Papież Jan Paweł II. Znaliśmy Go 
wszyscy i to niemal fenomen, że niemal wszyscy kochaliśmy Go i 
nadal kochamy. To niewątpliwie wieli Dar dla każdego z nas.
Wiec nic dziwnego, ze tradycyjnie o 19;00 została odprawiona 
koncelebrowana Msza Św. której przewodniczył Ks. Kanonik 
Ryszard Kubasiak - proboszcz radziechowskiej parafii oraz para-
fianin - Ks. Władysław Rypień i Ks. Janusz Dudek. W homilii Ks. 
proboszcz połączył VI rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła 
II, z pierwszą sobota miesiąca, w której czcimy Niepokalane Ser-
ce Maryii Panny. ,, .. gdy mówimy o pierwszej sobocie nie spo-
sób nie pamiętać o Fatimie, która wywarła decydujący wpływ na 
życie i pontyfikat JP II..” mówił kaznodzieja. Podkreślił również 
znaczenie pontyfikatu JP 2 zarówno dla Polski jak i dla świata. 
Po Mszy Św. Schola przedstawiła program słowno muzyczny. 
O 21;00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i odmówiliśmy część 
Chwalebną różańca św. Przed 21;37 strażacy z połączonych OSP 
Radziechowy i Przybędza rozpalili ognisko i zapadła cisza… 
Następnie pełni zadumy, wysłuchaliśmy ,,Ciszy” granej przez 
przedstawicieli Orkiestry Dętej, a potem już pełni entuzjazmu, 

odśpiewaliśmy ,,Barkę’i ,,Abba Ojcze” – ale jeśli ktoś myśli że to 
już koniec przeżyć to jest w wielkim błędzie. Wracając bowiem 
do naszych domów, szliśmy świetlistą drogą – wzdłuż drogi pali-
ły się setki – dokładnie 543 lampiony, które przed uroczystością 
rozstawili i zapalili harcerze Hufca Żywiec, będący w Radziecho-
wach na trzydniowym biwaku.
Ile było uczestników? około 500, a wśród nich nawet Ks. Alek-
sander Smardach z młodzieżą – biegacze, ci z maratonu Oświę-
cim – Wadowice, Związek Podhalan i ci, dla których JP 2 jest 
wzorem do naśladowania.

hm. Jadwiga Klimonda

KONCERT CHARYTATYWNY 
„KAPELE SERC”
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DROGA KRZYżOWA NA MATYSKĘ 
Około 2,5 tys. ludzi uczestniczyło 22 kwietnia w Drodze Krzyżowej na szczyt Matyski w Beskidzie Żywieckim. W nabożeństwie 
brały udział m.in. liczne rodziny z małymi dziećmi. Wierni wsłuchiwali się w rozważania duchownych towarzyszące modlitwom 
przy poszczególnych stacjach Golgoty Beskidów – wiodącej na beskidzką górę.
Monumentalne spiżowe rzeźby, tworzące poszczególne stacje Meki Pańskiej , wykonał krakowski artysta prof. Czesław Dźwigaj. 
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dobrowolnym ofiarom mieszkańców podżywieckiej wioski. Poświęcenia Golgoty 
Beskidów dokonał 2 lata temu bp Tadeusz Rakoczy podczas uroczystej Mszy św. pod Krzyżem Jubileuszowym.
Inicjatorem budowy Golgoty Beskidów był nieżyjący już ks. prałat Stanisław Gawlik, ówczesny proboszcz parafii św. Marcina  
w Radziechowach. Ponad 10 lat temu na szczycie Matyski stanął najpierw gigantyczny Krzyż Milenijny. W 2004 roku ruszyły 
prace nad budową stacji upamiętniających ostatnie godziny życia Jezusa. Jako pierwsza pojawiła się stacja XIV – „Złożenie ciała 
Pana Jezusa do grobu”. Kamiennego grobu strzegą tu dwa mosiężne anioły. Poszczególne stacje usytuowane są na prywatnych 
działkach ofiarowanych na rzecz tego dzieła.
Góra Matyska w Radziechowach to miejsce szczególne dla wiernych z diecezji bielsko-żywieckiej. W listopadzie odbywają się 
tu Zaduszki Narodowe, w czasie których wspomina się osoby zasłużone w historii Polski. Kilka lat temu rozpoczęto usypywanie 
symbolicznego kurhanu, upamiętniającego narodowych bohaterów.

www.aniolbeskidow.pl / www.diecezja.bielsko.pl 

Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jana Twar-
dowskiego po raz drugi była organizato-
rem Gminnego Ekologicznego Konkursu 
Plastycznego. Hasło tegorocznej edycji 
brzmiało: „Taki mały, taki duży – całym 
sercem przyrodzie służy”. 
Na konkurs zostało nadesłanych 298 prac 
ze szkół podstawowych, oraz z oddziałów 
przedszkolnych dzieci 6 letnich. Przy oce-
nie jury brało pod uwagę: zgodność tema-
tyczną, różnorodność technik 
i samodzielność wykonanych prac. 
Wszystkie prace cechowały się staranno-
ścią wykonania. Wiele z nich wyróżniało 
się ciekawą techniką. Poziom wykonanych 
prac był bardzo wysoki i wyrównany, co 
powodowało, że jury miało twardy orzech 
do zgryzienia.
Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 19 
kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej 
w Brzuśniku. Zaproszeni goście obejrze-
li przedstawienie o treści ekologicznej 

pt.: „Jaś i Małgosia” przygotowane przez 
uczniów tej szkoły pod kierunkiem orga-
nizatorów konkursu: Urszuli Laszczak
i Jadwigi Kalety. Zdjęcia z imprezy opubli-
kowane zostały na WWW.spbrzusnik.pl
Oto lista najlepszych plastyków naszej 
gminy:
Dzieci 6 letnie:
I miejsce – Oliwia Biegun, Brzuśnik,
II miejsce – Alina Chmiel, Przybędza,
III miejsce – Katarzyna Rodak, Brzuśnik,

Wyróżnienia:
Wiktoria Motyka – Wieprz,
Karol Pawlus – Radziechowy,
Agnieszka Ryżka – Brzuśnik,
Emilia Matauszek – Bystra.

Klasy I – III:
I miejsce – Karol Figura, Brzuśnik,
II miejsce – Maksymilian Goryl, Brzuśnik,
III miejsce – Izabela Duraj, Bystra,

Wyróżnienia:
Barbara Urbaś – Bystra,
Krzysztof Woźniak – Przybędza,
Klaudia Fluder – Bystra,
Paulina Muszyńska – Bystra.

Klasy IV – VI;
I miejsce – Martyna Borowiska, Brzuśnik,
II miejsce – Aleksandra Kupczak – Radziechowy,
III miejsce – Paulina Klimonda – Radziechowy,

Wyróżnienia:
Laura Piznal – Wieprz,
Zuzanna Jurasz – Przybędza,
Justyna Kosiec – Radziechowy,
Kinga Czub – Brzuśnik.
Gratulujemy wszystkim laureatom i życzy-
my powodzenia w następnej edycji kon-
kursu.

Organizatorzy.

LAUREACI II GMINNEGO 
EKOLOGICZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „TAKI MAŁY, TAKI DUżY – 

CAŁYM SERCEM PRZYRODZIE SŁUżY”



7

 MEMORIAŁ EWY DUDEK
BIEG 50- LATKA

BIEG VIP I SAMORZĄDOWCA 
RAJD NORDIC WALKING

1.Organizator ; Starostwo Powiatowe Żywiec, UG Lipowa, Ro-
dzinny Klub Biegacza „BACA” Radziechowy, Hotel ZIMNIK, 
GCKPT Radziechowy-Wieprz, Ośrodek Konferencyjno- Szko-
leniowy ?Cis” Przybędza,
2.Miejsce zawodów, termin i czas: obok Hotelu Zimnik Ostre - 
Lipowa 28. 05. 2011r.
- godz. 9.30 biegi dzieci 
- godz. 11.00 start Bieg Główny i Memoriałowy Rajd Nordic Walking

Imprezy w Radziechowach: 
biegi młodzieżowe „BESKIDY 2011” •	
biegi 50-LATKA” •	
zawody sportowe rodzin •	
bieg VIP -a •	
EKO -Biegi dla najmłodszych •	
bieg sprawni inaczej•	

Trasa atestowana o nawierzchni bitumicznej z profilem pagórkowa-
tym. Dorośli wystartują w kategoriach wiekowych PZLA i CKB. 
4. Uczestnictwo: Warunkiem uczestnictwa jest: zaświadcze-
nie lekarskie, dowód osobisty lub legitymacja szkolna. Dzieci 
szkolne startują pod opieką: rodziców, nauczycieli, trenerów. 
5. Zgłoszenia i wpisowe - Zgłoszenia na adres: Komandor Edward 
Dudek 34-381 Radziechowy 1282 , Tel. 0-33 86 76 002 , Tel. Kom. 
0 501 674 270 , 0 698 976 539 , e-mail: dudeked@o2.pl 
Wysokość startowego: dorośli 20 zł, młodzież 10 zł. 
6. Grupy wiekowe i dystanse: biegi przedszkolaków do 7 lat 50 
m, szkoły podstawowe: kl. I-II 600 m, kl. III-IV 800 m, KL. V-VI 
1200 m, , gimnazjum kl.I-III 2000 m , szkoły ponadgimnazjalne 
do 19 lat 5000 m , Rajd Nordic Walking 5000 m, kobiety-Me-
moriał Ewy Dudek 5000 m , Bieg Główny mężczyzn 15000 m 
trasa z atestem, Kobiety Mężczyźni 20-29 lat 20-29 lat 30-39 lat 
30-39 lat 40-49 lat 40-49 lat 50-59 lat 50-59 lat 60-69 lat 60-69 
lat 70 lat i powyżej 70 lat i powyżej 
7. Zdobycze, nagrody i wyróżnienia :Na zwycięzców czekają 
puchary, medale i nagrody rzeczowe. Pierwszych 150 zawod-
ników w biegu głównym medale. Nikt z uczestników zawodów 
nie wróci z Ostrego bez pamiątki.
8. Informacje: 
www.maratonbeskidy.pl , www.beskidy24.pl www.maraton24.pl 
www: hotelcis.eu/dudek www.maratonypolskie.pl www.biegigorskie.pl

 PROJEKT COMENIUS 
W GIMNAZJUM NR 3 W JUSZCZYNIE

Gimnazjum Publiczne 
nr 3 w Juszczynie przy-
gotowuje się do przyjaz-
du uczniów i nauczycieli 
z Hiszpanii w ramach  
Dwustronnych  Partner-
skich Projektów Szkół w 
programie Comenius. 
Przez cały rok realizowa-
ne są zadania związane z  
projektem. Uczniowie 
przygotowywali prezen-
tacje Power Point i plaka-
ty o Hiszpanii. Na Boże 
Narodzenie i Wielkanoc 
wykonali kartki świąteczne, które zostały wysłane pocztą.  Przepro-
wadzono także wideokonferencje z uczniami ze szkoły partnerskiej.   
W listopadzie gościliśmy nauczycieli z Hiszpanii: dyrektora szkoły 
partnerskiej i nauczycielkę języka angielskiego będącą koordyna-
torką projektu ze strony hiszpańskiej. Cały czas trwają prace nad 
głównym zadaniem projektu, czyli przewodnikiem turystycznym 
po regionie w trzech językach. 
15 kwietnia w szkole odbył się Dzień Hiszpański, podczas którego 
uczniowie prezentowali poszczególne regiony Hiszpanii, przepro-
wadzono quiz wiedzy o Hiszpanii, a także konkurs piosenki anglo-
języcznej.
Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy czerwcowej wizyty hisz-
pańskich gości.

ODSZKODOWANIE ZA 
USUNIĘCIE DRZEWA

Zakład energetyczny będzie musiał zapłacić odszkodowanie za 
usunięcie drzew, które zagrażały urządzeniom przesyłowym.
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może na-
stąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza 
albo prezydenta miasta, na wniosek:
- posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nierucho-
mości oraz - właściciela urządzeń służących do przesyłu – jeżeli 
drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń

Od 3 marca 2011r. obowiązuje ustawa z 17 grudnia 2010r. o zmia-
nie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 
34, poz. 170). Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nierucho-
mości, na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych, następuje 
za odszkodowaniem na rzecz właściciela gruntu., w przepadku 
gdy na nieruchomości jest prawo użytkowania wieczystego – na 
rzecz użytkowania wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie 
przysługuje od właściciela urządzeń przesyłowych. Ustalenie wy-
sokości odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie 
następuje w drodze umowy stron. 
W przypadku gdy strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni od 
dnia usunięcia drzew lub krzewów, odszkodowanie ustala organ, 
który wydał zezwolenie na ich usunięcie, stosując odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1977r. o gospodarce nierucho-
mościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nierucho-
mości. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną 
przez dniem wejścia z życie omówionych nowych przepisów stosu-
je się te właśnie przepisy.
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XVIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYM-
KA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

NA JASNĄ GÓRĘ - 22 MAJA 2011 r.  
Od 1994 roku przybywa na Jasną Górę Ogólnopolska Pielgrzym-
ka Samorządu Terytorialnego. W tym roku w dniu 22 maja, po 
raz 18-ty polscy samorządowcy będą tradycyjnie dziękować Mat-
ce Bożej za dotychczasową opiekę oraz prosić o pomoc w wy-
pełnianiu samorządowych powinności i realizacji przedsięwzięć 
służących dobru ogólnemu. Tegoroczny termin Pielgrzymki jest 
wyjątkowy ze względu na beatyfikację umiłowanego Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. Dlatego konferencja poprzedzająca Mszę Św. 
w intencji wspólnot samorządowych, odbędzie się pod hasłem: 
„Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II Ojcem polskiego sa-
morządu. Serdecznie zapraszamy do udziału w 18. Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę.
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników spotkania w Sali Papieskiej 
na Jasnej Górze
10.00 – 11.45 Konferencja w Sali Papieskiej
Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II - Ojcem polskiego sa-
morządu
Powitanie
O. Jan Pach – Dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego
Jan Paweł II – Papież Jasnogórskiej Matki Zawierzenia
Tadeusz Wrona - Przewodniczący Ligi Krajowej
Honorowe Obywatelstwo – symbolem i wyzwaniem
Ewa Filipiak – Burmistrz Wadowic
„Tu wszystko się zaczęło”
Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Zabrza
„Myśląc Ojczyzna…” 
Anna Milczanowska – Prezydent Radomska
„Rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości” 
Krzysztof Chojniak – Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego
„Solidarność to bycie razem, to jeden dla drugiego a nie przeciw-
ko drugiemu” 
12.00 – 13.00 Msza św. w Kaplicy Matki Bożej
13.00 -16.00 - Zwiedzanie Jasnej G?ry z przewodnikiem - dla za-
interesowanych

JAKIE ZMIANY NASTĄPIĄ 
W REJESTROWANIU FIRM 

Od 1 lica 2011r. każdy przedsiębiorca będzie mógł zarejestrować 
swoją firmę przez Internet, posługując się formularzem Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 
Taką możliwość przewiduje ustawa o swobodzie działalności go-
spodarczej, która została znowelizowana w wyniku uchwalenia 
ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 
przedsiębiorców. Dzięki temu możliwe będzie zarejestrowanie fir-
my w ciągu jednego dnia.
Na stronie internetowej CEIDG dostępny będzie przewodnik, 
który krok po kroku poprowadzi przedsiębiorcę przez cały proces 
rejestracji.
Przedsiębiorca, który będzie chciał rozpocząć działalność przez 
Internet, musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub 
zaufany profil – nową formę autoryzacji.
Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej prze-
widuje rownież ułatwienia dla przedsiębiorców chcących zawiesić 
działalność gospodarczą.
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli 
i przedsiębiorców oczekuje na podpis Prezydenta i publikację w 
Dzienniku Ustaw.

„RAZEM DLA SIEBIE I INNYCH” 
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. PRAŁ. STANISŁAWA GAWLIKA 

W RADZIECHOWACH

„ ...aby kochać należycie własny kraj, trze-
ba go dobrze poznać. Trzeba przejść ojczy-
stą ziemię, wzdłuż 
i wszerz, poznać osobliwości i piękno każ-
dego regionu, zbadać szatę roślinną i faunę, 
aby nie wstydzić się przed obcymi niedo-
statecznej znajomości rodzinnych stron.”
/prof. W. Szafer/
Bardzo nam miło poinformować, że nasz 
kolejny projekt ekologiczny, tym razem zatytułowany: „Razem 
dla siebie i innych” został wyróżniony w tegorocznej edycji 
ogólnopolskiego konkursu grantowego „ 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 tylko 15 
otrzymało dofinansowanie. Nasz projekt znalazł się wśród tych 
najlepszych.
Projekt „Razem dla siebie i innych” jest skierowany dla 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Jego głównym ce-
lem jest kształtowanie u dzieci zachowań proekologicznych, 
nabywanie przez nich umiejętności mądrego i odpowiedzial-
nego 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 uczest-
ników projektu do podejmowania lokalnych działań proeko-
logicznych mających na celu sadzenie i ochronę drzew oraz 
poszanowanie wody jako źródła życia na Ziemi. Chcemy po-
kazać najmłodszemu pokoleniu, że poprzez wspólne działanie 
możemy zrobić wiele dobrego dla siebie, naszej społeczności 
lokalnej oraz dla naszej planety. Najmłodsze pokolenie, aby 
odcisnąć swój trwały, pozytywny ,,ekologiczny ślad” będzie: sa-
dzić las, jeździć na wycieczki spotykać się z ciekawymi ludźmi, 
uczestniczyć w konkursach, plenerach i warsztatach, będziemy 
zbierać surowce wtórne i zużyte baterie, zorganizujemy Dzień 
Ziemi i festyn ekologiczny w naszej szkole. W ramach zadań 
zawartych w projekcie mamy zamiar kontynuować nasadze-
nia w przyszkolnym 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 zorganizujemy wystawę prac 
dzieci, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, będziemy roz-
dawać ulotki informacyjne na temat metod oszczędzania 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 ekolo-
gicznych poczynań na gazetkach, plakatach, folderach, ulot-
kach, 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 Ze-
społu Parków Krajobrazowych w Żywcu oraz Spółce Beskid za 
wsparcie i pomoc w realizacji naszego projektu. 

Bożena Kupczak
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JAK UZYSKAć ZGODĘ 
NA WYCIĘCIE DRZEW

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może 
nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, bur-
mistrza albo prezydenta miasta na wniosek właściciela nieru-
chomości. 
 
 Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości, 
2) tytuł prawny władania nieruchomością,
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa 
     lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krze-
wu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowla-
nych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Mieszkaniec nie musi ubiegać się o decyzję Wójta Gminy ze-
zwalającą na wycięcie drzew podanych poniżej:
1) w lasach;
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nierucho-
mości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobję-
tych ochroną krajobrazową;
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 10 lat;
5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów bota-
nicznych lub zoologicznych;
8) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a 
także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powo-
dują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na 
podstawie decyzji właściwego organu;
9) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie 
decyzji właściwego organu;
10) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze 
względu na potrzeby związane 
z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Dodatkowo informujemy, że decyzje rozpatrywane są przez 
organ po zakończonym okresie wegetacji roślin, drzew i krze-
wów tj. od 1 października do 31 marca roku kalendarzowego

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI 
KÓŁ ŁOWIECKICH

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz informuje, że na wnio-
sek mieszkańców zgłoszony na zebraniach wiejskich, dnia 
23 maja 2011r. o godz. 10:00 na sali sesyjnej 
Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz odbędzie się spotkanie z 
przedstawicielami Kół Łowieckich. Zaproszeni zostali p. Prezes 
Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Bielsku-Białej, a 
także prezesi Kół Łowieckich z Lipowej, Juszczyny, Cięciny i 
Łodygowic. Na spotkaniu będą omawiane tematy związane z 
m.in. szkodami w uprawach wyrządzanymi przez dzikie zwie-
rzęta. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

WYBORCY !!!
W dniu 03.04.2011r w budynku Urzędu Gminy zostały prze-
prowadzone Wybory do Rad powiatowej Śląskiej Izby Rolni-
czej, na teren naszej gminy zgłosiło się trzech kandydatów p. 
Wojciech Czech z m. Przybędza p. Sebastian Rybarski z m. Ra-
dziechowy, oraz p. Mieczysław Sygut z m. Juszczyna. Z pośród 
ponad 9 tyś osób uprawnionych do głosowania, do wyborów 
przyszło 79 osób. 
Delegatem został wybrany p. Wojciech Czech zm. Przybędza 
- 51 głosami i to On będzie reprezentował płatników podatku 
rolnego i rolników z terenu naszej gminy
Przypominamy wszystkim że  za pośrednictwem izby rolni-
czej, wybrany delegat ma wpływ, m.in. na:
•	rozwiązywanie	zgłaszanych	przez	rolników	problemów,
•	projekty	aktów	prawnych	z	zakresu	produkcji	rolniczej	i	ryn-
ku rolnego, poprzez ich opiniowanie, poprawę sytuacji ekono-
micznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,
•	 kształt	 edukacji	 i	 doradztwa	 rolniczego	 oraz	 podnoszenie	
kwalifikacji osób
pracujących w rolnictwie,
•	współpracę	z	polskimi	i	zagranicznymi	organizacjami	produ-
centów rolnych, poprawę stanu środowiska przyrodniczego i 
zdrowia mieszkańców wsi,
•	ochronę	dziedzictwa	kulturowego	w	regionie.

M. Woźniak

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ 
SIĘ PODŁĄCZYć DO KANALIZACJI NA TERENIE 

WSI PRZYBEDZA, RADZIECHOWY DO 
UL. WAJDOWEJ DO URZĘDU GMINY

W związku z rozpoczęciem II Etapu „Budowy kanalizacji w Gmi-
nie Radziechowy –Wieprz” informujemy, iż  w dniu 18.05.2011 
w godzinach 16 00-20 00 w Świetlicy Szkolnej w Przybędzy, 
w dniu 19.05.2011 r. w godzinach 16 00-19 00  oraz 20.05.2011 
r.  od godz. 10 00- 15 00 w Sali OSP Radziechowy będzie moż-
liwość podpisywania umowy o przyłącze kanalizacyjne. Doku-
menty potrzebne przy podpisywaniu umowy : dowód osobisty 
właściciela nieruchomości, nr działki oraz akt notarialny lub akt 
własności ziemi. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości  należy dzwonić do Urzędu 
Gminy pod numer  telefonu:  33 8676-610  

OGŁOSZENIE
ZARZĄD SPÓŁKI WODNO–MELIORA-

CYJNEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ, 
INFORMUJE IŻ 

W DNIU 30.05.2011r O GODZINIE 11.00 
W BUDYNKU URZĘDU GMINY 

(SALA SESYJNA II PIĘTRO) ODBEDZIE 
SIĘ  WALNE ZEBRANIE, NA KTÓRE 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW 

GMINY.

Zarząd 
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OGŁOSZENIE
Mając na uwadze wspólne dobro mieszkańców  gminy, oraz zbli-
żający się okres wzmożonych opadów atmosferycznych,  wywo-
łujących powodzie  na naszym terenie, zwracamy się do Państwa 
z prośbą o pomoc polegającą na wyczyszczeniu rowów przydroż-
nych przylegającego do prywatnych posesji.  
Nadmieniam iż gmina w br. nie jest w stanie wykonać powyższych 
czynności z uwagi na brak środków w budżecie. Dlatego też zwra-
camy się do mieszkańców, o pomoc w zaistniałej sytuacji.  

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 
Grzegorz Figura 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Radziechowy –Wieprz  uprzejmie informuje,  że   w 
Sołectwie Radziechowy, do czasu  zmiany i wejścia w życie  ure-
gulowań prawnych o inkasentach , pobór podatków prowadzić  
będzie  dotychczasowy inkasent  tj. (były Sołtys).

ODWODNIENIE BOISKA SPORTOWEGO
Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz informuje, iż w dniu 11.04.2011r. 
został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Odwod-
nienie boiska sportowego w miejscowości Bystra”. 

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 67 000 zł 
brutto na wykonanie w/w zadania, kosztorys inwestorski opiewa 
na kwotę brutto  65.436,05 zł.  
W postępowaniu przetargowym złożone zostały dwie oferty, jed-
nakże obie oferty znacznie przewyższały kwotę zabezpieczoną w 
budżecie gminy. W związku z powyższym, działając na podstawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych, należało unieważnić postę-
powanie przetargowe. 

POCZTA POLSKA INFORMUJE
Poczta Polska S.A. - Centrum Poczty, Oddział Rejonowy w Bielsku-
Białej informuje nas iż:
Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej uprzejmie in-
formuje, iż z dniem 17 maja 2011 zmienia się lokalizacja oraz forma 
organizacyjna Filii Urzędu Pocztowego Węgierska Górka w Bystrej. 
Nowa placówka pocztowa będzie zlokalizowana w miejscowości 
Brzuśnik - Sklep ABC Państwa Tlałków, adres: 34-382 Brzuśnik 188.
Agencja Pocztowa będzie obsługiwała mieszkańców miejscowości: 
Bystra, Brzuśnik, Juszczyna i częściowo Wieprza. Agencja Pocztowa 
w nowej lokalizacji będzie czynna w dni robocze w godzinach od 7:00 
do 14:00. Zakres świadczonych usług nie ulegnie zmianie.
Mamy nadzieję, że dogodna lokalizacja i rozszerzone godziny pracy 
nowej agencji spotkają się z przychylnym przyjęciem władz samorzą-
dowych i mieszkańców.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług pocztowych w Agencji 
Pocztowej w Brzuśniku
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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 
 

           B A N K  S P Ó Ł D Z I E L C Z Y   
W  R A D Z I E C H O W A C H - W I E P R Z U   

       G R U P A  B P S  

Kredyt z dotacją 45%
na zakup kolektorów słonecznych

„Chroń środowisko - zainwestuj w energię odnawialną”

Wi cej informacji w naszych placówkach bankowych oraz na : ę www.bankradziechowy.pl

JESTEŚMY BLISKO CIEBIE…

Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu, 34-381 Radziechowy –Wieprz 700
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS nr 5976, NIP: 553-010-02-26
Centrala, Oddział I w Radziechowach-Wieprzu Tel/fax: (033) 8676646; 8676616;

Oddział II  w Milówce: Tel/fax(033) 8637074, 8637535;
Filia Bielsko-Biała: Tel/fax (033) 8165175;

Filia Żywiec: Tel/fax (033) 8610402;
Punkt Kasowy Lipowa: Tel/fax (033)8671923;
Punkt Kasowy Szczyrk: Tel/fax(033) 8178009;
Punkt Kasowy Świnna: Tel/fax(033) 8638907;
Punkt Kasowy Rajcza: Tel/fax(033)8643141;
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