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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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Nagrody dla kolędników str. 1

Wieczór Kolęd w Radziechowach
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CO NOWEGO W BIBLIOTECE

42. Żywieckie Gody już za nami. Przez 
dwa ostatnie weekendy stycznia w Żyw-
cu odbywały się przeglądy i prezentacje 
grup kolędniczych, pastuszków, trzech 
króli, herodów, zaś w zimowej scenerii 
Milówki prezentowały się tłumy barw-
nych kominiarzy, żydów, cyganów, dia-
błów i harcujących niedźwiedzi. „Groj-
cowianie” zaprezentowali w ramach 
42. PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW KO-
LĘDNICZYCH I OBRZĘDOWYCH 
„ŻYWIECKIE GODY 2011” program 

„Na św. Szczepana”. 30 stycznia 2011 r w sali MCK w 
Żywcu odbył się KONCERT LAUREATÓW Przeglądu i 
wręczenie nagród. Program „Grojcowian” w ocenie Jury 
zajął II MIEJSCE w kategorii Zespołów prezentujących 
inscenizację na scenie. W Kategorii Zespołów Obrzędo-
wych Złote Konie i nagrodę pieniężną w wysokości 1.200 
zł Jury przeglądu przyznało “Groniczkom” z Brzuśnika 
kierowanym przez Artura Figurę. “Groniczki” z Brzuśni-
ka uczestniczyły także 12 lutego w  39.Góralskim Kar-
nawale w Bukowinie Tatrzańskiej zajmując tam trzecie 
miejsce wraz z nagrodą -”brązową” rozetą góralskom. 

Nagrody dla kolędNików

Nasze Drogi Panie !!!
yczymy Wam, aby wszystkie plany, nawet te wydaj ce siŻ ą ę

abstrakcyjnymi, uda o si  zrealizowa . ł ę ć
yczymy szcz cia - dzi ki kt remu te zamierzenia b d  realne. Ż ęś ę ó ę ą
yczymy zdrowiŻ a, kt re ó pomo e ż w ich realizacji. 
yczymyŻ  pieni dzyę  - bez kt rych, nawet te najwybitniejsze só ą

niczym. 
yczymy przyjaci , z kt rymi te sukcesy b dzie mo na dzieli .Ż ół ó ę ż ć

Wszyscy Panowie  oraz  Redakcja Naszej Gminy”“
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„Mizerna cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący przed nami śpiący – w promieniach Jezus mały.
Hej, ludzie prości, Bóg z nami gości, skończony czas niedoli!
On daje siebie, chwała na niebie – mir ludziom dobrej woli.”

 W niedzielne 
popołudnie dzie-
wiątego stycznia 
2011roku po raz 
kolejny spotka-
liśmy się w go-
ścinnych progach 
radziechowskiej 
szkoły, by wspólnie 
kolędować przy 
„mizernej, cichej, 
stajence lichej…”. 
W ten jedyny, nie-

powtarzalny czas Bożego Narodzenia z radością gromadzimy 
się, by słuchać, nucić, śpiewać… Bo jakże ubogie byłyby święta 
bez tych radosnych pieśni sławiących cud miłości Boga do lu-
dzi i fakt Jego wśród nas narodzin… 
Hej, kolęda, kolęda…  Są wciąż żywe, aktualne, szczere –  
i właśnie za to wszyscy je kochamy. Budują cudowną atmosferę 
miłości. Chwytają nas za serce. Największy zaś żal płynie stąd, 
że coraz ich mniej w naszych domach i… sercach. Nie znamy już – 
jak nasi przodkowie – kilkunastu zwrotek każdej kolędy, zapomnie-
liśmy o pastorałkach. Co przekażemy następnym pokoleniom?
Właśnie po to, by podtrzymywać tradycje, przeżywać czar 
wspólnoty i łączyć się w wierze -  spotykamy się  co roku.
W zapadającym zmierzchu, przy blasku świec, usiedliśmy przy 
pięknie udekorowanych stolikach i wsłuchaliśmy się w przygo-
towany przez dzieci i młodzież program artystyczny. Delikatne 
słowa poezji oraz pieśni bożonarodzeniowe otoczyły nas swą 
głębią i przeniosły daleko… w betlejemską noc. Słowa skłaniały 
do refleksji i zadumy – zaś  polskie kolędy w wykonaniu szkol-
nego chóru, zespołu instrumentalnego i wokalistek – stworzyły 
niepowtarzalny nastrój świąt.
Atmosferę życzliwości, ciepła i zrozumienia spotęgowało gó-
ralskie winszowanie. Nogi same zaczęły przytupywać, a usta  
otwierały się do wtóru …  

i zaśpiewaliśmy wspólnie – dzieci, młodzież, rodzice, przybyli 
goście, bo tak naprawdę jesteśmy zakorzenieni w tej tradycji  
i kulturze. Choć świat współczesny oferuje nam nowe atrakcje 
– inny styl i koloryt – to dzięki takim spotkaniom, jak wspólne 
kolędowanie, nie zaginie wiara i staropolski obyczaj.
Na zakończenie spotkania wystąpili z życzeniami bożonaro-
dzeniowymi    i noworocznymi szanowni goście: ks. Proboszcz 
Ryszard Kubasiak i Wójt Gminy – Pan Grzegorz Figura oraz 
gospodarz spotkania – Pani Dyrektor Jadwiga Śleziak. Dzięku-
jemy za słowa pełne optymizmu i nadziei na lepsze jutro!
Wraz z życzeniami, by Boże Dziecię mieszkało pośród nas każ-
dego dnia Nowego Roku przesyłamy zaproszenie na kolejne 
spotkania…

„Co to jest kolęda?”  Władysław Bełza

Witaj, stara piosenko, coś się w zorzy poranku
razem z małym Jezusem urodziła na sianku!
Siądź tu przy nas, niebogo, boś nie żadna przybłęda,
aleś siostrą nam drogą… Hej, kolęda, kolęda!

Do Twej, Jezu, stajenki, szli przeróżni gazdowie,
a za gwiazdą przewodnią – trzej chaldejscy królowie.
Każdy szczodrą miał rękę… Ale polska Ci grzęda
urodziła piosenkę: Hej, kolęda, kolęda!... 

Nuta piosnki prostacza, jak  i słów jej osnowa.
Przecież między piosnkami być się zdaje królowa…
Choć nie chodzi w koronie, krąży o niej legenda,
że ofiarne ma dłonie… Hej, kolęda, kolęda!

A gdy rzuci pytanie w oczy światu całemu:
Kto pobieży – na sianie – kolędować Małemu?
Zrywa Polska się cała, w tekst się pieśni oprzęda:
Chwałaż, Panie Ci, chwała… Hej, kolęda, kolęda.

Brzmij więc piosnek królowo, niechaj czar się twój leje!
Wskrzeszaj w sercu na nowo utraconą nadzieję!
Jakże słodka i miła twoja z Niebem gawęda…
Tyś nas z Bogiem złączyła… Hej, kolęda, kolęda!
     J.R.

Uroczyste podsumowanie Przeglądu „Złota 
Gwiazda Betlejemska 2011” czyli II Gmin-
nego i Międzyszkolnego Przeglądu Kolęd i 
Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych 
odbyło się 8 lutego – godz. 10.00 w siedzibie 
Banku Spółdzielczego Radziechowy-Wieprz. 
Rozdano w tym roku 5 „Gwiazd Betlejem-
skich” oraz nagrody rzeczowe i finansowe dla 
32 podmiotów wykonawczych ze wszystkich 
szkół naszej gminy Radziechowy-Wieprz. 

wiECZór kolęd w ZESPolE SZkóŁ 
iM. kS. PraŁ. STaNiSŁawa gawlika w radZiECHowaCH

Nagrody 
roZdaNE
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Po raz 32 odbył się tradycyjny Bieg Gwarków w Andrzejówce 
w Górach Suchych koło Wałbrzycha. Na starcie tegorocznego 
biegu rozgrywanego w ramach Mistrzostw Polski Amatorów 
PZN, Salomon Nordic Sunday stanęło 666 zawodników. Jak 
co roku w imprezie na zaproszenie Prezydenta Wałbrzycha 
Piotra Kruczkowskiego i Burmistrza Mieroszowa Andrzeja 
Laszkiewicza w zawodach wystartował Baca Dudek z rodzi-
ną. W sobotę jako gość honorowy 32 Biegu Krasnali Dudek 
odwiedził Czarny Bór, to tam właśnie przed laty pracując w 
szkole wpadli na pomysł z dyr. Jerzym Kliszewskim i Tadkiem 
Durołem organizacji biegu dla dzieci. Bliźniaczki córki Edka 
Natalia i Ewa kończą w tym roku szkołę podstawową miały 
okazje wystartować na zawodach, które przed laty organizował 
tata. Na resztkach śniegu na stadionie rywalizowali ze sobą od 
przedszkolaka do 6 klasy w swych rocznikach. Po zawodach 
odbyła się loteria fantowa na wsparcie Klubu, Edek z rodziną 
też wsparł ten zaszczytny cel. Rodzina Dudków od lat gościn-
nie jest przyjmowana przez Ewę i Adama Bierdów w pensjo-
nacie Darz Bór w Rybnicy Leśnej. Baca Dudek to cała historia 
Biegów Gwarków, ale i też rozwoju narciarstwa biegowego w 
tym rejonie dlatego jego nazwisko było najczęściej wymienia-
ne przez komentatora zawodów i media. Przed biegiem udzie-
lał wskazówek Wojewodzie Aleksandrowi Markowi Skorupie, 
aby następnie poprowadzić najmłodszych biegaczy trasą 300 
m, gdy najmłodsi ukończyli stanął na czele następnej grupy by 
poprowadzić zawodników na dystansie 500 m. Wcześniej do 
rywalizacji wystartowały Natalia i Ewa na dwa kilometry, gdzie 
pomimo choroby do mety przybiegły w czołówce. Starsza sio-
stra Weronika wystartował na 3 km i na mecie zameldował się 
na bardzo dobrym 3 miejscu. W Biegu VIP Irena Dudek była 
5. Natomiast Baca Dudek w rywalizacji ze 176 zawodnikami 
na 10 km klasykiem Salomon Nordic w kat. M5 był pierwszy, 
podobnie jak w rywalizacji VIP wyprzedzając Prezydenta Wał-
brzycha Piotra Kruczkowskiego, na 3 miejscu finiszował Jan 

Jóskowski z Wałbrzycha. Przed dekoracją Biegu Głównego 
Prezes Dudek wręczył dla Prezydenta Piotra Kruczkowskie-
go i Burmistrza Andrzeja Laszkiewicza drewniane tablice za 
wspieranie i popularyzacje biegów narciarskich, oraz sportową 
rywalizacje na trasach biegowych i upominki Klubowe oraz 
medale 25 Biegu Dudka, za co zebrał gromkie brawa od licznie 
zgromadzonej publiczności. Biegu Głównym na 20 km kla-
sykiem zwyciężył reprezentant Polski na Mistrzostwa Świata 
Maciej Kreczmer ze Złatnej, a wśród pań na 20 km dowolnym 
Mistrzyni Świata w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska. 
Podczas podsumowania 32 Biegu Gwarków Dudek jako DT 
PZN wyraził pozytywną opinie co do kierunku rozwoju biegu. 
Od 30 Biegu Gwarków nastąpiło wyraźne ożywienie tej dyscy-
pliny i z roku na rok przybywa adeptów biegów narciarskich. 
Na zakończenie pobytu w pensjonacie Darz Bór wręczył sto-
sowne podziękowanie dla gospodarzy za coroczne wspaniałe 
przyjęcie.

Baca 

Harmonogram działań
Styczeń  – Inauguracyjna Msza św. i „Koncert kolęd” 
Luty  – „Karnawałowy Bal”  dla dzieci i rodziców
Marzec  – Konkurs historyczno - plastyczny „ Szkoła dawniej i dziś”
Kwiecień  – Sadzenie drzew wokół szkoły i zasadzenie „Jubileuszowego Drzewa” 
Maj  – Święto Szkoły - turniej wiedzy o szkole – „Kocham Cię Szkoło”
Czerwiec  – Dzień Rodziny - Szkolny turniej sportowy – Memoriał F. Polaka
Lipiec, Sierpień – Konkurs Literacki  „Szkoło, moja szkoło” – Wieczornica przy ognisku
Wrzesień  – Wystawa fotograficzna – „Gdzie te klasy z tamtych lat” 
Październik  – 15.10.2011r. Uroczysta Akademia z okazji 100-lecia szkoły

10.00- Msza św.
11.00- 11.30 zwiedzanie szkoły
11.30- 13.00 – akademia
13.00 obiad dla zaproszonych gości                                                                                                                                            
 Spotkanie absolwentów w szkole

Serdecznie zapraszamy

Jak co roku we wrześniu odbędzie się EKO – RAJD na Przybór, połączony ze zbieraniem śmieci z górskich 
szlaków turystycznych, organizowany wspólnie z Radą Rodziców.

dUdki Na gwarkaCH ! 

obCHody 100 – lECia 
SZkoŁy PodSTawowEj iM. F. Polaka w jUSZCZyNiE

1911 - 2011
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Jest już decyzja zezwalająca firmie Żywiec Zdrój na inwestycję 
na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wie-
przu. Lider w sprzedaży wody butelkowanej w Polsce, zainwe-
stuje tam blisko 30 mln złotych. Decyzja Katowickiej Strefy 
Ekonomicznej, dająca pozwolenie na inwestycję formy Żywiec 
Zdrój, to powód do zadowolenia dla obu zainteresowanych 
stron. Zarząd KSE cieszy się, że ma już pierwszego inwestora 
w tej podstrefie i jak sam twierdzi, na bardzo dobrych warun-
kach. Do strefy należy 8 ha, ale spółka Żywiec Zdrój stanie się 
właścicielem tylko 4 z nich. Pozostałe 4 hektary gmina stara się 
również przekwalifikować z rolnego, pod działalność bizneso-
wą. To jednak potrwa kolejny rok. Firmę Żywiec Zdrój cieszy 
natomiast fakt, że pozyskała miejsce na nową inwestycję w do-
skonałej lokalizacji.

Dlaczego Wieprz?

Jednym z najważniejszych powodów, dla których zdecydowa-
liśmy się zainwestować w Wieprzu, jest jakość wody, która jak 
najbardziej odpowiada naszym potrzebom. Oczywiście są to 
wstępne badania, a dalsze i tak będziemy jeszcze prowadzić. – 
wyjaśnia Ilona Woźniak z firmy Żywiec Zdrój. 

Również lokalizacja odegrała dużą rolę. – Sąsiedztwo z naszy-
mi pozostałymi zakładami, w Cięcinie oraz Jeleśni, jest ogrom-
nym plusem. Transport i wymiana zakładowa będą bardzo uła-
twione. – dodaje Woźniak.
Wójt gminy Radziechowy – Wieprz uważa, że teren w jaki za-
inwestowała firma to strzał w dziesiątkę. – Obszar podstrefy to 
praktycznie teren bezkonfliktowy. Leży z dala od zabudowań 
mieszkalnych, a jednocześnie w pobliżu drogi ekspresowej, co 
znacznie ułatwi transport. – wylicza włodarz.
 
Ma Cięcina, ma Jeleśnia, będzie miał Wieprz!

O co chodzi? Oczywiście o korzyści, wynikające z wprowadze-
nia nowego inwestora na teren gminy. Lider w sprzedaży wody 
butelkowanej w Polsce wybuduje w Wieprzu zakład produk-
cyjny z magazynem, zapleczem technicznym i socjalno-biuro-
wym. W tym samym rejonie znajdą się nowe ujęcia wody.
– Nasza gmina do tej pory nie miała większego zakładu, w za-
sadzie nic się tutaj nie działo. Mamy nadzieję, że teraz wszyst-
ko się zmieni. Będziemy wspierać i pomagać firmie w realizacji 
przedsięwzięcia. – zapewnia wójt.
– Wstępna, gwarantowana kwota, którą zainwestujemy w Wie-
przu to 28,2 mln zł. – mówi Ilona Woźniak – Na początek za-
łożyliśmy zatrudnienie 28 osób (liczba nie obejmuje działań 
usługowych, czyli firmy sprzątającej oraz ochroniarskiej). Wraz 
z rozwojem firmy, nie wykluczamy kolejnych przyjęć. Z pro-
dukcją planujemy ruszyć końcem marca 2014 r. – kwituje.
Włodarz gminy liczy także na podatki, które będą niemałym 
zastrzykiem dla budżetu gminy.
– Początkowo będzie to podatek od zwykłego terenu, czyli 
0,75gr/m2 potem od ewentualnych obiektów, jakie tam powsta-
ną, firma zapłaci znacznie więcej, bo aż 18,50zł/m2 – tłumaczy 
Grzegorz Figura. – Można sobie zatem przeliczyć, jaka kwota 
wpłynie do naszego budżetu. Jestem zadowolony, że mamy in-
westora, i że w końcu coś ruszy w naszej gminie. – kwituje

Źródło: Super-Nova

W dniu 10 lutego 2011 w Szkole Podstawowej 
w Cięcinie odbyły się zawody  w mini piłce 
siatkowej Szkół Podstawowych w kategorii 
chłopców  w roku szkolnym 2010/2011.
Drużyna z naszej szkoły podstawowej w 
składzie: Mikołaj Juraszek, Krystian Fabian, 
Krzysztof Harężlak, Michał Tomaszek, Mikołaj 
Ciurla, Patryk Machała, Mateusz Nowak, Da-
niel Rybarski, Dawid Sapeta,  Adrian Rodak, 
Paweł Janik pod opieką mgr Jerzego Miki zajęła 
w tych zawodach 

I   MIEJSCE
Gratulujemy!

ŻywiEC Zdrój iNwESTUjE w wiEPrZU

ZwyCięSTwo drUŻyNy CHŁoPCów
 Z ZESPoŁU SZkóŁ iM.kS.PraŁ.STaNiSŁawa gawlika w radZiECHowaCH
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Tradycyjnie od 1989r. 
odbywają się u nas dwa 
spotkania opłatkowe. 
W tym roku odbyły się 
29 stycznia i 5 lutego w 
Sali Domu Ludowego. 
Spotkania te przygoto-
wuje Koło Gospodyń 
zarówno pod względem 
artystycznym jak i kuli-

narnym. W tym roku przygotowałyśmy Szopkę Noworoczną 
oraz korowód Św. Mikołaja i Śnieżynek z przyśpiewkami dla 
zebranych gości.
Na spotkanie 5 lutego w ramach współpracy zaprosiłyśmy Koło 
Gospodyń z Bystrej aby wspólnie pokolędować, zabawić się  
i współzawodniczyć w zabawach i zawodach.
Podczas obu spotkań do tańca przygrywała orkiestra. Było miło 
i bardzo rodzinnie, a sala była pełna gości i seniorów. 

Czesława Goły 

W styczniu 2011r.minął dziesięcioletni okres ważności pierw-
szych dowodów osobistych (w miejsce papierowych książeczek 
wprowadzono plasikowe karty). Dowody te są automatycznie 
unieważniane przez system wydawania dowodów osobistych. 
Posiadacz dowodu, który utracił ważność, ma 30 dni na jego 
wymianę. W przeciwnym razie może zostać ukarany grzywną 
lub karą ograniczenia wolności.
Dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.

Lucyna Wróbel

Poniżej podajemy terminy zebrań wiejskich na które serdecznie 
zapraszamy wszystkich mieszkańców poszczególnych sołectw. 

Sołectwo Juszczyna – dom Ludowy  13 marca 2011r. godz. 9.15
Sołectwo Radziechowy – dom Ludowy 27 marca 2011r. 
godz. 9.30
Sołectwo Wieprz – dom Ludowy 02 kwietnia 2011r. 
godz. 17.00
Sołectwo Brzuśnik – dom Ludowy 03 kwietnia 2011r. 
godz. 17.00
Sołectwo Bystra – dom Ludowy 19 marca 2011r.  
godz. 17.00
Sołectwo Przybędza – dom Ludowy 20 marca 2011r.  
godz. 11.00
Tematem spotkań będzie 
1. Omówienie stanu bezpieczeństwa danego sołectwa 
    przez dzielnicowego
2. Sprawozdanie dotychczasowego Sołtysa
3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
4. Informacja Wójta 
5. Omówienie budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz
6. Sprawy bieżące.

Odbiór gabarytów na terenie gminy Radziechowy–Wieprz. 
Terminy:
11-12 kwietnia w miejscowości  Radziechowy
13 kwietnia  w miejscowości  Przybędza
14, 15 kwietnia  w miejscowości  Wieprz
18 kwietnia  w miejscowości  Brzuśnik
19 kwietnia  w miejscowości  Bystra
20, 21 kwietnia  w miejscowości  Juszczyna
Wszystkie gabaryty należy wystawić na drogę przed posesje 
do godziny 900. W wyznaczonym powyżej dniu przejedzie sa-
mochód ciężarowy ,który zbierze odpady wielkogabarytowe. 
Pojęciem odpadów wielkogabarytowych określa się takie od-
pady, które nawet po rozdrobnieniu nie mogą być swobodnie 
umieszczone w typowych pojemnikach ze względu na swoje 
rozmiary, masę lub ciężar. 
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy stare: meble (wer-
salki, krzesła, stoły, fotele), dywany, materace, pierzyny, okna, 
drzwi, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki dziecięce, umy-
walki, muszle klozetowe, wanny, spłuczki, grzejniki i opony. 
Sprzęt elektroniczny musi być dowieziony do miejsca wskaza-
nego przez Urząd Gminy i informacja o miejscu będzie prze-
kazywana na tablicach informacyjnych oraz na zebraniach 
wiejskich.
Do sprzętu elektronicznego zaliczamy: lodówki, pralki, kuchen-
ki, suszarki, czajniki itp. Natomiast do odpadów wielkogabary-
towych nie zaliczamy: części samochodowych, odpadów remon-
towych, odpadów ogrodowych, niesegregowanych odpadów 
komunalnych, odpadów niebezpiecznych m.in. azbest, papa.

Pragnę państwu przedstawić wydaną w roku 2010 książkę auto-
biograficzną autorstwa Jana Wysogląda – wieloletniego naczel-
nika gminy Radziechowy – Wieprz w latach 1973 do 1984 pod 
tytułem „moje ciekawe życie”.
Pozycja ta omawia wiele faktów z życia gminy w tym okresie. 
Przywołuje na pamięć wiele nazwisk. Jest bogata także od stro-
ny ikonograficznej, dotyczy to także późniejszych okresów życia 
zawodowego autora, szczególnie pełnienia przez Jana Wysogląda 
funkcji wojewody bielskiego, a także zastępcy dyrektora ośrod-
ka telewizji Katowice. Na wstępnie swojej książki Jan Wysogląd 
stwierdza: „ Za wszystkim co piszę stoją losy wielu ludzi na ogół 
zaangażowanych w każde dzieło któregośmy się podejmowa-
li. Pragnę jednocześnie zapomnieć o Tych nielicznych, których 
głównym celem było przeszkadzanie w działaniu, niezależnie od 
tego jakie ono było, czego dotyczyło i czemu służyło.”
Informacja o możliwości zakupu w sekretariacie Urzędu Gminy  
tel. 33 8676610. Cena publikacji wynosi 30 zł.

Grzegorz Figura

SPoTkaNia oPŁaTkowE 
w jUSZCZyNiE

ZMiaNa dowodU 
oSobiSTEgo

ZEbraNia wiEjSkiE

gabaryTy

„MojE CiEkawE ŻyCiE”

Zapraszamy na Bal Karnawałowy organizowany  
przez KGW w Radziechowach i LKS Radziecho-
wy - 26 lutego 2011 r w sali Domu Ludowego  
w Radziechowach. Szczegóły u organizatorów !!!!

bal w radZiECHowaCH
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doTaCjE dla orgaNiZaCji PoZarZądowyCH
Rozstrzygnięcie konkursu złożonych wniosków przez organizacje pozarządowe na realizacje zadań Gminy Radziechowy – Wieprz  
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 przez podmioty 
nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. 
Głównymi kryteriami, jakie miała komisja na względzie były:
- ilość dzieci i młodzieży mogącej nieodpłatnie uprawiać sport na terenie swojej wsi (wady postawy, czas wolny, integracja w 
grupie,        promocja zdrowia), 
-utrzymanie  boisk będących mieniem komunalnym, 
-utrzymanie dotychczasowej pracy klubów, które bez otrzymania środków  dotacyjnych z gminy mogłyby utracić swoją pozycję w danej 
klasie,
- społeczny wkład własny organizatorów w realizację zadań( organizowanie festynów, imprezy aby zdobyć środki finansowe).

Klub Nazwa Zadania Całość Kwota Dotacja

Stowarzyszenie Dzieci 
Serc  Radziechów

XII PARAOLIMPIADA „W Świecie lektur szkolnych” 14000 zł 1500 zł 1250 zł

Jubileuszowy X Rajd Razem Raźniej na Matyskę w Radziechowach i VIII 
Wojewódzkich Wyścigów Wózków Nieprofesjonalnych i Osób z dysfunkcją 
narządu ruchu

17000 zł 1500 zł 1250 zł

Świetlica Środowiskowa  58156 zł 4000zł 3500 zł

LKS „JEDNOŚĆ” 
Wieprz

Organizacja imprez oraz zawodów sportowych 57700 zł 30000 zł 27000 zł

LKS „JUSZCZYNA” 
Juszczyna

Organizacja imprez oraz zawodów sportowych 36000 zł 25000 zł 25000 zł

Stowarzyszenie 
Centrum 
Wolontariatu 
„BESKIDY” z 
Brzuśnika

Międzynarodowe zawody w piłce siatkowej chłopców i dziewczyn z gminy 
Radziechowy – Wieprz kontra drużyny z Litwy, Ukrainy oraz Słowacji

31700 zł 9600 zł 0 zł

Rodzinny Klub 
Biegacza „BACA” z 
Radziechów

Organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych XX 
Międzynarodowy EKO Bieg Szlakiem Dudka, XVI memoriał Ewy Dudek, 
Rajd Nordic Walking

20000 zł 5000 zł 0 zł

Organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych XVII 
Międzynarodowy Bieg Bacy, mistrzostwa Polski Samorządowców w 
biegach narciarskich

15000 zł 2500 zł 0 zł

UKS „METALIK” z 
Radziechów

Organizacja imprez oraz zawodów sportowych 38100 zł 22000 zł 20000 zł

LKS „MAGURA” z 
Bystrej

Organizacja imprez oraz zawodów sportowych 42378 zł 25000 zł 23000 zł

LKS 
„RADZIECHOWY”

Organizacja imprez, zajęć sportowo rekreacyjnych, zawodów i rozrywek 
sportowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej

74000 zł 45000 zł 45000 zł

Klub Sportów i Sztuk 
Walk „ARAWASHI” z 
Wieprza

Organizacja imprez oraz zawodów sportowych 17500 zł 14000 zł 0 zł

rolNikU!!! 
Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, nałożyła na rolników obowiązek ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia z tytułu posiadania go-
spodarstwa rolnego ( Dz. U z 2003r. Nr 124 poz.1152z późn. zm. ) i zgodnie z art. 84 ust.4 w/w ustawy 
– Wójt Gminy ma obowiązek przeprowadzenia kontroli o spełnieniu obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych. 
W związku z tym proszę o dokonanie tej czynności, a dokument świadczący o ubezpieczeniu zachować do kontroli zgodnie z art. 86 
cytowanej wyżej ustawy. 

                                                                                   Wójt Gminy
                                                                          Radziechowy – Wieprz



7

ogŁoSZENiE
Urząd Gminy Radziechowy – Wieprz informuje, iż 3 kwietnia 
2011r (Niedziela) od godziny 8.00 – 18.00, odbędą się Wybory 
do  Rad Powiatowych Śląskiej IzbyRolniczej.
Punkt wyborczy, w którym przeprowadzone zostaną wybory 
znajdować się będzie w  budynku Urzędu Gminy - parter 
Ważne 
Osobami uprawnionymi do głosowania są  członkowie Izby, 
którymi są: 

podatnicy podatku rolnego,1. 
podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych 2. 
produkcji rolnej
członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posia-3. 
dających w nich wkłady gruntowe.

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, 
min. na:

rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,•	
projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej  •	
i rynku rolnego, poprzez
ich opiniowanie, poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnic-•	
twie i warunków życia na wsi,
kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie •	
kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie,
współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami•	
producentów rolnych, poprawę stanu środowiska przyrod-•	
niczego i zdrowia mieszkańców wsi,
ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.•	

 Wójt Gminy  Radziechowy – Wieprz

UCiąŻliwy PoPióŁ…
Informacja roczna o ilości wywiezionych odpadów z terenu Gmi-
ny Radziechowy – Wieprz w 2010 roku.
Mieszkańcy Gminy Radziechowy – Wieprz w 2010 roku oddali do 
PUK w  Żywcu następujące ilości śmieci: 
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 149,5 t
2. Opakowania z tworzyw sztucznych  - 68 t
3. Opakowania z metali - 1,4 t
4. Opakowania ze szkła - 211,4 t

Zachęcamy Państwa  do dalszej segregacji odpadów, które są 
bezpłatnie odbierane od Państwa, jednocześnie informujemy, iż 
można o 50 % zmniejszyć koszt niesegregowanych odpadów ko-
munalnych poprzez osobne oddawanie czystego popiołu, do od-
rębnego pojemnika.  

UCIĄŻLIWY POPIÓŁ…
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Radzie-
chowy - Wieprz, którzy mają zawarte umowy na wywóz śmieci 
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Żywcu, że istnieje 
możliwość odbioru czystego popiołu składowanego w pojemni-
kach o pojemności:
- 110 litrów w cenie 10,27 zł za pojemnik 
- 120 litrów  w cenie 10,76 zł za pojemnik 
- 240 litrów  w cenie 18,50 zł za pojemnik
- 1100 litrów  w cenie 83,00 zł za pojemnik 
 
W/w ceny są dużo niższe aniżeli ceny za odbiór balastu, jaki musi 
ponieść mieszkaniec ,kiedy składuje popiół wraz z odpadami ko-
munalnymi tzn:
- za pojemnik 110 litrów cena mniejsza o 8,51 zł
- za pojemnik 120 litrów cena mniejsza o 9,78 zł
- za pojemnik 240 litrów cena mniejsza o 18,26 zł
- za pojemnik 1100 litrów cena mniejsza o 82,82 zł

Istnieje możliwość zakupu pojemników w Przedsiębiorstwie Usług 
Komunalnych, do którego również należy zgłaszać telefonicznie 
chęć wywozu popiołu pod numerem  33 8 666 781 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
 
W wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się w czerwcu 
2010r. została wybrana najtańsza oferta firmy EKO-TOP z Czę-
stochowy, tj.  272,85 zł/tonę, mieszkańcy ponosili koszt  30 % w/w 
kwoty natomiast 70 % dofinansowywała Gmina Radziechowy – 
Wieprz. 
W 2010 roku z terenu gminy wywieziono 286,19 ton, łącznie  
z dofinansowania skorzystało 155 właścicieli posesji.  
Nie wszyscy zostali objęci wywozem, gdyż mieszkańcy mieli jesz-
cze azbest na budynkach bądź nie wyrazili zgody na jego odbiór. 
W 2011 roku mamy możliwość odbioru tylko 40 ton azbestu przy 
czym opłata z państwa strony, z uwagi na wzrost kosztów, wyno-
si 113 zł za tonę t/j 30% pozostałą część kosztów ponosi Urząd 
Gminy. 
Prosimy wszystkich zainteresowanych, którzy już mają azbest 
w workach, o ponowne składanie wniosków do końca kwietnia 
2011r. do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz.
Jednocześnie informujemy ,że akcja zbiórki eternitu zostanie  powtó-
rzona w następnych latach, o czym państwo będziemy informować.

MiSTrZoSTwa PolSki 
w SkokaCH - SZCZEPaN 
kUPCZak NajlEPSZyM 

jUNiorEM
Pochodzący z JUSZCZYNY zawodnik Szczepan Kupczak (SSR 
Sokół Szczyrk) zdobył tytuł mistrza Polski juniorów w skokach 
narciarskich. Na Średniej Krokwi w Zakopanem za odległość 

83,5 m otrzymał notę 109 pkt. Zawo-
dy odbywały się pod dyktando wiatru, 
którego porywy osiągały momentami 
10-12 m/s. „Przenieśliśmy więc kon-
kurs na godziny popołudniowe, jed-
nak wiatr nie dał za wygraną i udało 
się rozegrać - i to z licznymi przerwa-
mi - tylko jedna serię” - powiedział 
kierownik Edward Przybyła.
Dopiero 9-te miejsce zajął dwukrotny 
srebrny medalista Uniwersjady - Ma-
ciej Kot. Kupczak zdobył także brąz w 
kombinacji. 

Medaliści MPJ w skokach narciarskich na Średniej Krokwi:
1. Szczepan Kupczak (SSR Sokół Szczyrk) 109 pkt (83,5 m)
2. Jędrzej Ścisłowicz (LKS Klimczok Bystra) 108,5 (83,5)
3. Andrzej Szlembarski (AZS Zakopane) 103,5 (81)

Żródło: wiadomości24.pl
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W dniu 27 stycznia br odbyła się V sesja Rady Gminy Radziecho-
wy – Wieprz. Głównym tematem obrad było podjęcie uchwały 
budżetowej, zgodnie z którym budżet Gminy na rok 2011 przed-
stawia się następująco:
Budżet Gminy Radziechowy Wieprz Uchwalony Uchwałą  Nr 
V/11/11 w dniu 27 stycznia 2011 r. 
Dochody  32.505.108,69
Wydatki 37.094.388,69
Przychody 6.920.000,00
Rozchody 2.330.720,00
Deficyt budżetowy    4.589.280,00

DOCHODY
Kwotę dochodów  w wysokości 32.505.108.69  stanowią :
-  dochody majątkowe w wysokości  -  2.642.891,66
W tym:
Wpływy z tytułu   dotacji i środków na finansowanie wydatków  
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (środki UE ) – 2.642.891,66
-  dochody bieżące  w wysokości  -  29.862.217,03
Na które składają się:
1. Subwencja ogólna     16.118.560,00

wiEśCi Z SESji …
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W tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 10.088.076,00
- cześć podstawowa subwencji ogólnej   6.030.484,00
2. Planowane roczne udziały  w podatku dochodowym od osób 
fizycznych na 2011 rok  w wysokości   
    4.746.106,00
3. Planowane  dotacje celowe w kwocie 4.246.747,00
4.  Wpływy z tytułu   dotacji i środków na finansowanie wydat-
ków  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (środki UE) –   
    1.458.104,53
5. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż  napo-
jów alkoholowych        
     150.000,00
6.  Pozostałe dochody własne tj. z tytułu  podatków, opłat, 
usług          3.142.699,50 
WYDATKI
Wydatki w kwocie 37.094.388,69 zł. poniesione zostaną na:
1.Rolnictwo i łowiectwo     46.500,00
2.Transport i łączność   891.787,00
3.Turystyka      17.500,00
4.Gospodarka mieszkaniowa (mienie Gminy)         
    1.203.500,00
5.Działalność usługowa (w tym Cmentarze) 124.313,00
6.Administracja publiczna   2.369.983,66
7.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej     
    2.100,00
8.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
Przeciw pożarowa    134.700,00
9.Pobór podatków i opłat   61.800,00
10.Obsługa długu publicznego  1.037.009,00
11.Rezerwy    183.000,00
12.Oświata i wychowanie   20.811.551,80
13.Ochrona zdrowia    150.000,00
14.Pomoc społeczna     4.898.761,00
15.Edukacyjna opieka wychowawcza 408.552,00
16.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        
    4.107.645,00
17.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              
    455.686,23
18.Kultura fizyczna    190.000,00
 
Przyjęto również plany pracy poszczególnych komisji, i tak:

Roczny plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011:

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu w 2010r. 1. 
i ocena wykonania budżetu 
Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolu-2. 
torium dla Wójta Gminy za rok 2010.
Kontrola wykorzystania środków z budżetu Gminy, prze-3. 
znaczonych na likwidację skutków powodzi 
Kontrola przebiegu inwestycji Gminnych zaplanowany na 4. 
rok 2011
Analiza zaleceń z przeprowadzonej kontroli w roku 2010 5. 
przez RIO 
Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na 6. 
modernizację i remonty dróg.
Inne zadania zlecone przez Radę Gminy7. 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I ROZ-
WOJU GOSPODARCZEGO GMINY RADZIECHOWY – 
WIEPRZ NA 2011 R.

Debata nad projektem budżetu na 2011 r.1. 
Analiza wykonania budżetu Gminy za rok 2010 – rozpa-2. 
trzenie sprawozdania finansowego jednostek organizacyj-
nych Gminy.
Analiza finansowa budżetu Gminy za I półrocze 2011 r. 3. 
i omówienie pozostałych zadań finansowych zaplanowa-
nych na rok 2011.
Opiniowanie projektów uchwał finansowych przygotowy-4. 
wanych na sesje.
Omówienie zakresu prac  zaplanowanych na rok 2011 in-5. 
westycjach gminnych.
Dyskusja nad stawkami podatkowymi i wysokościami 6. 
opłat lokalnych na rok 2012.
Analiza budżetu na 2012.7. 
Sprawy bieżące dotyczące aktualnych problemów wyni-8. 
kłych z funkcjonowania Gminy.

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU  
I SPRAW SOCJALNYCH NA ROK 2011

Analiza i opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki  1. 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii i Przemocy w rodzinie na 2011 r.
Debata budżetowa – opiniowanie załączników uchwał, 2. 
budżety poszczególnych placówek oświatowych.
Polityka społeczna realizowana przez Gminny Ośrodek 3. 
Pomocy Społecznej – stopień realizacji potrzeb a zapo-
trzebowanie.
Udział członków Komisji jako obserwatorów przy egzami-4. 
nach na zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Ocena działalności Biblioteki Publicznej oraz Gminnego 5. 
Ośrodka Kultury
Inwestycje oświatowe na terenie Gminy.6. 
Analiza i opiniowanie projektów organizacyjnych na rok 7. 
2011/2012
Stan przygotowań placówek oświatowych do otwarcia no-8. 
wego roku szkolnego 2011/2012 ( komisja wyjazdowa)
Omówienie stanu bezpieczeństwa w placówkach oświato-9. 
wych
Analiza potrzeb poszczególnych placówek oświatowych 10. 
na 2011 r. (komisja wyjazdowa)
Opieka lekarsko-stomatologiczna na terenie Gminy.11. 
Inne zadania wymagające bieżącej analizy.12. 

PLAN PRACY KOMISJI PORZĄDKU I OCHRONY MIE-
NIA NA 2011 ROK 
1.Podsumowanie pracy policji z zakresu porządku publicznego 
za rok 2010.
2.Ocena zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych 
oraz stanu bezpieczeństwa.
3.Informacja dot. stanu oświetlenia i oznakowania ulic na te-
renie Gminy.
4.Podejmowanie działań zmierzających do udrożnienia przy-
drożnych rowów oraz wykaszania traw.
5.Przegląd prac związanych z I i II etapem kanalizacji w Gmi-
nie z udziałem przedstawiciela Związku Międzygminnego w 
Żywcu.
6.Kontrola budynków kulturalno – oświatowych pod wzglę-
dem bezpieczeństwa pożarowego i dróg ewakuacyjnych.
7.Spotkanie z przedstawicielem Straży Granicznej oraz Ko-
mendantem Policji w W. Górce, celem omówienia stanu bez-
pieczeństwa na terenie Gminy.
8.Omówienie zagrożonych miejsc na terenie Gminy.
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9.Objazd i ocena placówek oświatowych pod względem bez-
pieczeństwa przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012.
10.Sprawy bieżące.

Ważnym tematem poruszanym na sesji było również omówie-
nie przez Dyr. RZGW w Żywcu Pana Pawła Nabielca kwestii 
dotyczącej likwidacji szkód powstałych podczas ubiegłorocz-

nej powodzi na terenie Naszej Gminy, który przekazał infor-
mację, iż nie dysponuje środkami finansowymi umożliwiają-
cymi podjęcie działań w w/w kwestii. 
Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej naszej Gminy 
www.radziechowy-wieprz.pl, znajdziecie tam Państwo proto-
koły z sesji oraz podjęte przez Radę uchwały. 

Co NowEgo w biblioTECE
W związku ze zmianą siedziby biblioteki centralnej ulegają zmianie  godziny otwarcia naszych placówek w Radziechowach 
i Wieprzu. Poniżej wykaz godzin pracy wszystkich placówek biblioteki na terenie naszej gminy:

PLACÓWKA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

RADZIECHOWY 7:00-15:00 7:00-16:00 7:00-16:00 7:00-18:00 7:00-18:00

Czynne 
w pierwszą  
i trzecią sobotę 
miesiąca 
9:00-14:00

WIEPRZ 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-12:00 8:00-16:00 -

JUSZCZYNA - 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 - -

BYSTRA 8:00-16:00 - - - 8:00-16:00 -

BRZUŚNIK - 15:00-20:00 - - - -

PRZYBĘDZA - - - 12:00-16:00 - -

FEriE w biblioTECE
W trakcie Ferii w placówce w Radziechowach czytelnia 
biblioteczna zamieniła się w pracownię plastyczną, gdzie 
powstały piękne plakaty zachęcające do korzystania  
z biblioteki. Intensywnie grano również w gry planszowe 
takie jak  „Prawo Dżungli” czy „Owczy Pęd”.

Filia w Bystrej organizowała w ferie zajęcia dla dzieci. 
Były to tylko cztery dni, ale bardzo pracowite i owocne. 
Dzieci wspólnymi siłami stworzyły śliczną gazetkę na 
temat walentynek oraz przystroiły bibliotekę czerwonymi 

dekoracjami typu serduszka i gwiazdki. Było wiele 
śmiechu w trakcie zajęć, zwłaszcza w konkursie 
KALAMBURY, gdzie dzieci przedstawiały prawie 
wszystko od kredek, świnki po traktor i wybrane zawody. 
Część dnia poświęciliśmy na tworzenie papierowych 
dekoracji. Dzięki naszym staraniom powstała świnka, 
biedronka i troszkę niekształtny kwiatek. Były jeszcze 
szachy, chińczyk, Piotruś i wiele innych gier, dzięki 
którym dzieci miło spędziły czas. Mam nadzieję, że  
nasze zajęcia sprawiły wiele radości uczestniczącym w 
nich dzieciom i następnym razem spotkamy się w jeszcze 
liczniejszym gronie.

Teresa Pytel

wySTawa !
Od 1-go marca zapraszamy do oglądania wystawy „Życie 
i działalność ks. Jana Dzierżonia” przybliżającej sylwetkę 
ojca współczesnego pszczelarstwa. Wystawa będzie 
prezentowana najpierw w bibliotece w Radziechowach, 
a następnie w Domach Ludowych w każdym sołectwie 
naszej gminy. Szczegółowa informacja o terminach 
zostanie wywieszona w Domach Ludowych 25-go 
lutego.
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Nazwisko i imię Liczba książek 
przeczytanych 
w 2010 roku 

Biblioteka

Gancarczyk Tymoteusz 212 Wieprz

Gancarczyk Oskar 210 Wieprz

Pach Weronika 193 Wieprz

Goryl Anna 132 Wieprz

Kumorek Ewelina 132 Wieprz

Kamiński Kacper 127 Wieprz

Krzus Beata 121 Wieprz

Kliś Natalia 114 Wieprz

Krzus Patryk 100 Wieprz

Kumorek Adam 100 Wieprz

Kumorek Damian 98 Wieprz

Poniżej przedstawiamy 
laureatów konkursu na 
najaktywniejszego czy-
telnika 2010 roku. Na-
grodziliśmy dzieci i mło-
dzież, która w 2010 roku 
czytała najintensywniej. 
Najzagorzalej czytali 
mieszkańcy Wieprza, tu-
taj poprzeczka powędro-
wała najwyżej, bo dopiero 
90 książek przeczytanych 
w 2010 roku zagwaran-
towało nagrodę. W po-
zostałych placówkach  
nagrody książkowe otrzy-
mają ci, którzy przeczytali 
co najmniej 70 książek w 
2010 roku. 
Serdecznie zapraszamy do 
naszych placówek. Nowy 
rok już trwa, podobnie 
jak kolejny konkurs czy-
telniczy :)

BLB

Mędrala Patrycja 121 Juszczyna

Witos Karolina 103 Juszczyna

Pawlus Monika 92 Juszczyna

Marek Weronika 84 Juszczyna

Grzegorzek Weronika 71 Juszczyna

Wojciuch Marta 90 Bystra

Brańka Dominika 83 Bystra

Urbaś Karolina 74 Bystra

Kucheda Barbara 71 Bystra

Żelazna Julia 87 Radziechowy

Maciejko Magdalena 82 Radziechowy

Grzegorzek Katarzyna 78 Radziechowy

dySkUSyjNy klUb 
kSiąŻki

W Gminnej Bibliotece Publicznej powstaje dyskusyjny 
klub książki. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią 
czytać i rozmawiać na temat książek. Będziemy spotykać 
się w bibliotece i omawiać wybrane wspólnie tytuły,  
a także organizować spotkania autorskie z  wybranymi 
pisarzami.
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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “GROJCOWIANIE” 
z Wieprza

oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Brzuśniku
zapraszają  na

ZABAWĘZABAWĘ
OSTATKOWĄOSTATKOWĄ

z akcentami z akcentami 

góralskimigóralskimi

Wyborowa Orkiestra (“RAKI”),
wyśmienita kuchnia (Kolacja + 3 posiłki),

ciasto, zimna płyta, napoje

5 marca 2011 r – od godz. 18.oo5 marca 2011 r – od godz. 18.oo
Budynek Kulturalno-OświatowyBudynek Kulturalno-Oświatowy

w BRZUŚNIKUw BRZUŚNIKU

Bilety w cenie 100,- zł od osoby do nabycia 

Czesława Kłusak - (033) 8675 556, 0 792 009 176

Jadwiga Jurasz – (033) 8676 595, 0 607 114 290

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz
Redaguje Zespół w składzie: mgr Lucyna Kądziołka – Przewodnicząca Komisji Oświaty RG, Jadwiga

Górna -  Sekretarz UG, Grzegorz Biela, Małgorzata Woźniak, Paweł Pietraszko, Marek Jurasz
Adres Redakcji: 34-382 Brzuśnik 233, tel./fax. 33 8674 127, e-mail: gckpt@radziechowy-wieprz.pl


