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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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Pragniemy życzyć Państwu 
zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka 
oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie. 

Niech te Święta będą pełne nadziei i wiary, 
radosnych spotkań przy wielkanocnym stole. 

Wójt Gminy R-W Grzegorz Figura
Przewodniczący Rady Gminy R-W Marian Motyka wraz z Radnymi

Sołtysi wszystkich sołectw
oraz Redakcja “naszej Gminy”
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HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:
1.Ks. Tadeusz Rakoczy - Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko - 
Żywieckiej  
2.Jarosław Kaczyński Prezes PiS
3.Wanda Sadlik - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w 
Bielsku-Białej
4.Kazimierz Matuszny - Poseł V kadencji Sejmu RP 
5.Stanisław Pięta –Poseł V kadencji Sejmu RP
6.Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty 
7.Grzegorz Figura - Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz 
8.Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka

Główną nagrodę ufundował Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński.

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

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

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i patriotycznych 
postaw młodego pokolenia przez upowszechnianie wiedzy o hi-
storii Narodu Polskiego na przestrzeni dziejów oraz odnajdywanie 
ludzi, którzy w imię miłości oddali życie za innych, może mieszka-
li blisko nas a obecnie pamięć o nich ulega zapomnieniu. 

RADA KONKURSU
Ustanawia regulamin konkursu, powołuje Jury ( w skład, którego mogą 
wchodzić członkowie Rady, a także ustala regulamin jego pracy).

Członkowie Rady:
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
Ks. Krzysztof Ciurla – wolontariusz Stowarzyszenia Dzieci Serc
Mgr Agnieszka Klimonda - wolontariusz Stowarzyszenia Dzieci 
Serc – Sekretarz Rady
Mgr Jadwiga Klimonda - Prezes SDS
Mgr Marek Falkowski – wolontariusz S D S, Redaktor strony  
www.pokolenie-jp2.pl 
Dariusz Szatanik – Dyrektor Biura Poselskiego PiS w Żywcu.
Patronat medialny:
,,Niedziela”, ,Źródło”

REGULAMIN KONKURSU
&1

Temat: ,,Apel Poległych ku czci bestialsko pomordowanych, bo-
haterskich Synów i Córek naszej Ojczyzny, a których miejsca po-
chówku nadal nie są znane, odczytany na Zaduszkach Narodo-
wych w Gminie Radziechowy - Wieprz w dniu 5 listopada 2011r.”

&2
Adresat: Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych - publicznych, społecznych i prywatnych 

&3
Termin:  Prace należy nadsyłać do 29 kwietnia 2011 - rocznica 
,,Cudu w Dachau (decyduje data stempla pocztowego), pod ad-
resem: Dzieci Serc ul. Abramska 2 34 – 381 Radziechowy z dopi-
skiem ,,Apel Poległych”- konkurs. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 
do 15 maja 2011, po czym niezwłocznie nastąpi publiczne ogłosze-
nie wyników i rozdanie nagród. Treść wyłonionego w Konkursie 
,,Apelu Poległych” zostanie odczytana w dniu 5 listopada 2011 r. 
podczas Zaduszek Narodowych. 

25 marca z inicjatywy 
radnej gminy Radzie-
chowy-Wieprz, pani 
Lucyny Kądziołki,  mia-
ło miejsce przekaza-
nie bibliotece gminnej 
roczników czasopisma 
L’Osservatore Roma-
no. Roczniki, obejmu-
jące okres pontyfikatu 
papieża Jana Pawła II, 
przekazał proboszcz 
parafii św. Marcina w 
Radziechowach, ksiądz 
Ryszard Kubasiak. Cen-
ny nabytek przywędro-
wał do nas z Watykanu, 

gdzie to został przekazany ks. Kubasiakowi przez dyrektora 
Watykańskiego Serwisu Informacyjnego ks. Jarosława Cielec-
kiego. Wolą  darczyńcy jest „aby czasopismo to  służyło dobru 
kultury polskiej, która jest kulturą chrześcijańską.” 
Dziękujemy darczyńcy ks. Kubasiakowi oraz pani Lucynie Ką-
dziołce,  dzięki którym biblioteka wzbogaciła swój zbiór.
Przekazane numery L’osservatore Romano można przeglądać 
na miejscu w bibliotece w Radziechowach. Za pośrednictwem 
Internetu biblioteka umożliwia również dostęp do bieżących 
numerów czasopisma. 
L’Osservatore Romano (wł.: Obserwator rzymski) – czaso-
pismo watykańskie. Opisuje całą aktywność duszpasterską 
papieża, wypowiedzi najważniejszych hierarchów Kościoła 
i dokumenty przygotowywane w Kurii Rzymskiej. W języku 
polskim ukazuje się od 1980 roku jako miesięcznik.

,,Naród, który Nie Pamięta sWojej historii 
Nie Wart jest Przeżycia” 

PrzekazaNie BiBLiotece Л’osserVatore romaNo”

jan Paweł ii

      
V ogólnopolski Konkurs Historyczny na

APEL POLEGLYCH
                   

 

  
                          
                                                        
Kks 
 I
M
                                                

 

A

O. Michał Tomaszek i O. Zbigniew Strzałkowski 
na misjach w Peru - Pariacoto
 

 

               Powstańcy Wielkopolscy 1918

Rotmistrz Pilecki 

Powstanie Warszawskie 
1944r

W HOŁDZIE

WIELKIM  POLAKOM

Golgota Wschodu
KATYŃ

Ks. Ignacy Skorupka

Ks. Jerzy Popiełuszko, 
Stanisław Pyjas i Stanisław Pietraszko
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Ano dzieje się :) W 
marcu w bibliote-
ce w Radziecho-
wach gościliśmy 
blisko 60 uczniów 
podczas spotkania 
z profesjonalnym 
pszczelarzem.

Pan Tadeusz Ozi-
miński opowiadał 
o pszczołach i pra-

cy pszczelarza przy okazji wystawy dotyczącej Ks. Jana Dzier-
żona-ojca współcze-
snego pszczelarstwa 
polskiego. Dowie-
dzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy o 
zdawałoby się niepo-
zornym owadzie :)
Spotkanie było bar-
dzo urozmaicone. 
Pan Ozimiński od-
powiedział na wiele 
dociekliwych pytań, 
pokazał nam film dokumentalny o pszczołach, obejrzeliśmy z 
bliska  plaster wosku pszczelego na ramce, świece i inne pro-
dukty powstałe dzięki pracy pszczół. Na koniec spotkania Pan 
Tadeusz uraczył nas przepysznym miodem.
Serdecznie dziękujemy Panu Ozimińskiemu za poprowadze-
nie spotkania. Dzieci nie tylko dowiedziały się rzeczy nowych i 
ciekawych ale przede wszystkim świetnie się bawiły.
Dziękujemy serdecznie również nauczycielkom, pod których 
opieką przybyła do nas ta liczna grupa odwiedzających :) Li-
czymy na dalszą, równie owocną współpracę zwłaszcza że za-
mierzamy już niebawem zorganizuować kolejne spotkania z 
przedstawicielami różnych zawodów.
Dzięki przekazanym przez Urząd Gminy krzesłom, fotelom i 
ławie nasi czytelnicy mają możliwość wygodnie korzystać ze 

zbiorów na miejscu. 
Już 31 marca będziemy 
ostatecznie wiedzieć 
czy Biblioteka otrzy-
ma środki pozwalające 
na zakończenie prac 
nad zewnętrzną klat-
ką schodową i zakup 
nowych stabilnych 
regałów. Najstarszy z 
obecnie posiadanych 
regałów pochodzi  z 1956 roku.
Tymczasem organizujemy spotkania z dziećmi ze szkoły pod-
stawowej i przedszkola. 
W związku z remontem Biblioteki w Radziechowach udzieli-
łam wywiadu dziennikarce Radia Eska, Pani Agata Chmielow-
ska zapowiedziała, że będzie zjawiać się u nas regularnie i oma-
wiać działalność gminnych instytucji kultury na antenie radia. 

W bibliotece w Radziechowach gramy w planszówki: „Owczy 
pęd”,„Osadnicy z Catanu”, „Arkham horror”, „Mali powstańcy”

GMINNY KONKURS LITERACKI!
Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież ze szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych naszej gminy do udziału w konkursie 
literackim na temat „To, co w życiu najważniejsze” czekamy na 
wasze prace do 1 kwietnia! Dla autorów najciekawszych, naj-
piękniejszych prac przewidziane są cenne nagrody. (W zeszłym 
roku był to aparat cyfrowy, mp3 i plecak). Prace nie muszą być 
długie, najważniejsze dla nas jest to, żebyście podzielili się z 
nami swoimi przemyśleniami, co według was ma największe 
znaczenie w życiu? Co nadaje mu sens? 
Szukamy ludzi z pomysłami. Piszesz, malujesz, tworzysz mu-
zykę? Masz pomysł na fajną akcję? Przyjdź do biblioteki i po-
wiedz nam o tym!
Przypominam, że biblioteka ma konto na nk (wystarczy wpisać 
w wyszukiwarkę: biblioteka radziechowy – wieprz). Zaprasza-
my wszystkich mieszkańców gminy do znajomych :)

co NoWeGo W BiBLiotece?

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

MROCZNIE I MAGICZNIE:
wampiry... upadłe anioły... mroczni zwiadowcy...

„Błękitnokrwiści”          „Upadli”           „Zwiadowcy”

PO MĘSKU:

II Wojna Światowa            wojny Wikingów      najnowszy thriller Deavera 

„Afrika Korps” „Ostatnie Królestwo”      „Pod napięciem”

ROMANTYCZNIE:

niezastąpiona Nora Roberts   romans historyczny kontynuacja „Uroczyska”
„Braterska więź”  „Potem uwodzenie” „Sezon na cuda”
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ZAPRASZAMY!

Przypominamy,  że  w  placówkach  w  Wieprzu  i  Radziechowach  można  bezpłatnie  korzystać  z
Internetu. 

UWAGA! KSIĄŻKA NA TELEFON
SPECJALNIE DLA MIESZKAŃCÓW PRZYBĘDZY!!

Ze względu na to, że biblioteka w Przybędzy jest otwarta tylko raz w tygodniu zaledwie przez 4
godziny, postanowiliśmy uruchomić nowy sposób wypożyczania  „KSIĄŻKA NA TELEFON”.
Każdy  mieszkaniec  Przybędzy  ma  możliwość  zamówić  książki  telefonicznie  pod  numerami
338676146  oraz  338675793.  Można  zamówić  konkretne  tytuły  lub  poprosić  bibliotekarkę  o
stworzenie zestawu do wyboru np. 5 książek. Zamówione w ten sposób książki będą dostarczane w
miejscu i czasie ustalonym z bibliotekarką (np. o godzinie 16:00 do domu czytelnika). 
„KSIĄŻKA NA TELEFON”  dostępna jest  tylko w Przybędzy. W pozostałych miejscowościach
Gminy dostarczamy książki do domu tylko w przypadku choroby stałego czytelnika.

BLB

Informacja w sprawie wypożyczania książek 
w Przybędzy:

ZAMÓW KSIĄŻKĘ PRZEZ TELEFON 
Z DOSTAWĄ DO DOMU!

Szanowni Państwo, Gminna Biblioteka Publiczna ma przyjem-
ność zaproponować mieszkańcom Przybędzy nową formę udo-
stępniania książek. Ze względu na ograniczone środki finanso-
we, a także niewielki ruch czytelniczy, placówka w Przybędzy 
jest czynna tylko 4 godziny jednego dnia w tygodniu. Wycho-
dząc naprzeciw wymogom współczesności proponujemy Pań-
stwu możliwość zamawiania książek na telefon.  Pod poniższy-
mi numerami telefonów można zamówić zarówno konkretne 
tytuły, jak i poprosić bibliotekarkę o dostarczenie z biblioteki 
kilku książek do wyboru. Wybrane w ten sposób książki będą 

dostarczane czytelnikom  w czasie i miejscu uzgodnionym 
przy składaniu zamówienia (także do domu). Dzięki nowe-
mu rozwiązaniu czytelnicy z Przybędzy nie będą ograniczeni 
krótkimi godzinami otwarcia placówki i dodatkowo będą mieli 
swobodny dostęp do całości księgozbioru Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Serdecznie zapraszamy do korzystania
z nowej formy wypożyczania książek! Równocześnie zaznacza-
my, że placówka w Przybędzy funkcjonuje bez zmian.

Numery telefonów i godziny 
przyjmowania zamówień:
33 8676 146 zamówienia przyjmujemy 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 
33 8675 793 zamówienia przyjmujemy 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 12:00
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w Zespole Szkół –Szkole Podstawowej
 im. ks. prał. Stanisława Gawlika

w Radziechowach

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi ogólnopolskie Badanie 
szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia. Jest to część 
projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej p.t. 
„Badania jakości i efektywności Edukacji oraz instytucjonaliza-
cja zaplecza badawczego współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego”. Badanie pozwoli ocenić jak zmieniają 
się umiejętności uczniów szkół podstawowych oraz w jakim 
stopniu czynniki związane ze szkołą, środowiskiem rówieśni-
czym i rodzinnym dzieci wpływają na postępy uczniów. Jest to 
jedno z pierwszych badań w Polsce, w których w tak komplekso-
wy sposób badani są uczniowie szkół podstawowych.
Badania te rozpoczęły się w 2010 roku w 180 szkołach podstawowych 
w całym kraju i potrwają do 2015 roku. Pomiar osiągnięć szkolnych 
uczniów badany jest za pomocą standaryzowanych testów.
Szkoła Podstawowa w Radziechowach jako jedyna na Żywiec-
czyźnie została wylosowana do badania pilotażowego osiągnięć 
szkolnych uczniów klas III i V.
Badanie trwało cztery kolejne dni od 22 do 25 marca 2011 roku.
Każdego dnia uczniowie rozwiązywali jeden 45 minutowy test 
z zakresu umiejętności czytania, pisania i matematyki. Każda 
szkoła biorąca udział w badaniu otrzyma opis mierzonych umie-
jętności oraz zbiorczy wynik poziomu osiągnięć uczniów: średni 
wynik uczniów klas III oraz średni wynik klas V na tle innych 
szkół biorących udział w badaniu.

Jadwiga Śleziak 
Dyrektor Zespołu Szkół

 im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach

Za nami już wszystkie Konkursy Przedmiotowe. 
W tym roku szkolnym Gimnazjum Publiczne nr 1 w Radziecho-
wach może poszczycić  się trzema finalistami, którzy brali udział 
w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów 
gimnazjów woj. śląskiego m.in.:

z języka polskiego–DOMINIK CIURLA klasa III c, który zo-•	
stał LAUREATEM, opiekun naukowy  mgr Maria Wolna;
z historii-TYMOTEUSZ LUBOCH klasa III b, również został •	
LAUREATEM, opiekun naukowy mgr Bolesław Słomiński;
z chemii– DOMINIK CIURLA klasa III c FINALISTA,                         •	
opiekun naukowy  mgr inż. Krystyna Sanetra.

Gratulujemy naszym gimnazjalistom i ich opiekunom.
Przed nami Egzamin Gimnazjalny, wszystkim uczniom życzymy 
połamania piór.

WicemistrzostWo PoWiatu 
dLa Naszych koszykarek!

W dniu 15 lutego 2011 w Szkole Podstawowej w Lipowej odbyły 
się zawody w mini piłce KOSZYKOWEJ Szkół Podstawowych                    
w kategorii dziewcząt w roku szkolnym 2010/2011.
Drużyna dziewcząt z  Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gaw-
lika  w Radziechowach w składzie: Karolina Pytel, Ewelina Mika, 
Sylwia Motyka, Magdalena Maciejko, Daria Piecuch, Danuta 
Soból, Wioletta Syposz, Klaudia Goryl, Izabela Dziedzic, Kinga 
Howaniec pod opieką mgr Jerzego Miki zajęła w tych zawodach 

II   MIEJSCE - Gratulujemy!

“kWadryGa” W Bystrej i juszczyNie

W dniu 23 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bystrej 
oraz Domu Ludowym w Juszczynie wystąpił prywatny Teatr 
Autorski “KWADRYGA” z Bielska Białej prowadzony przez Pa-
nią Ewę Walesiak. Dzieci z klas 1-3 i przedszkolaki obejrzały 
spektakl “Czarodziejski Młyn” oraz miały możliwość rozmowy 
z Panią Ewą o teatrze. Wiązało się to z obchodzonym 27 marca 
Międzynarodowym Świętem Teatru. Spektakle w ramach Baj-
kowych Spotkań Teatralnych w Gminie Radziechowy-Wieprz 
zorganizowało Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 
Radziechowy-Wieprz.

BadaNie PiLotażoWe sukcesy uczNióW zesPoŁu szkóŁ
 im. ks. PraŁ. staNisŁaWa GaWLika 

W radziechoWach
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iNFormacja Wójta o zeBraNiach Wiejskich
 W GmiNie radziechoWy – WiePrz

Informuję, że odbyły się zebrania wiejskie w następujących sołectwach: Juszczyna (13.03.), Bystra (19.03.), Przybędza (20.03.). 
Na spotkaniach tych omówiono sprawy dotyczące min. prac wykonanych w poszczególnych sołectwach w latach ubiegłych, pla-
nów na przyszłe lata oraz bieżące sprawy. W szczególności poruszono temat budowy kanalizacji,  przejmowania dróg na własność 
gminną, odwodnienia i remontów dróg oraz wywozu gabarytów i elektrośmieci. 
W Juszczynie i w Przybędzy wybrano Sołtysa i Radę Sołecką. W Bystrej nie było na sali wymaganego kworum, w związku z tym 
zadecydowano o przeprowadzeniu wyborów na kolejnym zebraniu wiejskim. Największym zaangażowaniem wykazali się miesz-
kańcy Juszczyny (128 – osobowa frekwencja).
Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowej współpracy z Mieszkańcami Naszej Gminy. Mam nadzieję, że dalsza współpraca i 
zaangażowanie ze strony Mieszkańców pozwoli zrobić jeszcze wiele dla wspólnego dobra całej gminy.
W dniu 27 marca 2011 r na zebraniu wiejskim w Radziechowach sołtysem wsi Radziechowy została wybrana Pani Janina Tlałka, 
matka czworga dorosłych dzieci. Od najmłodszych lat pracowała na gospodarstwie rolnym rodziców o powierzchni 10 ha, które 
częściowo przejęła. Obecnie jest na emeryturze i prowadzi wspólnie z mężem kiosk gastronomiczno-handlowy. Aktywnie uczest-
niczy w życiu kulturalnym wsi jako członkini KGW.

aGeNcja PocztoWa W Bystrej
Mieszkańcy i klienci Urzędu Pocztowego w Bystrej, która ob-
sługuje 7.500 klientów zwrócili się poprzez Wójta Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz do Dyrekcji Poczty Polskiej z zapytaniem o 
dalsze losy tej placówki. 
Jak informuje Poczta Polska w związku ze zobowiązaniem  do 
utrzymania określonych wskaźników dostępności do powszech-
nych usług pocztowych podjęto decyzję o przekształceniu Filii 
Urzędu Pocztowego Węgierska Górka w  miejscowości BYSTRA 
w AGENCJĘ POCZTOWĄ.
Jak zapewnia Poczta Polska przedmiotowa zmiana organizacyj-
na nie spowoduje zmniejszenia dostępności do powszechnych 
usług pocztowych.

oGŁoszeNie
Informujemy wszystkich zainteresowanych posiadaczy działek 
rolnych w m. Radziechowy oraz Przybędza, iż istnieje możliwość  
w sezonie wiosenno – jesiennym , wykaszania traw, nieużytków 
– bezpłatnie (w zamian za skoszoną trawę) przez Pana Kacpra 
Czecha zam. Przybędza ul. Kamienna1, 34- 381 Radziechowy 
telefon kont. 517019891.
 Nadmieniamy również, iż w okresie letnim nakaz wykoszenia 
obowiązuje wszystkich posiadaczy nieruchomości rolnej. Zgod-
nie z Ustawa o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.    

M. W

Prace prowadzone na rzece Sole

PodziękoWaNia

Dyrekcja Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisłwa  
Gawlika w Radziechowach składa serdeczne podzię-
kowanie Panu Aleksandrowi Temlowi 
i strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Radziechów za pomoc przy ścięciu drzew obok 
szkoły. Wszystkim strażakom pragniemy podziękować 
za pomoc i całokształt działań na rzecz szkoły oraz ży-
czymy dużo zdrowia i sukcesów w życiu zawodowym  
i osobistym.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisłwa Gaw-
lika w Radziechowach składa serdeczne podziękowa-
nie Kierownikowi Posterunku Energetycznego           
w Węgierskiej Górce Panu Franciszkowi Zoniowi 
za pomoc przy ścięciu drzew obok szkoły.
Życząc dużo zdrowia  liczymy na dalszą współpracę 
oraz życzymy sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Jadwiga Śleziak
Dyrektor Szkoły w Radziechowach
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koLejNy sukces 
NaszeGo GimNazjum

TAK SIĘ BAWIĄ, TAK SIĘ BAWIĄ, FIODORY !!!
Tymi entuzjastycznymi okrzykami drużyna dziewczyn naszego 
gimnazjum wzajemnie zagrzewała się do walki.
W dniu 22 marca 2011 roku w Zespole Szkół im. ks. prał. Sta-
nisława Gawlika w Radziechowachodbyły się REJONOWE 
ZAWODY W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT SZKÓŁ 
GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011.
W zawodach wzięły udział drużyny dziewcząt z Bielska –Białej, 
Czechowic i Radziechów.

Po pełnej emocji walce nasz zespół w składzie: Alicja Drewniak, 
Monika Dudek, Arleta Gawlas, Iwona Lach, Martyna  Łukaszek, 
Barbara Janota, Beata Motyka, Alicja Byrtek, Katarzyna Byrska, 
Dorota Jagosz, Barbara Konior,   Gabriela Piecuch, Paulina Ka-
sperek, Justyna Wieczorek pod opieką nauczyciela wychowania 
fizycznego i trenera mgr Marcina Tlałki zajął w tych zawodach 

ZASZCZYTNE I MIEJSCE Gratulujemy!!!

“mŁodzież zaPoBieGa Pożarom”
29 marca 2011 r w Zespole Szkół im. Ks. Prałata S.Gawlika w Ra-
dziechowach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”. W etapie 
gminnym wzięło udział 23 uczniów, 10 z gimnazjum, 13 ze szkoły 
podstawowej. Maksymalnie było do zdobycia 27 pkt. A oto wyniki 
w poszczególnych kategoriach:
Szkoła Podstawowa
1. Barbara Dyrcz 19 pkt. - I MIEJSCE
2. Żaneta Figura 18 pkt. - II MIEJSCE
3. Justyna Kosiec 18 pkt. - III MIEJSCE
4. Jakub Krzus 17 pkt.
5. Marcin Firlejczyk 16 pkt.
6. Marcin Dudek 15 pkt.
7. Wojciech Pierwała 15 pkt.
8. Marek Pawlus 14 pkt.
9. Michał Kozieł 14 pkt.
10. Hubert Pieczarka 12 pkt.
11. Dawid Kupczak 11 pkt.
12. Kacper Jambor 10 pkt.
13. Monika Żurek 10 pkt.

Gimnazjum
1. Damian Tlałka 18 pkt. - I MIEJSCE
2. Michał Greń 16 pkt. - II MIEJSCE
3. Jakub Kłusak 16 pkt. - III MIEJSCE
4. Szymon Helbin 15 pkt.
5. Konrad Gluza 13 pkt.
6. Kamil Pawlus 13 pkt.
7. Jakub Polak 13 pkt.
8. Kacper Roczyna 11 pkt.
9.Tomasz Dudek 11 pkt.
10. Patryk Rozmus 10 pkt.

Pierwsze miejsca 
z każdej kategorii 
będą reprezen-
towały Gminę 
Radziechowy – 
Wieprz na etapie 
p o w i a t o w y m , 
który odbędzie 
się w Szkole Pod-
stawowej w Pewli 
Małej 8 kwietnia 
2011r.
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oPŁaty za miejsca 
Na cmeNtarzu komuNaLNym 

W WiePrzu
Zgodnie z uchwałą nr XVI/106/07 Rady Gminy Radziechowy-
Wieprz z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia wyso-
kości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu 
obowiązują następujące opłaty za miejsca i usługi na cmenta-
rzu komunalnym w Wieprzu:
1.Za miejsca grzebalne na okres 20 lat: 
a)Miejsce na urnę  51zł;
b)Miejsca dziecięce  107zł;
c)Miejsce pojedyncze 214zł;
d)Miejsce podwójne 428zł;
e)Za każde kolejne miejsce  214zł;

2.Za miejsce pod grobowce na okres 100 lat:
a)Miejsce pod grobowiec pojedynczy 1337zł;
b)Miejsce pod grobowiec podwójny 2675zł;
c)Za każde kolejne miejsce  1337zł;

3.Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego:
a)Za wykopanie i zasypanie urny  160zł;
b)Za wykopanie i zakopanie grobu dla dziecka  321zł;
c)Za wykopanie i zakopanie grobu pojedynczego  642zł;
d)Za wykopanie i zakopanie grobu 
dwuosobowego w pionie  642zł;
e)Za pochówek w grobowcu. 428zł.

Za rezerwację miejsca na cmentarzu oraz jego wykup na 20 lat 
od daty rezerwacji stawkę podstawową zwiększa się o 100%.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie: wy-
magań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca 
pochówku zwłok i szczątków groby ziemne powinny mieć na-
stępujące minimalne wymiary: 

Pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami dziec-1. 
ka do lat 6: długość 1,2m, szerokość 0,6m, głębokość 1,2m;
Pozostałe pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwło-2. 
kami: długość 2,0m, szerokość 1,0m, głębokość 1,7m;
Pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5m, szero-3. 
kość 0,5m, głębokość 0,7m;

Groby murowanepowinny mieć następujące 
minimalne wymiary:  

Pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: dłu-1. 
gość 2,2m, szerokość 0,8m, głębokość 0,8m;
Pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5m, szero-2. 
kość 0,5m, głębokość 0,7m;

W zależności od warunków gruntowych i wodnych można sto-
sować pochówek zwłok piętrowo w grobach ziemnych lub mu-
rowanych. Głębokość grobu rodzinnego ziemnego dla dwóch 
trumien umieszczonych jedna nad drugą powinna wynosić co 
najmniej 2,5 m. Dla każdej następnej trumny grób powinien 
być głębszy o 0,8m.  

szukam PrzyjacieLa
KUBUŚ II  ur. 1999 r.
Pies, mieszaniec, rudy, 
gładki włos, długie, klap-
nięte uszy, kastrowany, 
średniej wielkości.
Piesek przebywał w Schro-
nisku na ul. Świętokrzy-
skiej.
Przez długi pobyt w schro-
nisku piesek wykazuje 
ogromny lęk przed zmia-
nami otoczenia. Mieszka w 
boksie z 2 psami.

APOLLO  ur. 2010 r.
Pies, mieszaniec, czar-
no-bury, łapki i mordka 
podpalane, klapnięte uszy, 
średniej wielkości, ma 
piękne orzechowe oczy. 
Piesek jest młody i chętny 
do zabawy.
Trafił do schroniska 
28.02.2011- obecnie jest 
poddawany 14- dniowej 
kwarantannie, która za-
kończy się 13.03.2011

PIRAT ur. 2006 r.
Pies, mieszaniec, czarny, 
łapki podpalane, stojące 
uszy. Jego lewe oko jest 
uszkodzone- prawdopo-
dobnie jest to uraz mecha-
niczny. Pies jest średniej 
wielkości, kastrowany. 
Łatwo toleruje towarzy-
stwo suczek w stosunku do 
psów  bywa agresywny.
Piesek lubi kontakt z ludź-
mi- typ pieszczocha. 
Trafił do schroniska 
1.07.2010

WNioski o PrzyzNaNie 
PŁatNoŚci BezPoŚredNich

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 
do 16 maja 2011r. można składać wnioski o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich. Spóźnialscy też będą mieli szansę – wnioski 
złożone 25 dni po tym terminie (do 10 czerwca) również będą 
przyjęte. Trzeba tylko pamiętać o jednej sprawie- za każdy dzień 
spóźnienia dopłata będzie zmniejszana o 1 procent. Nowością w 
tym roku jest to, że można złożyć wniosek przez Internet. W tym 
celu należy udać się do Powiatowego Biura ARiMR (Żywiec, ul. 
ks. Pr. St. Słonki 24), aby uzyskać login i kod dostępu. Potem już 
tylko wystarczy w wolnej chwili wypełnić internetowy wniosek. 
Oczywiście osoby nie  przekonane do wysyłania wniosku przez 
Internet, mogą złożyć go jak w poprzednich latach, na tradycyj-
nym, papierowym formularzu. 
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SAMOSPIS INTERNETOWY

Formularz możesz wypełniać przez  14 dni 
od pierwszego zalogowania. Możesz go uzu-
pełniać etapami, dowolnego dnia, o dowolnej 
porze. Wprowadzone dane są zapamiętywa-
ne. Jeśli nie wypełnisz formularza do końca, 
wyjdź z aplikacji przyciskiem wyloguj.

Jeśli chcesz ponownie uruchomić formularz 
wpisz PESEL i zapamiętane hasło. 

Po upływie 14 dni 
dane do logowania tracą ważność  
i spis w danym gospodarstwie domo-
wym zostanie dokończony drogą tele-
foniczną lub przez rachmistrza.

Jeśli nie masz dostępu do Internetu,  
a chcesz dokonać samospisu, otrzy-
masz program w najbliższym biurze 
spisowym zlokalizowanym w Urzędzie 
Miasta/Gminy/Dzielnicy lub Urzędzie 
Statystycznym.

UWAGA !

w
w

w
.s

pi
s.

go
v.

pl

ZAPAMIĘTAJMY

CELE  NARODOWEGO SPISU
POWSZECHNEGO
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

TEMATYKA  SPISU

METODY  SPISU
KOGO
SPISZEMY
osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach 
niebędących mieszkaniami

osoby niemające miejsca zamieszkania

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwa-
terowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie-
będące mieszkaniami.

Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie należy 
udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych  
z prawdą odpowiedzi.

w dniach od 1 do 17 marca 2011r. rachmistrzo-
wie przeprowadzą obchód przedspisowy

w dniach od 1 do 11 lipca 2011r. w drodze wy-
wiadów telefonicznych zostanie przeprowadzony 
spis kontrolny. Spis obejmie osoby zamieszkałe  
w wylosowanych mieszkaniach do tego spisu. Spis 
kontrolny przeprowadzany jest w celu sprawdze-
nia kompletności spisu, poprawności uzyskanych 
danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób 
przeprowadzenia reguluje ustawa o narodo-
wym spisie powszechnym ludności i mieszkań  
w 2011 r. z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z dnia 26 
marca 2010 r., Nr 47, poz. 277).

zebranie informacji o stanie liczebnym ludności 
Polski oraz sytuacji  demograficznej – poszczegól-
nych jednostek podziału terytorialnego kraju

poznanie zmian zachodzących w procesach de-
mograficznych i społecznych

zebranie informacji o liczbie i strukturze gospo-
darstw domowych i rodzin (ich wielkości i skła-
dzie) oraz ich warunkach mieszkaniowych

uzyskanie informacji społeczno-ekonomicznych, 
w tym o poziomie wykształcenia, aktywności 
ekonomicznej, dojazdach do pracy oraz źródłach 
utrzymania ludności

zbadanie zjawiska migracji ludności

zebranie informacji niezbędnych do porównań 
międzynarodowych oraz wynikających ze zobo-
wiązań Polski wobec UE oraz ONZ

W spisie powszechnym będą zebrane dane w ra-
mach następujących tematów badawczych: 

stan i charakterystyka demograficzna ludności
edukacja
aktywność ekonomiczna osób
dojazdy do pracy
źródła utrzymania osób
niepełnosprawność
obywatelstwo

migracje wewnętrzne
migracje zagraniczne
narodowość i język
wyznanie (przynależność do kościoła lub związku 
wyznaniowego)
gospodarstwa domowe i rodziny
stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych 
(mieszkania i budynki).

Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie 
przeprowadzony w formie elektronicznej, bez 
użycia formularzy  papierowych. Spis będzie re-
alizowany metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem 
systemów informacyjnych oraz danych zebranych 
w badaniu pełnym i reprezentacyjnym (art. 5 ust.1 
ustawy), w następującej kolejności:

pobranie danych z systemów informacyjnych

samospis internetowy, polegający na zaak-
ceptowaniu lub korekcie danych pozyskanych  
z systemów informacyjnych; trwa w dniach od 
1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.

wywiad telefoniczny przeprowadzany przez an-
kietera statystycznego; trwa w dniach od 8 kwiet-
nia do 30 czerwca 2011 r.

wywiad przeprowadzany przez rachmistrza 
spisowego z wykorzystaniem przenośnego 
urządzenia elektronicznego; trwa w dniach od  
8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

SAMOSPIS INTERNETOWY

najdogodniejsza forma udziału
w Narodowym Spisie Powszechnym

Ludności i Mieszkań 2011

Przekonaj się   jakie to proste !
1

2

3

4

5

6

7

Uruchom przeglądarkę internetową

Wejdź na stronę 
http://www.spis.gov.pl 
lub http://www.stat.gov.pl 

Wybierz zakładkę Formularze spisowe

Wybierz formularz identyfikacyjny

Wpisz swoje dane oraz zdefiniuj hasło 
dostępu 

Wpisz we wskazane miejsce kod z ob-
razka 

Zaloguj się i przystąp do wypełniania 
formularza spisowego

W
AŻ

N
E

KONTAKT

2011

www.spis.gov.pl
www.stat.gov.pl

NARODOWY
SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

TAJEMNICA
STATYSTYCZNA

Pamiętajmy !
Rachmistrz spisowy będzie nosić w wi-

docznym miejscu identyfikator ze zdję-
ciem, imieniem i nazwiskiem oraz pie-
częcią urzędu statystycznego, pieczątką 
imienną i podpisem dyrektora urzędu. 
Tożsamość rachmistrza można potwier-
dzić  dzwoniąc na infolinię NSP 2011.

Rachmistrz jest przeszkolony i zaprzy-
siężony.

Informacje zbierane w trakcie wywia-
du będą wprowadzane bezpośrednio do 
urządzenia przenośnego, w które będą 
wyposażeni rachmistrzowie i niezwłocz-
nie przekazywane do bazy danych  
w GUS.

Na potrzeby NSP 2011 od dnia 1 kwietnia 
2011 r. zostanie uruchomiona

I N F O L I N I A
której numer będzie dostępny na stronie interneto-
wej GUS oraz w wojewódzkich i gminnych biurach 
spisowych. Ankieterzy statystyczni udzielą ogólnych 
informacji spisowych i pomogą w przypadku proble-
mów z zalogowaniem do formularza spisowego.

Informacje o NSP 2011 można uzyskać również 
w biurach spisowych zlokalizowanych w Urzędach 
Statystycznych i Urzędach Gmin, na stronach:  
www.spis.gov.pl, www.stat.gov.pl oraz pod ad-
resem spis@stat.gov.pl.

Spis będzie przeprowadzony na terytorium Polski 
w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. 
Informacje będą zbierane według stanu na dzień 
31 marca 2011 r. godz. 2400.

TERMIN SPISU

 Opracowanie graficzne i druk

Zakład Wydawnictw Statystycznych

Wszystkie informacje zebrane podczas spi-
su są prawnie chronione w ramach tajem-
nicy statystycznej na zasadach określonych  
w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 
statystyce publicznej (Dz. U., Nr 88, poz. 439,  
z późniejszymi zmianami).

Dane zebrane w spisie zostaną odpersonalizo-
wane. Mogą być one wykorzystywane jedynie do 
opracowań, zestawień, analiz statystycznych oraz 
do aktualizacji operatu do badań prowadzonych 
przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych 
uzyskanych w spisie do innych celów niż wyżej 
wymienione jest zabronione.
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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 
 

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

oraz LKS Wieprz
zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na

II KIERMASZII KIERMASZ

OGRODNICZYOGRODNICZY
7 maja 2010 r (sobota) - od godz. 10.00 do 17.00

przy boisku sportowym w WIEPRZU

Do udziału zostali zaproszeni producenci
 i dystrybutorzy posiadający ofertę produktów

i usług dla każdego kto zechce urządzić swój ogród,
balkon, skalniak lub rabatkę.

Każdy miłośnik ogrodnictwa znajdzie tu coś dla siebie !!!!

F E S T Y N
od rana GRIL, BUFET, NAPOJE I PIWOod rana GRIL, BUFET, NAPOJE I PIWO

12.00 – TURNIEJ TRAMPKARZY12.00 – TURNIEJ TRAMPKARZY

od 17.00 – DOBOROWA ORKIESTRAod 17.00 – DOBOROWA ORKIESTRA
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