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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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UdANY JUBiLEUsZ

Dla poprawienia warunków współpracy gminy Radziechowy Wieprz   z zaprzyjaźnioną  Austrią 
przewodniczące KGW z Brzuśnika oraz z Przybędzy zwróciły się do Lokalnej Grupy Działania „Ży-
wiecki Raj” z prośbą o zorganizowanie kursu języka niemieckiego na terenie naszych miejscowości.
Wniosek został przyjęty pod nazwą „WIEJSKIE LINGWISTKI – nabywanie umiejętności posługi-
wania się językiem niemieckim kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Radziechowy-Wieprz”  
i dnia 26.07.2010r. 2 grupy 10 osobowe rozpoczęły naukę podstaw języka niemieckiego. Ciekawie 
prowadzone wykłady przez panią mgr Annę Pająk zachęcały do nauki słówek, a sama atmosfera 
zajęć   przywoływała miłe /i nie miłe/ wspomnienia z lat szkolnych.
Każda z uczestniczek kursu została wyposażona w pomoce naukowe w postaci podręczników i słow-
ników, a to zobowiązywało nas do pilnej nauki.
Środki na zorganizowanie takiego kursu zostały pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.5 Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu    Społecznego przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Żywiecki Raj”.
Uroczyste zakończenie kursu obu grup połączone z  odebraniem zaświadczeń ukończenia  kursu 
odbyło się dnia 17.XII.2010r. w Domu Ludowym w Przybędzy z udziałem Wójta  Gminy Radziecho-
wy-Wieprz pana Grzegorza  Figury oraz władz Lokalnej Grupy Działania w osobach pana Grzegorza 
Sanetry - Prezesa  Stowarzyszenia i  pani Magdaleny Miodońskiej – Koordynatora projektu.
Ze wspólnego spotkania zadowolonych pań można było wywnioskować, że  z przyjemnością pod-
jęłyby  naukę języka II stopnia. To przesłanie kierujemy do LGD ”Żywiecki Raj” polecając również 
przeprowadzenie takiego kursu  dla naszych strażaków.
W imieniu wszystkich uczestniczek dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do pozyskania funduszy  na  naukę, na którą nigdy nie jest za późno.  Danke!

M.G.

Lingwistki
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Robert Moskwa, który, na co dzień jest odtwórcą roli „dr. 
Rogowskiego” w serialu „M jak Miłość”, szkolił karateków z 
klubu ARAWASHI, po nauczaniu Moskwę goszczono w sie-
dzibie klubu w Wieprzu. Szkolenie miało formę zajęć spor-
towych z elementami sztuki aktorskiej wykorzystywanych w 
filmowych odsłonach z walkami. W trakcie treningu Moskwa 
prowadził króciutką pogadankę o sobie i swoim filmowym 
życiu (jak wcześniejszym tak obecnym) oraz poprowadził 
niecodzienny trening karate, na bazie, którego przygotowu-
je się aktorów do scen z elementami walki. Młodzi karate-
cy i rodzice, którzy przybyli na spotkanie z Moskwą, mogli 
przekonać się w bezpośredniej rozmowie, iż karate znacząco 
pomaga w zdobyciu posady aktorskiej a znajomość tej sztu-
ki walki jest jak najbardziej pożądana w karierze aktorskiej. 
Po wyczerpującym treningu były również luźne rozmowy o 
bohaterach serialu, w którym gra Moskwa. Nie obyło się bez 
autografów oraz wspólnych zdjęć. Pobyt Moskwy był kolejną zachętą dla młodzieży trenującej w klubie ARAWASHI, ukazując 
szczególne walory szkoleniowe tej dyscypliny sportów i sztuk walki, wskazując młodym adeptom trenującym karate, iż dyscyplina 
ta może właściwie wprowadzać każdego młodego adepta w proces godziwej prospołecznej socjalizacji oraz przyczynić się pozy-
tywnie do wskazywania innych bardziej pożądanych społecznie walorów tej sztuki walki podkreśla szkoleniowiec z ARAWASHI 
Bogusław Hutman - Wilczek. Szkolenie zaszczyciła Przewodnicząca Komisji Oświaty i Sportu mgr Lucyna Kądziołka.

Ponad 200 zawodników z całej Polski , oraz z Litwy w minio-
ną sobotę mimo niekorzystnej aury stanęło na starcie Jubile-
uszowego Biegu Dudka. Zima i tym razem poskąpiła śniegu 
w Beskidach. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Koman-
dor zaczął rozglądać się za trasami rezerwowymi. Najpierw 
przyjazny Szczyrk, ale i tam na trasach Olimpijskich zbyt mała 
warstwa śniegu. Później wszystko wskazywało na to, że 25 Bieg 
Dudka odbędzie się na trasach SMS Szczyrk w Buczkowicach. 
Jednak zapowiadana odwilż na zbliżający się weekend, zwery-
fikował tę trasę. Dudek nie czekał z decyzją do ostatniej chwili, 
przypomniał sobie, że w awaryjnych sytuacjach jak przed laty 
na zimę w Dolinie Zimnika można liczyć. Jeszcze we wtorek 
poszła informacja do mediów, że biegi odbędą się w Zimni-
ku. Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń na wjazd do lasu, w 
czwartek z właścicielem hotelu Zimnik Jurkiem Kasoniem, za-
częto przygotowywać trasy do sobotnich zawodów. Zaratrako-
wano odpowiednio teren pod pole startowe, zrobiono 25 torów 
startowych., przez całą trasę poprowadzono 2 ślady, wszystko 
było na medal. W piątek rano po nocnej odwilży śnieg zaczął 

gwałtownie topnieć, a polana startowa po świątecznym kuligu 
(Trzech Króli) wyglądała jak pobojowisko i w południe kolejna 
decyzja. Sypiemy śnieg w newralgicznych miejscach, wszak to 
jubileusz imprezy rozgrywanej nieprzerwalnie od 24 lat w wy-
znaczonym terminie. Z piątku na sobotę całą noc wiał halny z 
intensywnymi opadami deszczu. Rano skoro świt montujemy 
ekipę i na trasę. Ekipa skromna , ale mobilna, pierwszy widok 
jak się rozjaśniło to zamiast śniegu czysty świecący się asfalt. 
Szybka decyzja przenosimy trasę wyżej bliżej Skrzycznego. 
Pierwsza czynność to zapięcie nart i przejście całej trasy co po 
nocnych opadach jeszcze zostało, udajemy się z synem Seba-
stianem reszta ekipy łapie za łopaty. Sypią śnieg aż miło, do 
ekipy dołącza Zenek Król z Opawy ( on też już nie raz był w ta-
kiej sytuacji , wszak u niego w Opawie za 3 tygodnie Memoriał 
Stasia Bodzka ). Praca wre na całego pocieszamy się nawzajem 
damy radę, wszak do startu pierwszego zawodnika tylko 2;30 
godziny. Zenek wpada na super pomysł daje na asfalt słomę dla 
filtracji wody i przysypujemy ją śniegiem. Jest dobrze czas pły-
nie szybko , docierają kolejni chętni do łopaty, wszak ci nowi 
to zawodnicy od nas z gminy jak zwykle trudno kogoś spotkać 
poza rodziną Dudków. Do zasypania było około 800 metrów, 
jeszcze tylko ubić śnieg nartami i już zakładam tory nie mecha-
nicznie lecz na nartach jak przed laty. W obrębie startu coraz 
więcej zawodników, robimy zakaz wstępu na trasę przed star-
tem, aby ostatni mieli pod nartami śnieg. Jako pierwsi wyru-
szają uczniowie kl. I – IV na 1 km, piękna walka na trasie wszak 
umiejętności różne rozpiętość wiekowa też. Wśród tej grupy 
wnuczka Komandora Julka Tombrowicz pierwszoklasistka , 
walczy dzielnie nie dając się pokonać przez rówieśnika Patryka 
z Juszczyna. Patryk od 4 lat przyjeżdża z mamą, która przed laty 
też startowała w Biegu Dudka, dziś przywiozła na bieg 4 mie-
sięczną córeczkę i kilkoro młodych adeptów z Klubu Juszczyn. 
Kolejny start to dystans 2 km tu na starcie stają uczniowie 5 i 6 
klasy. Kolejna grupa to gimnazjaliści mają do pokonania 3 km. 

kARAtEkÓw Z kLUBU ARAwAsHi 
sZkOLiŁ DR ROgOwski

UDAnY JUBiLEUsZ DUDkA !!! 
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Ukończony został remont pomieszczeń biblioteki w Radzie-
chowach finansowany ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz środków Gminy. Gminna Biblioteka 
Publiczna po wielu latach gnieżdżenia się na bardzo małym 
metrażu uzyskała pomieszczenia, które jako siedziba biblioteki 
centralnej będą stanowiły wizytówkę  całej Gminy.  Serdecz-
nie zapraszamy zarówno do Radziechów, gdzie powoli zago-
spodarowujemy obszerną przestrzeń, jak i do Wieprza, gdzie 
odmalowana biblioteka cieszy oko nowym kolorem ścian nie-
wielkiego, ale przytulnego wnętrza. Mam nadzieję, że stopnio-
wo uda nam się poprawiać warunki lokalowe we wszystkich 
placówkach biblioteki.
Wraz z wejściem w nowy 2011 rok zaczynamy nowe działania :) 
Już niebawem ogłoszenie wyników konkursu na najaktywniej-
szego czytelnika 2010 roku. Pięknymi nagrodami książkowymi 
obdarujemy dzieci i młodzież, która szczególnie intensywnie 
czytała  w poprzednim roku. Przypominamy młodym czytelni-
kom, że od 1-go stycznia ruszyła nowa edycja konkursu :) NIE 
CZEKAJ! CZYTAJ!
Ruszamy z zakupem nowości czytelniczych. Zachęcam do skła-
dania propozycji zakupu książek - jak już nasi stali czytelnicy 
zdążyli zauważyć, zawsze staramy się nabyć polecane tytuły . 
Zapraszam do odwiedzania  naszych placówek  i dzielenia się z 
nami opiniami i pomysłami na działania. Młodzież zapraszam 
do składania propozycji zakupu gier planszowych. Dzięki dużo 
większej przestrzeni jaką teraz dysponujemy w Radziechowach 
możliwe będzie organizowanie turniejów waszych ulubionych 
planszówek.. 

FERIE W BIBLIOTECE
JUŻ WYSTARTOWAŁY! PRZYBYWAJCIE!

NINIEJSZYM OTWIERAM BIBLIOTECZNY KLUB 
ZIMOWYCH GIER PLANSZOWYCH TYLKO TERAZ! 

TYLKO W BIBLIOTECE!

OTWARTY TURNIEJ SCRABBLE! 
ZAPRASZAMY GRUPY 2-4 OSÓB - Radziechowy 
PRAWO DŻUNGLI 2-20 OSÓB - Radziechowy 
WIOCHMEN REJSER 2-4 GRACZY - Radziechowy
BIERKI, WARCABY, CHIŃCZYK- Wszystkie placówki

MASZ W DOMU GRY PLANSZOWE ALE NIE MASZ 
Z KIM ZAGRAĆ? PRZYJDŹ DO NAS! PRZYPROWADŹ 

KOLEGÓW I KOLEŻANKI!

ZAPRASZAMY W GODZINACH DZIAŁANIA BIBLIOTEKI
W naszych placówkach skorzystacie z internetu, z multime-
dialnych programów i gier edukacyjnych. Zagracie w gry plan-
szowe. Każdy chętny będzie mógł się wykazać zdolnościami 
plastycznymi. 

CO nOwEgO w BiBLiOtECE

W końcu start całej dużej prawie 150 osobowej grupy biegaczy, 
wśród tej grupy mamy młodzież, kobiety, mężczyźni i lekarze. 
Ta sama trasa dla wszystkich tylko dystans różny; juniorzy 1 
okrążenie tj. około 4 km, panie, lekarze i starsi panowie po 60 
2 okrążenia. A bieg Główny to 4 okrążenia, cały czas na trasie 
część ekipy technicznej uzupełnia topniejący śnieg. Na starcie 
kilka znanych nazwisk Kornelia Marek z Marklowic, Grażyna 
Jarecka Baca, Regina Kozlowska Niemenczyn, wśród mężczyzn 
Piotr Michałek i Jan Łacek z Jaworzynki Paweł Bubula z Wi-
śniowej , Marek Tokarczyk z Rytra, Jerzy Lewko z Niemenczy-
na. Jako pierwsza na mecie zameldowała się Kornelia Marek 
przed Edytą Olcoń Białka Tatrzańska i Grażyną Jarecką Baca. 
Wśród panów Piotr Michałek zwycięża po raz 4 przed Janem 
Łackiem i Pawłem Bubulą, który też już zwyciężał 2 krotnie 
Bieg Dudka. Mistrzem Polski Lekarzy wśród kobiet Agnieszka 
Bolesta z warszawy, wśród mężczyzn Paweł Bubula. Podczas 
Biegu Dudka były rozgrywane Mistrzostwa Polski Amatorów 
PZN. Bieg Open SUPEX FARM wygrał Paweł Bubula z wiśnio-
wej. Podczas dekoracji odbyła się miła uroczystość Komandor 
Edward Dudek otrzymał Puchar Marszałka woj. Śląskiego 
wręczony przez Radnego Sejmiku Mariana Ormańca, list gra-
tulacyjny od Prezydenta Wałbrzycha Piotra Kruczkowskiego, 
statuetkę od Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza 
( miasto partnerskie z Gminą Radziechowy-Wieprz). Zapro-

szenie od Mer Rejonu Wileńskiego Mari Rekść na IX Bieg 
Gedemina w Bezdanach. Gratulacje od Wójta Gminy Lipowa 
Stanisława Caputy. Szkoda tylko że zabrakło przedstawicieli 
Gminy Radziechowy-Wieprz, wszak Dudek przez 25 lat tego 
biegu promował tę gminę. Były piękne medale okolicznościo-
we dyplomy, foldery, nagrody rzeczowe i puchary, nie zabrakło 
ponad metrowych kiełbas firmy Wojciech Dobija. Był żurek, 
herbatka, kawa i pączki. Imrpreze pięknie poprowadził przy-
jaciel Edka pasjonat sportu z Mieroszowa Jerzy Kliszewski. 
Bardzo pięknie zachowały się władze Gminy Lipowa na której 
to terenie były zawody, spontanicznie przygotowały upomin-
ki dla najlepszych. Słowa podziękowania dla Jerzego Kasonia 
właściciela Hotelu Zimnik za wszelaką pomoc. Na zakoń-
czenie odbyło się losowanie dwóch wspaniałych nagród nart 
firmy Salomon i pulsometru Nordic Sunday. Podziękowania 
dla sponsorów SZUPEX FARM Jan Szupina, EDBUD, EKO-
WODBUD, GS W-G, Bank Spółdzielczy Radziechowy-Wieprz, 
GCKiT Radziechowy-Wieprz. Zajazd Horolna, oraz Starostwo 
Powiatowe za sfinansowanie pobytu delegacji Rejonu Wileń-
skiego. . Po 25 lat organizacji tej imprezy stwierdzam, że czas 
zamknąć rozdział tej myślę bogatej historii, władza lokalna nie 
jest zainteresowana promocją więc nic na siłę. 

Baca-Edward Dudek 

WIEPRZ
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek - nieczynne, dzień 
wewnętrzny
piątek 8:00 - 16:00

RADZIECHOWY
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 12:00
piątek 8:00 - 16:00

JUSZCZYNA
Godziny otwarcia:
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
BRZUSNIK
Godziny otwarcia:
wtorek 15:00 - 20:00

BYSTRA
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

PRZYBĘDZA
Godziny otwarcia:
czwartek 12:00 - 16:00

ZAPRASZAMY!
BLB
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13 lutego odbyła się już druga edycja gminnego i międzyszkol-
nego Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz Małych Form Kolędni-
czych “Gwiazda Betlejemska”. Do zmagań konkursowych, bo 
taki charakter ma ten przegląd stanęło w tym roku ponad 40 
grup i w sumie ponad 160 dzieci i młodzieży prawie ze wszyst-
kich szkół naszej gminy Radziechowy-Wieprz. Jury miało nie 
mały problem by wyłonić i nagrodzić najlepszych. Prezento-
wane kolędy i pastorałki miały różnorodny charakter – były 
tradycyjne ale i te nawet bardzo współczesne. Młodzi artyści 
spisali się wyśmienicie i w miłej atmosferze upłynął ten przegląd.
Poniżej prezentujemy wyniki konkursu i już dziś wszystkich 
zapraszamy na podsumowanie i rozdanie nagród.

PROTOKÓŁ
posiedzenia Jury II Gminnego i Międzyszkolnego Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych „Gwiazda 
Betlejemska 2011”

Jury w składzie:
Jurasz Marek – Dyrektor GCK,P,T Radziechowy-Wieprz
Brygida Murańska – muzyk SSK „Grojcowianie”
Joanna Motyka – pedagog, instruktor GCK,P,T Radziechowy-
Wieprz
po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych w dniu 
13.01.2011 r, postanowiło nagrodzić następujących wykonawców:

W KATEGORII I 
„Złota Gwiazda Betlejemska” - Duet – Anna Polak i 
Barbara Fijak z Gimnazjum w Juszczynie – nagroda 
200,- zł,(wypłaca SP w Brzuśniku) 2 wydawnictwa 
książkowe
MIEJSCE 1 – Joanna Pytlarczyk z Zespołu Szkół 
w Radziechowach nagroda 100,- zł i wydawnictwo 
książkowe, płyta CD
MIEJSCE 2 – Zespół Wokalny z Zespołu Szkół w 
Radziechowach nagroda 200,- zł (wypłaca SP w 
Brzuśniku) i wydawnictwo książkowe, płyta CD
W KATEGORII II
„Złota Gwiazda Betlejemska” - Marta Jakubczyk  z 
Zespołu Szkół w Radziechowach – nagroda 100,- zł, 
wydawnictwo książkowe i CD
„Złota Gwiazda Betlejemska” - Dominika Świerczek 
z Zespołu Szkół w Radziechowach - 
nagroda 100,- zł, wydawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 1 – Paulina Talik - z Zespołu Szkół w 
Radziechowach - nagroda 100,- zł, wydawnictwo 

książkowe i CD
MIEJSCE 1 – Zespół „Iskierki” z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Przybędzy – nagroda 200,- zł, wydawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 2 – Klaudia Pytlarz z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Bystrej – nagroda 50,- zł, wydawnictwo książkowe i CD

MIEJSCE 2 – Karolina Urbaś z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Bystrej – nagroda 50,- zł, wydawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 2 – Julia Pieczarka z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Bystrej – nagroda 50,- zł, wydawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 2 – Emilia Matauszek z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Bystrej – nagroda 50,- zł, wydawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 3 – Zuzanna Kaletka z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Bystrej – nagroda 50,- zł, wydawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 3 – Anna Grochowalska z Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Bystrej – nagroda 50,- zł, wydawnictwo książkowe i CD

MIEJSCE 3 – Nina Grzegorek z Przedszkola w Juszczynie - na-
groda 50,- zł, wydawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 3 – Julia Sputo ze Szkoły Podstawowej w Brzuśniku - 
nagroda 50,- zł, wydawnictwo książkowe i CD

“gwiAZDA BEtLEJEmskA 2011”
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W KATEGORII III
„Złota Gwiazda Betlejemska” - Joanna Kupczak z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy – nagroda 100,- zł, wy-
dawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 1 – Zespół Wokalno-Instrumentalny uczniów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej z Żywca  – nagroda 200,- zł, wy-
dawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 1 – duet – Zuzanna Jurasz i Joanna Kupczak z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy – nagroda 100,- 
zł, wydawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 2 – Grupa Wokalno-Instrumentalna ze Szkoły Pod-
stawowej w Wieprzu - nagroda 100,- zł, wydawnictwo książ-
kowe i CD
MIEJSCE 2 – Grupa Wokalno-Instrumentalna (Aleksandra 
Mędrala, Angelika Zielińska, Dominika Wrzeszcz) ze Szkoły 
Podstawowej w Juszczynie - nagroda 100,- zł, wydawnictwo 
książkowe i CD

W KATEGORII IV
MIEJSCE 1 – Paweł Pietraszko z Zespołu Szkół w Radziecho-
wach - nagroda 100,- zł, wydawnictwo książ-
kowe i CD
MIEJSCE 2 – Łukasz Lizak z Zespołu Szkół w 
Radziechowach - nagroda 50,- zł, wydawnic-
two książkowe i CD
MIEJSCE 2 – Grupy (Ola Śleziak, Joanna Śle-
ziak, Kinga Kręcichwost) ze Szkoły Podstawo-
wej w Wieprzu - nagroda 150,- zł, wydawnic-
two książkowe i CD
MIEJSCE3 – Łukasz Wrzeszcz ze Szkoły Pod-
stawowej w Juszczynie - nagroda 50,- zł, wy-
dawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 3 – Grupy kolędników (18 osób) ze 
Szkoły Podstawowej z Wieprza - nagroda 200,- 
zł, wydawnictwo książkowe i CD

W KATEGORII V
„Złota Gwiazda Betlejemska” - Grupa Kolęd-
ników ze Szkoły Podstawowej w Juszczynie - 
nagroda 300,- zł, wydawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 1 – Kolędnicy Wędrownicy z Przed-
szkola Zespołu Szkolno Przedszkolnego w By-
strej - nagroda 100,- zł, wydawnictwo książko-
we i CD

MIEJSCE 1 – Kolędnicy z Przedszkola w Juszczynie - nagro-
da 100,- zł, wydawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 1 – Kolędników Oddziału Przedszkolnego w Brzu-
śniku - nagroda 100,- zł, wydawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 2 – Kolędników z gwiazdą Publicznego Przed-
szkola w Radziechowach - 
nagroda 100,- zł, wydawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 3 – Kolędników Publicznego Przedszkola w Wie-
przu - nagroda 100,- zł, wydawnictwo książkowe i CD
MIEJSCE 3 – Grupy Kolędników „Aniołki” z Przedszkola 
nr 1 z Wieprza - nagroda 100,- zł, wydawnictwo książkowe 
i CD

Nagrody łącznej wartości 4.980,- zł ufundowali:

Bank Spółdzielczy Radziechowy-Wieprz - 400,- zł (wypła-•	
ca SP w Brzuśniku)
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Grzegorz Figura – UG •	
Radziechowy-Wieprz - 1.000,- zł
Gminne Centrum Kultury Promocji, Turystyki - 2.050,- zł•	
wydawnictwa książkowe -  33 x 20 = 660,- zł – GCK,P,T •	
Radziechowy-Wieprz
Nagrody - „Złote Gwiazdy Betlejemskie” - 5 szt. x 50,- zł  •	
= 250,- zł - GCK,P,T Radziechowy-Wieprz
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojcowianie”  •	
z Wieprza – 31 szt. CD x 20,- zł = 620,- zł

Szczególne podziękowania organizatorzy ślą na ręce pań ze 
Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Brzuśnik” w Brzu-
śniku za przygotowanie i podanie posiłków oraz pyszne pączki !!!

UWAGA KOLEJNA ZMIANA !!!
Informujemy, że uroczyste podsumowanie Przeglądu „Zło-
ta Gwiazda Betlejemska 2011” odbędzie się 8 lutego – godz. 
10.00 w siedzibie Banku Spółdzielczego Radziechowy-Wieprz 
– I piętro.
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W roku szkolnym 2009/2010 odbyła się w 
Warszawie V edycja Ogólnopolskiego Kon-
kursu Papieskiego. Głównym celem tego 
konkursu było pogłębianie zainteresowania 
pontyfikatem Jana Pawła II oraz ukazanie 
młodym chrześcijańskiego systemu war-
tości. Honorowy patronat nad konkursem 
objęli: Kardynał Stanisław Dziwisz i Mini-
ster Edukacji Narodowej. Konkurs został 
zorganizowany przez Instytut Papieża Jana 
Pawła II z Warszawy i Zgromadzenie Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia N. M. P.
Warunkiemudziału w konkursie uczniów 
szkół podstawowych było napisanie pracy 
literackiej w dowolnej formie na temat: „Jan 
Paweł II przyjacielem dzieci. Jan Paweł II 
moim przyjacielem”. Ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Klicha w Wieprzu na konkurs zosta-
ło wysłanych 20 prac. W październiku 2010 
roku poznaliśmy laureatów. Dwie uczennice 
z Wieprza z klasy II b odniosły w tym kon-
kursie wielki sukces! Natalia Broda zdobyła 
II miejsce, a Joanna Błachut III miejsce. W 
styczniu bieżącego roku uczennice otrzymały 
nagrody książkowe i dyplomy.
Warto dodać, że w kategorii klas I – III na-
grodzono tylko cztery osoby z całej Polski, 
dlatego też sukces naszych uczennic jest 
naprawdę wspaniały. Gratulujemy Natalii i 
Joannie! Życzymy laureatkom i wszystkim 
uczniom dalszych sukcesów w konkursach!

Maria Biegun – Lizak, nauczyciel religii

sUkCEs UCZEnniC 
ZE sZkOŁY 

PODstAwOwEJ 
im. JAnA kLiCHA 

w wiEPRZU
w V OgÓLnOPOLskim 
kOnkURsiE PAPiEskim

                                                                         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Mieszkam na wsi i chcę

wykorzystać szansę na sukces
Projekt realizowany przez Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy Wieprz

w Szkole Podstawowej im. Franciszka Polaka w Juszczynie 

Termin realizacji: od 1 stycznia 2011 r. – do 31 grudnia 2012 roku

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

edukacji oraz zmniejszania różnic jakości usług edukacyjnych.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.projekt-efs-mieszkamnawsi.pl

Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie

Juszczyna 275  34-382 Bystra Tel. 338775540 e-mail: podjusz@interia.pl

Szanowni Państwo jedna z mieszkanek naszej gminy, Pani Beata Biegun postanowiła 
zawiązać spółdzielnię socjalną. Spółdzielnia socjalna to rodzaj spółdzielni pracy. Aby 
taką spółdzielnię założyć musi się zebrać minimum 5 osób bezrobotnych, zarejestro-
wanych w urzędzie pracy. Osoby te, przy wsparciu urzędu, zakładają działalność go-
spodarczą - otrzymują środki na jej rozpoczęcie i prowadzenie. To, czym dana spół-
dzielnia będzie się zajmować (usługi polegające na przykład na sprzątaniu, gotowaniu, 
transporcie, naprawach itd.) zależy tylko i wyłącznie od jej członków. Pani Beata Bie-
gun zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą pod nr telefonu 517 844 301. 
Można narzekać na rzeczywistość, ustrój czy polityków, ale prawda jest taka, że tylko 
my sami możemy zmienić swoje życie na lepsze, nikt nie zrobi tego za nas. W spół-
dzielni socjalnej nie liczy się wykształcenie czy rozległe doświadczenie zawodowe. Naj-
ważniejsza jest chęć działania i konsekwencja w dążeniu do poprawy swojego losu. 

Kontakt: Beata Biegun, tel. 517 844 301

POsZUkiwAni BEZROBOtni Z tEREnU gminY 
RADZiECHOwY-wiEPRZ, ktÓRZY CHCą PRACOwAć, ZARA-

BiAć i ZmiEnić swOJE żYCiE! 
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ZŁOtA gwiAZDA BEtLEJEmskA 
DLA „gROJCOwiAn” 

W sobotę15 stycznia 
2011 r „Grojcowianie” 
wzięli udział w przesłu-
chaniach konkursowych 
VII Międzynarodowego 
Przeglądu Kolęd i Pasto-
rałek „PASTORAŁKA 
ŻYWIECKA 2011” w ra-
mach WYSZEHRADZ-
KIEGO KARNAWAŁU 
ZIMOWEGO – ŻYWIEC 2011. Miło nam donieść że komisja 
w składzie: Jan Brodka – Polska, Krystyna Jagła – Polska, Broni-
sława Tyc - Polska po wysłuchaniu 65 programów przyznała ZR 
„Grojcowianie” w kategorii Zespoły Folklorystyczne I miejsce 
– Złotą Gwiazdę Betlejemską oraz nagrodę pieniężną o równo-
wartości 200 euro.
Fotogaleria z przesłuchań Pastorałki Żywieckiej na:
http://picasaweb.google.com/116963174371025173154/
PastoraKaZywieckaElim2011

sPOtkAniE OPŁAtkOwE 
w PRZYBęDZY 

Tegoroczne spo-
tkanie opłatkowe, 
które miało miejsce 
w Przybędzy dnia 
9.01.2011r przeszło 
do historii. Wszyst-
kim,którzy tego dnia 
przybyli do Domu 
Ludowego czas umi-
liły dzieci przed-
szkolne i szkolne 
bardzo atrakcyjnym 
programem kolęd  
i pastorałek przygotowanym pod nadzorem pani Małgosi Motyka i 
Barbary Kupczak. Występ dzieci wprowadził wszystkich w bardzo 
miły nastrój, a nawet w stan wzruszenia. Tych wrażeń nie można 
opisac, to trzeba zobaczyc. Właśnie taka impreza jest okazją do 
pokazania osiągnięc naszych zdolnych dzieci i ich opiekunów.
O pełnej harmonii naszej miejscowości niech świadczy fakt 
obecności gości w osobach ; Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 
pan Grzegorz Figura, Ksiądz Proboszcz Parafii Radziechowy 
Ryszard Kubasiak, Dyrektor Banku Spółdzielczego pan Przemy-

sław Kubaszek,  Dyrektor Szkoły pani MariaMajcher, Radny 
pan Jan Kosiec oraz przedstawiciele OSP Przybędza.
Po wspólnej modlitwie zainicjowanej przez ks. Proboszcza  
i wspólnym przełamaniu opłatka, panie z KGW podały przy-
gotowany przez siebie wspaniały obiad.
Przy kawie i ciastku przyszła pora na wspomnienia. Spotkania 
opłatkowe mają już prawie 40 letnią tradycję i mamy nadzieję, 
że przetrwają one jeszcze następne 40 lat pod warunkiem, ze 
mieszkańcy, a szczególnie seniorzy chętnie skorzystają z za-
proszenia KGW.
Przygotowanie takiej imprezy to duży wkład pracy wielu pań, 
zarówno w kuchni, jak również w przygotowaniu i udekoro-
waniu sali. Wszystkim paniom w imieniu obecnych i nieobec-
nych mieszkańców gorąco dziękuję i zachęcam do podtrzy-
mania tej tradycji.

Maria Górna

BAL kARnAwAŁOwY 
DLA DZiECi  Z tEREnU gminY 

RADZiECHOwY- wiEPRZ
W niedzielę 16 stycznia 2011r. w 
Domu Ludowym w Radziechowach 
odbył się Bal Karnawałowy dla 
dzieci do lat 10-ciu z terenu gminy 
Radziechowy-Wieprz organizowa-
ny przez Radę Rodziców i personel 
Publicznego Przedszkola w Radzie-
chowach. Coroczna organizacja tej 
imprezy środowiskowej wpisała się 
już w tradycję naszej gminy. Bal był 
bogaty  w wiele atrakcji dla dzieci i 
ich opiekunów. Nauczycielki przy-
gotowały konkursy z nagrodami 
dla dzieci. Oprawę muzyczną za-
pewnił Pan Grzegorz Studencki z 
Żywca.  Stworzone zostały warun-
ki do wspólnego śpiewania kolęd 
przez Rodziców i dzieci z wyko-
rzystaniem projektora, na którym 
wyświetlane były również zdjęcia 

z najciekawszych wydarzeń przedszkolnych.Ogromną po-
pularnością cieszyła się loteria fantowa, gdzie każdy los był 
wygrany. Prowadzony był sklepik ze słodyczami i balonami. 
W ramach bezpłatnego poczęstunku każdy uczestnik mógł 
skosztować przepysznych ciast upieczonych przez Rodziców 
dzieci. W ofercie była również kawa i herbata. Dzieci bawi-
ły się doskonale wraz ze swoimi Rodzicami i wychowawczy-
niami. W tym roku dochód z imprezy zostanie przeznaczo-
ny na dofinansowanie zakupu zjeżdżalni na plac zabaw przy 
przedszkolu na dole oraz sfinansowanie autokarów w ramach  
corocznych wycieczek wszystkich przedszkolaków z Publicz-
nego Przedszkola w Radziechowach do Teatru Polskiego w 
Bielsku-Białej. Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, 
którzy zaangażowali się w organizację i realizację balu. Po-
dziękowania należą się również personelowi przedszkola, któ-
ry w komplecie uczestniczył w imprezie dla dzieci. Zaprasza-
my do udziału w kolejnym balu za rok!

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach
                                    mgr Małgorzata Kasperek 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu wzięli udział w konkursie „Kartka Bożonarodzeniowa lub Nowo-
roczna”. Już od października pod czujnym okiem Pani Elżbiety Konior i Pani Agnieszki Jakubowskiej wykonywali prace konkur-
sowe. Techniki plastyczne były bardzo zróżnicowane, od tradycyjnych – malowanych i wyklejanych, po bardziej skomplikowane 
– wykonane techniką decoupage’u, stitchingu (haft matematyczny) i haftu krzyżykowego.  Na konkurs wysłano 42 prace wykonane 
przez uczniów na zajęciach Kółka Aktywności Twórczej. Nagrody przyznawano w sześciu kategoriach wiekowych. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu zdobyli następujące lokaty:

- w kategorii klas pierwszych:  I miejsce MAGDALENA DOBIJA
- w kategorii klas czwartych:  II miejsce KLAUDIA FIJAŁKOWSKA
- w kategorii klas szóstych:  I miejsce SABINA PIERONEK
                                      II miejsce PATRYCJA KRZUS
Ogromnie cieszy fakt, że w dobie komputerów, Internetu, komórek i całego tego cyberświata, dzieci same potrafiły odnaleźć  

w sobie chęć do „wytworzenia” czegoś pięknego i namacalnego.   Wiele pracy i wytrwałości poświęciły na wykonanie prac konkur-
sowych i za to - przede wszystkim - należą się im gorące podziękowania.

Warto dodać że w konkursie „Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna” wzięło udział 60 szkół podstawowych z wojewódz-
twa śląskiego. Napłynęło 531 prac plastycznych. Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Gliwic Zygmunt Frankiewicz, 
Samorząd Miasta Gliwic, Dyrekcja Ośrodka Szkoleniowo Doradczego „Nowator”, Dyrekcja Gliwickiego Centrum Organizacji Po-
zarządowych.

Agnieszka Jakubowska
Elżbieta Konior

Xiii EDYCJA mięDZYświEtLiCOwEgO wOJEwÓDZkiEgO 
kOnkURsU PLAstYCZnEgO „kARtkA BOżOnARODZE-

niOwA LUB nOwOROCZnA” gLiwiCE 2010

kALEnDARZ imPREZ
 O CHARAktERZE OtwARtYm, gminnYm LUB POnADgminnYm ORgAniZOwAnYCH 

nA tEREniE gminY RADZiECHOwY-wiEPRZ w 2011 r

Kalendarz imprez organizowanych lub współorganizowanych 
przez Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki w 2011 r

Udział gminy Radziechoiwy-Wieprz w “Zimowych Spotkaniach z Tradycją” 22.01.2011 r - współorganizacja ze •	
Starostwem Powiatowym w Żywcu
II Gminny i Międzyszkolny  Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz małych form kolędniczych – 13 styczeń 2011 r - •	
Brzuśnik
VII “Bajkowe Spotkania Teatralne” w gminie Radziechowy-Wieprz – spektakle teatralne, lalkarskie dla dzieci – •	
spektakle w ciągu roku  - org. Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz – tel. 8764 127, 
e-mail: gckpt@radziechowy-wieprz.pl
Gminny Konkurs Wokalno-Taneczny “GIM PLAY SHOW” - Wieprz – 10 i 24 luty 2011 r – org. Gimnazjum w •	
Wieprzu – tel. 8675 906, e-mail: gimnazjum@konto.pl, Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Gminne Centrum 
Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz – tel. 8764 127, e-mail: gok.radziechowy-wieprz@neostrada.pl
Współorganizacja wystawy ”Twórcy znani ale zapomniani – przegląd dokonań artystów nieobecnych” - współor. •	
ROK Bielsko-Biała ( dotyczy m.in. Jana Ficonia z Wieprza) – wystawa na terenie gminy – BS Radziechowy-Wieprz – 
marzec 2011 r.
Wiosenne Warsztaty Folklorystyczne – współorganizacja ze Starostwem Powiatowym w Żywcu•	
Jubileusz 10 – lecia RZPiT “Jodełki” z Radziechów•	
Koncert Papieski – Juszczyna - kwiecień 2011 r•	
Konkurs Tradycyjnych Palm Wielkanocnych – Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Juszczynie – 17 kwiecień •	
2010 r   – org. Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz – tel. 8764 127, e-mail: gckpt@
radziechowy-wieprz.pl, Parafia Nawiedzenia NMP w Juszczynie 
Organizacja Kiermaszu Ogrodniczego – współor. Z UG i ODR – maj 2011 r•	
Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków o Puchar Wójta Gminy•	
org. Publiczne Przedszkole w ZSP w Przybędzy - •	 tel.338676276   /e-mail   spprzybedza@poczta.onet.pl,  Gminne 
Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz – tel. 8764 127, e-mail: gckpt@radziechowy-wieprz.pl - 
29 kwiecień 2011r.  
“Kwietny Bieg” – 10 czerwca – współorganizacja (RKB “Baca”)•	



9

IX Gminny Festyn Ekologiczny  – 11 czerwiec 2010 r – org. Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Gminne Centrum •	
Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz – tel. 8764 127, e-mail: gok.radziechowy-wieprz@neostrada.pl
Działania wspierające w ramach “Wolontariatu Studenckiego” - lipiec, sierpień, wrzesień 2010 r.•	
Pomoc przy organizacji - Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztuce•	
Gminny Konkurs Zdobnictwa Bibułkowego “Kwiaty naszych ogrodów, pól i łąk” - Brzuśnik - czerwiec 2010 r  •	
org. Gminne Centrum Kultury, Promocji,  Turystyki Radziechowy-Wieprz – tel. 8764 127, 
 Pamięci Ks. Prałata S. Gawlika - Matyska – Koncert - 6 sierpnia 2010 r –  – org. Gminne Centrum Kultury, Promocji, •	
Turystyki Radziechowy-Wieprz – tel. 8764 127, e-mail: 
15 sierpnia – organizacja konkursu przy okazji Święcenia Ziół – Juszczyna Zarębniki•	
X Gminny Festyn Ekologiczny  – sierpień lub wrzesień 2010 r – org. Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Gminne •	
Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz – tel. 8764 127, e-mail: gok.radziechowy-wieprz@
neostrada.pl
Dożynki Gminne -  Brzuśnik - wrzesień 2010 r - Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Parafia w Wieprzu, Gminne •	
Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz – tel. 8764 127, e-mail: gckpt@radziechowy-wieprz.pl  
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzuśniku
Udział drużyny gminy Radziechowy-Wieprz w Powiatowym Turnieju Gmin – Dni Powiatu Żywieckiego – wrzesień 2011 r•	
Obchody 85- lecia działalności Związku Podhalan na Żywiecczyźnie – Radziechowy-Matyska wrzesień 2011 r – org. •	
Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan w Milówce, org. Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 
Radziechowy-Wieprz – tel. 8764 127, e-mail: gckpt@radziechowy-wieprz.pl,
Współorganizacja Rajdu Ekologicznego na Przybór w Juszczynie (SP Juszczyna)•	
XX Posiady Gawędziarskie i XXII Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych – Przybędza, Brzuśnik, •	
Wieprz – 5-6 i 13.11 2011 r -  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Grojcowianie” z Wieprza – tel. 8676 595, e-mail: 
jadwiga.jurasz0@neostrada.pl , ROK B-Biała, Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz – 
tel. 8764 127,  e-mail: 
Beskidzki Maraton Biegowy  – współorganizacja RKB “Baca” Radziechowy – listopad 2010 r•	
Udział gminy w  Powiatowym Przeglądzie Potraw Regionalnych „Próbowacka jodła beskidzkiego” 2011 r•	
Zimowe Warsztaty Folklorystyczne - współorganizacja ze Starostwem Powiatowym w Żywcu•	
Przegląd - Gminny Dzień Regionalny w Wieprzu – grudzień 2011 r – Szkoła Podstawowa w Wieprzu – tel. 8675 •	
470, e-mail: spwieprz@poczta.onet.pl, Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Gminne Centrum Kultury, Promocji, 
Turystyki Radziechowy-Wieprz – tel. 8764 127, e-mail: gckpt@radziechowy-wieprz.pl
Powiatowe spotkanie wigilijne w ramach Zimowych Spotkań z Tradycją – Wieprz 2011r•	

Wykaz zawodów sportowych organizowanych przez Rodzinny Klub Biegacza “Baca” 
Radziechowy w 2011 rok

XXV MIĘDZYNARODOWY NARCIARSKI BIEG DUDKA •	
XVI MEMORIAŁ EWY DUDEK 
XV MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY 
MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW  PZN 
Lipowa – Zimnik - 8.01. 2011 r. godzina 9.30 (sobota)
XVII MIĘDZYNARODOWY NARCIARSKI PUCHAR BACY. MISTRZOSTWA Polski SAMORZĄDOWCÓW. •	
12.01.2011 r. Radziechowy k/Żywca lub Beskidy 
XX Międzynarodowy EKO Bieg Szlakiem Dudka •	
XVI Memoriał Ewy Dudek 
Bieg 50- latka 
KWIETNY BIEG 2011 
Bieg VIP i Samorządowca 
Rajd Nordic Walking 
Radziechowy k/Żywca 28. 05. 2011 r.
MITING BIEGOWY 2011 - IV Maraton Beskidy, III Rajd Nordic Walking, II Cross Podwieczorkowy •	
5 -6 .11.2011 r Radziechowy Zajazd Horolna start i meta Cross - Hotel Cis Przybędza 
Organizator RKB „BACA „ Radziechowy  34-381 Radziechowy ul. Sportowa 1282 
 www.maratonbeskidy.pl  www.hotelcis.eu/dudek  www.radziechowy-wieprz.pl 
e-mail;dudeked@o2.pl 
+48 501674270  +48 698 976 539
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Kalendarium Uroczystości
pod Krzyżem Jubileuszowym na Matysce w 2011 r. - ,,Golgota Beskidów”

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Radziechowach  - Diecezja Bielsko - Żywiecka

02.04.2010 r. VI Rocznica Śmierci Jana Pawła II  Modlitewne czuwanie przy ognisku ,,Ogień Lolek” pod •	
Jubileuszowym Krzyżem na Matysce, bez względu na pogodę od 20;30 – 21;45 www.parafiaradziechowy.pl 
22.04.2011 r. Droga Krzyżowa w Wielki Piątek  Rozpoczęcie o godz. 15.00 od I Stacji  Golgoty Beskidów •	 www.
parafiaradziechowy.pl   
14.05..2011 r. Piesza Pielgrzymka ,,Ogień Lolek” z Bielska – Białej – Trzy Lipki na Matyskę. Spotkanie pod Krzyżem •	
Trzeciego Tysiąclecia o godz. 8;00 zakończenie Mszą Św. na Matysce około 20;00 bez względu na pogodę dzieciserc@
o2.pl tel. 501 355 794 www.parafiaradziechowy.pl 
07.08.2011 r. Msza św. o godz. 15.00 w VII Rocznicę Śmierci Ks. Prałata Stanisława  Gawlika •	 www.
parafiaradziechowy.pl 
10.09.2011 r.  X Rajd Razem Raźniej na Matyskę Rozpoczęcie o godz.09.00 z ronda – ostatni przystanek autobusowy •	
MZK nr 5 dzieciserc@o2.pl tel. 501 355 794
14.09.2011 r.  Święto Podwyższenia Krzyża – Droga Krzyżowa Rozpoczęcie o godz.15.00 od I Stacji Golgoty Beskidów •	
www.parafiaradziechowy.pl
16.10.2011 r. Dzień Papieski  godz. 14.00 na Matysce zostanie odprawiona Msza Św. a następnie przejście w milczeniu •	
pod V Stację Golgoty Beskidów, gdzie będziemy śpiewać ulubione pieśni Jana Pawła II. www.parafiaradziechowy.pl
05.11.2011 r.  Zaduszki Narodowe   Rozpoczęcie o godz. 12. na Matysce  Mszą Św. koncelebrowaną, następnie •	
dosypanie do Kurhanu Pamięci Narodowej ziemi z różnych  stron Polski, ponieważ nadal nie znane są miejsca 
pochówku wielu bestialsko pomordowanych, bohaterskich synów naszej Ojczyzny  www.parafiaradziechowy.pl  
dzieciserc@o2.pl tel. 501 355  794 
31.12.11 r.  Pasterka Noworoczna  Matyska godz. 22.45 •	 www.parafiaradziechowy.pl   

Dodatkowe informacje na stronie www.golgota-beskidow      www.dzieciserc.org  

Kalendarium Uroczystości i Imprez
Organizowanych przez Stowarzyszenie Dzieci Serc w 2011

14.05..2011 r. Piesza Pielgrzymka ,,Ogień Lolek” z Bielska – Białej – Trzy Lipki na Matyskę. Spotkanie pod Krzyżem •	
Trzeciego Tysiąclecia o godz. 8;00 zakończenie Mszą Św. na Matysce około 20;00 bez względu na pogodę  
dzieciserc@o2.pl tel. 501 355 794
04.06.2011 r. XII Paraolimpiady - ,,Spotkanie z Bohaterami lektur szkolnych” boisko sportowe LKS ,,JEDNOŚĆ”  •	
w Wieprzu, rozpoczęcie o godz. 9;00 zakończenie 13;00 dzieciserc@o2.pl tel. 501 355 794
08.08.2011 r. Piesza Pielgrzymka na Sumę odpustową do Cięciny. Wymarsz od I Stacji Golgoty Beskidów.  •	
dzieciserc@o2.pl tel. 501 355 794
10.09.2011 r.  X Rajd Razem Raźniej na Matyskę i VIII Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych i Osób z •	
dysfunkcją narządu ruchu. Rozpoczęcie o godz.09.00 z ronda – ostatni przystanek autobusowy MZK nr 5  
dzieciserc@o2.pl tel. 501 355 794
05.11.2011 r.  Zaduszki Narodowe   Rozpoczęcie o godz. 12. na Matysce  Mszą Św.  koncelebrowaną, następnie •	
dosypanie do Kurhanu Pamięci Narodowej ziemi z różnych  stron Polski, ponieważ nadal nie znane są miejsca 
pochówku wielu bestialsko pomordowanych bohaterskich synów naszej Ojczyzny   
dzieciserc@o2.pl, tel. 501 355  794 

Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz
 Kalędarz imprez -  ROK 2011

kontakt: tel. 338675793, 338676146,  mail: gbp@radziechowy-wieprz.pl

Rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszego czytelnika roku 2010/ styczeń •	
Ferie w Bibliotece / ferie zimowe 17-30 stycznia 2011•	
Światowy Dzień Książki / 22 kwietnia•	
Tydzień Bibliotek, Spotkanie autorskie / 8-15 maja•	
 Konkurs na najaktywniejszego czytelnika wakacyjnego / lipiec-sierpień•	
Rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszego czytelnika wakacyjnego / wrzesień•	
Spotkania Okołobiblioteczne „Człowiek Twórca Kultury”  / październik, listopad•	
Mikołajki w Bibliotece / grudzień•	
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Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku 

II Gminny i Międzyszkolny  Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz małych form kolędniczych – 13 styczeń 2011 r – •	
współorganizator - Brzuśnik
II Gminny Ekologiczny Konkurs Plastyczny - kwiecień 2011 •	
Kontakt E-mail: spbrzusnik@tlen.pl, tel. 33 867-55-20 

Zespoł Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej   

Styczeń / 2 połowa - Święto Seniorów – Dzień Babci i Dziadka•	
Kwiecień / 1 połowa - Wielkanoc naszych przodków. Aukcja ozdób świątecznych.•	
Maj / Czerwiec - Biesiada Rodzin.•	
Czerwiec - Festyn szkolny na powitanie lata•	
Październik - Święto Patrona szkoły•	
Grudzień/ 2 połowa - Jasełka przygotowane przez Przedszkole Publiczne w Bystrej. Aukcja stroików świątecznych, •	
piernikowych szopek i ozdób choinkowych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków o Puchar Wójta Gminy •	
Publiczne Przedszkole w ZSP w Przybędzy 
29.04.2011r.  - tel.338676276   /e-mail   spprzybedza@poczta.onet.pl

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

Wieczór kolęd - 09 stycznia 2011 r. •	
Konkurs poezji religijnej – 26 marca 2011.•	
Sprzedaż ozdób i stroików świątecznych (wielkanocnych) przed Kościołem parafialnym w Radziechowach  •	
10 kwietnia 2011.
„Koncert dla Mam” – z okazji Dnia Matki -  22 maja 2011 r. •	
Festyn Ekologiczny -  11 czerwca 2011 r.•	
Święto Patrona Szkoły - 14 października 2011 r.•	
Sprzedaż ozdób i stroików świątecznych (bożonarodzeniowych) przed Kościołem parafialnym w Radziechowach  •	
11 grudnia 2011.
Zabawa Sylwestrowa - 31 grudnia 2011 r.•	

Publiczne Przedszkole w Radziechowach 

16 stycznia 2010r.( niedziela); Bal Karnawałowy dla dzieci z terenu gminy •	
Miejsce: Dom Ludowy w Radziechowach

 
 

Gimnazjum w Wieprzu

Gim Play SHOW edycja 2010/2011 , finał 10 luty 2011, gala laureatów 24 luty 2011•	
Powiatowy konkurs informatyczno -językowy „ORFEUSZ” edycja 2010/2011 – finał - luty 2011, wrzesień 2011 edycja •	
2011/2012
„Kopernik” - otwarty konkurs Interdyscyplinarny - zastosowanie matematyki w naukach przyrodniczych - wrzesień •	
2011
Otwarty turniej trójek siatkarskich - luty 2011 r.•	
Gminny Turniej Tenisa Stołowego - marzec 2011 r.•	  
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Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy - Wieprz
Redaguje zespół w składzie: Jadwiga Górna, Marian Motyka, Grzegorz Biela, Małgorzata Woźniak, Paweł Pietraszko, Marek Jurasz

Adres: 34-382 Brzuśnik 233, tel/fax (033) 867 41 27                                       e-mail: gok.radziechowy-wieprz@neostrada.pl 

Firma ART-MARK prowadzi sprzedaż promocyjną okien i drzwi firmy 
"OKFENS" w powiecie żywieckim.

Specjalna promocja dla mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz
            rabatu na okna duże + dodatkowe rabaty na systemy 
              ociepleń, wełny mineralne, płyty gipsowe i farby wewnętrzne.  

 

, e-mail: gckpt@radziechowy-wieprz.pl
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Aktualny cennik za reklamy 
i tekst sponsorowany 
w biuletynie „Nasza Gmina”
Druk czarno-biały - nakład 2000 szt.

strona A4 - 100,- zł + 23% VAT
 1/2 - 50,- zł + 23% VAT
 1/4 - 25,- zł + 23%+ VAT

Konto wydawcy:
Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 
Radziechowy-Wieprz
34-382 Brzuśnik 233

BS Radziechowy-Wieprz
20 8140 0009 0005 7596 2000 0010

GCK,P,T R-W wystawia faktury VAT za usługę.


