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Zaproszenie na zebrania wiejskie
	 Uprzejmie	zapraszamy	wszystkich	mieszkańców	z	terenu	gminy	Radziechowy-Wieprz	na	zebrania	wiejskie,	które	odbędą	
się	w	poszczególnych	miejscach	i	terminach:

Bystra:	Dom	Ludowy	21.02.2012	(wtorek)	o	godzinie	17.00	
Przybędza:	Dom	Ludowy	22.02.2012	(środa)	o	godzinie	17.00

Brzuśnik:	Budynek	Wielofunkcyjny	23.02.2012	(czwartek)	o	godzinie	17.00
Juszczyna:	Dom	Ludowy	4.03.2012	(niedziela)	o	godzinie	09.15
Radziechowy:	Dom	Ludowy	28.02.2012	(wtorek)	o	godzinie	17.00
Wieprz:	Dom	Ludowy	29.02.2012	(środa)	o	godzinie	17.00

Tematyka	zebrań:	
1.	Sprawozdanie	Wójta	z	działalności	Gminy.

2.	Informacje	dotyczące	pracy	Gminnej	Biblioteki	Publicznej
3.	Informacje	dotyczące	pracy	placówek	oświatowych	z	terenu	gminy	Radziechowy	–	Wieprz

4.	Sprawy	bieżące	
5.	Wolne	wnioski

Dodatkowo	w	poszczególnych	sołectwach:
1.	Omówienie	spraw	związanych	z	kołami	łowieckimi	na	terenie	sołectwa	Juszczyna.

2.	Wybory	Sołtysa	w	sołectwie	Bystra.

Zarządca cmentarza komunalnego w Wieprzu
	 Wójt	Gminy	informuje	Mieszkańców,	że	w	wyniku	wyboru	
ofert	w	postępowaniu	poniżej	kwoty	14	tys.	euro	(art.	4	pkt	8	
ustawy	Prawo	zamówień	publicznych	z	dnia	29	stycznia	2004r.	
Dz.	U.	z	2010r.,	Nr	113,	poz.	759)	cmentarz	komunalny	w	Wie-
przu	został	przekazany	w	zarząd	Bartłomiejowi	Kosiec,	tel.	661-
091-304,	na	okres	od	01.01.2012r.	do	31.12.2012r.	
	 Wyłoniony	Wykonawca	ponosi	koszty	zarządzania	cmenta-
rza,	tj.	
-	koszty	wywozu	śmieci;
-	koszty	energii	elektrycznej;
-	koszty	dostawy	wody;
-	koszty	obsługi	gospodarza	cmentarza.

	 Przychody	z	 tytułu	wykopania	 i	 zakopania	grobu	stanowią	
przychód	Zarządcy	cmentarza,	natomiast	opłaty	za	miejsca	na	
cmentarzu	stanowią,	jak	dotychczas,		przychód	Gminy	Radzie-
chowy-Wieprz.	
	 Jednocześnie	informuję,	że	wpłaty	za	kopanie	grobu	należy	
dokonywać	 u	Zarządcy	 cmentarza,	 natomiast	 opłaty	 za	miej-
sca	na	cmentarzu	można	dokonywać	u	Zarządcy	bądź	w	kasie	
Urzędu	Gminy	Radziechowy-Wieprz.

	 Wszelkie	dodatkowe	informacje	dotyczące	opłat	za	miejsca	
na	cmentarzu	komunalnym	w	Wieprzu	można	uzyskać	w	Urzę-
dzie	Gminy	Radziechowy-Wieprz	pod	nr	tel.	33 860-15-82.

Zbiórka gabarytów w gminie
Radziechowy – Wieprz w miesiącu marcu 2012
	 W	trosce	o	dobro	mieszkańców	uprzejmie	informujemy,	że	
organizujemy	 zbiórkę	 gabarytów	 tj.	mebli,	 opon,	 pieców,	 zło-
mu,	okien	(również	z	szybami)	oraz	wszystkich	innych	dużych	
elementów,	które	nie	mieszczą	się	w	kuble.
	 Każdy	mieszkaniec	gminy	będący	osobą	fizyczną	(nie	firmą)	
musi	w	 tym	celu	 skontaktować	 się	 ze	Spółką	Beskid	w	Żywcu	
pod	numerem	telefonu:	338602271,	338614351,	gdzie	uzyska	in-
formacje	co	może	być	odebrane	oraz	o	terminie	zbiórki	gabary-
tów	z	jego	posesji.
	 Nie	 będą	 odbierane:	 odpady	 budowlane	 (styropian,	 papa,	
eternit,	płyty	regipsowe,	 	gruz	budowlany),	worki	z	popiołem,	
azbest,	świetlówki	i	odpady	zapakowane	w	workach,	oraz	części	
samochodowe	np.	zderzaki,	siedzenia,	deski	rozdzielcze	itp.
	 Nie	będziemy	odbierać	gabarytów	od	firm,	przedsiębiorstw,	
sklepów,	aptek	itp.
	 Zgłoszenia	 do	 Spółki	 Beskid	 celem	 odebrania	 odpadów	
można	kierować	do	16	marca	2012.	Po	tym	terminie	nie	będą	
przyjmowane	zgłoszenia.

	 Jednocześnie	informujemy,	że	zbiórka	elektro-śmieci	odbę-
dzie	się	w	czerwcu,	o	czym	poinformujemy	w	późniejszym	ter-
minie.
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY
RADZIECHOWY-WIEPRZ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla Gminy Radziechowy-Wieprz

	 Na	podstawie	art.	17	pkt	1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	
80,	poz.	717,	z	późn.	zm.)	oraz	art.	46	pkt	1	i	art.	54	ust.	3	ustawy	z dnia		3	października	2008 r.	o	udostępnianiu	informacji	o	
środowisku	i	jego	ochronie,	udziale	społeczeństwa	w	ochronie	środowiska	oraz	o	ocenach	oddziaływania	na	środowisko	(Dz.	
U.	Nr	199	poz.	1227	z	późn.	zm.),	zawiadamiam	o	podjęciu	przez	Radę	Gminy	Radziechowy-Wieprz	uchwały	nr	XIII/72/11	
z dnia	8	listopada	2011	r.	o	przystąpieniu	do	sporządzenia	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	dla	Gminy	
Radziechowy-Wieprz	obejmującego	obszary:		„Radziechowy”,	„Przybędza”,	„Brzuśnik”,	„Bystra”,	„Juszczyna”,	„Wieprz-1”,	
„Wieprz-2”,	„Wieprz-3”.

	 Granice	obszarów	objętych	planem	określa	załącznik	graficzny	-	do	wglądu	w	Urzędzie	Gminy	Radziechowy-Wieprz,	
pokój	nr	1.
	 Zainteresowani	mogą	składać	wnioski	do	wyżej	wymienionego	planu	miejscowego	(wzory	druków	można	pobrać	w	sekre-
tariacie	Urzędu	Gminy	oraz	na	BIP	Gminy	Radziechowy-Wieprz).	
	 Wnioski	należy	składać	na	piśmie	w	siedzibie	Urzędu	Gminy:	Wieprz	700,	w	sekretariacie,	w godzinach	pracy	urzędu	
(7.00	-	15.00),	lub	drogą	pocztową	na	adres:	

Urząd	Gminy	Radziechowy-Wieprz,
34381	Radziechowy,		Wieprz	700,

w terminie do dnia 20 lutego 2012r.

	 Wniosek	powinien	zawierać	nazwisko,	imię,	nazwę	i	adres	wnioskodawcy,	przedmiot	wniosku	oraz	oznaczenie	nierucho-
mości,	której	dotyczy.

	 Dodatkowe	załączenie	wyrysu	z	ewidencji	gruntów	ułatwi	identyfikację	nieruchomości.

Grzegorz Figura
Wójt Gminy  Radziechowy-Wieprz

Połączenie Spółki Beskid
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (PUK)
 Zarząd	Spółki	BESKID	Sp.	z	o.	o.	z	siedzibą	w	Żywcu	 in-
formuje, że w dniu 30 grudnia 2011r. Sąd Rejonowy w Bielsku 
– Białej zarejestrował połączenie Spółek BESKID Sp. z o. o. 
z siedzibą w Żywcu (Spółka Przejmująca) oraz Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Żywcu (Spółka 
Przejmowana).	Proces	połączenia	Spółek	przebiegał	na	podsta-
wie	art.	492	§	1	pkt	1	 i	przepisów	następnych	kodeksu	spółek	
handlowych,	jest	jest	to	tzw.	łączenie	przez	przejęcie	(fuzja	per	
incorporationem).	 Proces	 ten	 polega	 na	 przeniesieniu	 całego	
majątku	Spółki	przejmowanej	–	Przedsiębiorstwa	Usług	Komu-
nalnych	Sp.	Z	o.	o.	Na	spółkę	przejmującą	–	BESKID	Sp.	z	o.	o.
	
	 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. jako 
Spółka przejmowana ulega rozwiązaniu bez przeprowadzenia 
postępowania likwidacyjnego zostaje wykreślona z Rejestru 
Przedsiębiorców z dniem połączenia tj. Z dniem 30 grudnia 
2011r.

	 Stosownie	 do	 treści	 art.	 494	 §	 1	 ksh	 Spółka	 przejmująca,	
występuje	z	dniem	połączenia	we	wszystkie	prawa	i	obowiązki	
Spółki	przejmowanej.	Na	Spółkę	przejmującą	przechodzi	cały	
majątek	Spółki	przejmowanej,	 jak	 również	obciążenia	 (długi)	

tej	Spółki.	Spółka	przejmująca	przejmuje	więc	 także	wszelkie	
zobowiązania,	długi	oraz	ewentualnie	inne	obciążenia	majątku	
Przedsiębiorstwa	Usług	Komunalnych	Sp.	z	o.	o.

 Mając powyższe na uwadze z dniem 30. 12. 2011r. BESKID 
Sp. z o. o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzone-
go przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Go-
spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000094136, wstępuje we wszystkie uprawnienia i obowiązki 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., wynikające w 
szczególności z zawartych umów, realizowanych zamówień oraz 
wszelkich kontaktów handlowych. Wszelkie sprawy dotyczące 
umów wykonywanych do tej pory przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o. o. Prosimy kierować na adres:

BESKID Sp. Z o. o.
ul. Kabaty 2
34-300 Żywiec

Rachunek	do	rozliczeń:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
nr konta 47 8131 0005 0011 0259 2000 0010
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Bal karnawałowy dla dzieci 
z terenu gminy Radziechowy-Wieprz

	 W	niedzielę	15	stycznia	2012r.	w	Domu	Ludowym	w	Radzie-
chowach	odbył	się	doroczny	Bal	Karnawałowy	dla	dzieci	do	lat	
10-ciu	z	terenu	gminy	Radziechowy-Wieprz	organizowany	przez	
Radę Rodziców i personel Publicznego Przedszkola w Radzie-
chowach.	Impreza	ta	organizowana	od	wielu	lat	wpisała	się	już	
w tradycję	naszej	gminy.	Bal	był	bogaty		w	wiele	atrakcji	dla	dzieci	
i	ich	opiekunów.	Nauczycielki	przygotowały	konkursy	z nagroda-
mi	dla	dzieci.	Oprawę	muzyczną	zapewnił	zespół	instrumental-
ny	pod	nazwą	„Pepe-song”	Pana	 	Łukasza	Sojki.	 	Odpowiedni		
dobór	 repertuaru	 umożliwił	 wspólną	 zabawę	 dzieci	 wraz	 z	 ro-
dzicami	 i	 wychowawczyniami.	Oprócz	 tradycyjnych	 tańców	 or-
ganizowane	były	wspólne	zabawy	przy	muzyce.	Ze	szczególnym	
zainteresowaniem	 spotkał	 się	 konkurs	 wokalny	 dzieci	 i	 doro-
słych.	W	przerwach	dla	odpoczynku	od	 tańca	przeprowadzane	
były	licytacje	prac	plastycznych	dzieci	z	poszczególnych	oddzia-
łów	przedszkola.	 Podczas	 trwania	 balu	 na	 scenie	 przy	 pomocy	
projektora	prezentowane	były	setki	zdjęć	dokumentujących	naj-
ciekawsze	wydarzenia	z	życia	przedszkola	oraz	codzienne	zabawy	
przedszkolaków.	Ogromną	popularnością	 cieszył	 się	 sklepik	 ze	
słodyczami	i	niespodziankami	dla	dzieci.	W	ramach	bezpłatne-
go	poczęstunku	każdy	uczestnik	mógł	skosztować	przepysznych	
ciast	upieczonych	przez	Rodziców	dzieci.	W	ofercie	była	również	
kawa	 i	 herbata.	 Dzieci	 bawiły	 się	 doskonale	 w	 gronie	 swoich	
opiekunów.	Podziw	budziła	pomysłowość	rodziców	przejawiają-
ca	się	w	różnorodnych	i	efektownych	kreacjach	przedszkolaków.	
W	tym	roku	dochód	z	imprezy	zostanie	przeznaczony	na	zakup	
pomocy	dydaktycznych	do	przedszkola,	sfinansowanie	3	autoka-
rów	w	ramach		corocznych	wycieczek	wszystkich	przedszkolaków	
z	Publicznego	Przedszkola	w	Radziechowach	do	Teatru	Polskie-
go	w	Bielsku-Białej	oraz	na	zakup	książek	dla	dzieci.	Polecamy	
stronę	 internetową	naszego	przedszkola,	gdzie	można	obejrzeć	
bogatą	 galerię	 zdjęć	 z	 tegorocznego	 balu:	www.przedszkolera-
dziechowy.szkolnastrona.pl
			Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali 
się w organizację i realizację balu. Podziękowania należą się rów-
nież personelowi przedszkola, który w komplecie uczestniczył w im-
prezie dla dzieci. Zapraszamy do udziału w kolejnym balu za rok!

Dyrektor Publicznego Przedszkola
w Radziechowach

mgr Małgorzata Kasperek
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Adopcja psów
	 Informujemy,	 że	 istnieje	 możliwość	 adopcji	 psów	

ze	 Schroniska	 dla	 Bezdomnych	 Zwierząt	 w	 Żywcu,	

ul.	Kabaty	2.

	 Chętnych	do	zaadoptowania	zwierząt,	prosimy	o	kon-

takt	 ze	 schroniskiem	w	 dniach:	 	 pon.	 -	 pt.	 7.00	 -	 15.00,	

pod	nr	tel.:	694	475 951.

Rajd Chłopski
w Rajczy

	 W	 trakcie	 Rajdu	 Chłopskiego	 w	 Rajczy	 28	 stycznia	 br.	
wójtowie	 gmin	polskich	 i	 słowackich:	Żywiec,	Radziechowy	–	
Wieprz,	Węgierska	Górka,	Milówka,	Rajcza	 oraz	 Svrčinovec,	
Čierne,	Skalité	położonych	wzdłuż	drogi	ekspresowej	S69	pod-
pisali	apel	do	Premierów	polskich	i	słowackich	o	kontynuowa-
nie	prac	przy	budowaniu	drogi	łączącej	nasze	regiony.

	 W	związku	z	występującymi	na	obszarze	naszego	wojewódz-
twa	 licznymi	 przypadkami	 zatrucia	 tlenkiem	 węgla	 (czadem)	
informujemy,	że	kampania	informacyjna	pn.	„NIE	dla	czadu”	
prowadzona	 jest	 przez	 Komendę	Główną	 Państwowej	 Straży	
Pożarnej,	która	opracowała	materiały	informacyjne	na	ww.	te-
mat.	Dostępne	 są	one	na	 stronie	 internetowej	Komendy	pod	
adresem:	http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

„NIE dla czadu” 
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	 W	dniu	20	stycznia 2012 roku,	w	Gimnazjum	Publicznym	nr	
3	w	Juszczynie,	odbyło	się	spotkanie	laureatów		V	Międzyszkol-
nego	Konkursu		z	fizyki		„Fizyka	w	moich	oczach”,	pod		patro-
natem		Pana	 	Wójta	 	Gminy	Radziechowy	–	Wieprz,	mgr	 inż.	
Grzegorza	Figury.
	 Do	tegorocznego	konkursu	zgłosiło	się	ponad	40	uczniów	ze	
szkół	naszego	regionu	a	do	finału	zakwalifikowano	17	zespołów	
uczniowskich,	którzy	reprezentowali:
-	Zespół	Szkół	im	.	ks.	prał.	St.	Gawlika		w	Radziechowach
-	 Gimnazjum	 	 nr	 2	 z	 Oddz.	 Integracyjnymi	 im.	 St.	 Staszica	
w Żywcu

-	Gimnazjum		Publiczne	im.	Ks.	Prof.	Józefa	Tischnera	w	Cię-
cinie

-	Gimnazjum	nr	1	im.	Jana	Pawła	II	w	Żywcu
-	Zespół	Szkół	nr	1	w	Łodygowicach		
-	Gimnazjum	Publiczne		nr	3		w	Juszczynie

	 Komisja	Konkursowa	 działająca	 na	 podstawie	Regulaminu	
Konkursu	w	 składzie:	mgr	Lucyna	Giźlar	 (nauczycielka	 	 fizyki		
w	Gimnazjum	Publicznym	nr	3		w	Juszczynie),	mgr	Małgorzata	
Klimonda		(nauczycielka		fizyki		w	Zespole	Szkół	im	.	ks.	prał.	St.	
Gawlika		w	Radziechowach)	i	mgr	Teresa	Smulska		(nauczycielka		
fizyki		w	Gimnazjum		nr	2	z	Oddz.	Integracyjnymi	im.	St. Staszica	

V Międzyszkolny Konkurs z fizyki
„Fizyka w moich oczach”

przeszedł do historii !

w	Żywcu)	po	wysłuchaniu	i	obejrzeniu	prac		uczniów		(zestawów	
doświadczeń	 fizycznych,	 prezentacji	 multimedialnych	 i	 refera-
tów)	przyznała	następujące	nagrody	i	wyróżnienia:

Kategoria „prezentacja multimedialna”
I	miejsce		-	Patryk Rozmus	–uczeń		Zespołu		Szkół	im	.	ks.	prał.	
St.	Gawlika			w	Radziechowach	–	za	pracę	pod	tyt.	„	Magnetyzm	
–	szkodzi	czy	służy	człowiekowi”
II	miejsce	–	Joanna Świniańska i Karolina Witos	-	uczennice		
Gimnazjum	Publicznego	nr	3	w	Juszczynie	za	pracę	pt.	„Czło-
wiek	i	magnetyzm”
III	miejsce	–	Ewelina Homa i Magdalena Pawlik –	uczennice		
Gimnazjum	Publicznego	nr	3	w	Juszczynie	–	za	pracę		pt.	„Ma-
gnetyzm	–	szkodzi	czy	służy	człowiekowi”

Kategoria „referat”
I	miejsce		–	Barbara Dziedzic i Katarzyna Szpila 	–	uczennice	
Gimnazjum	nr	2	z	Oddz.	Integracyjnymi	im.St.Staszica	w	Żyw-
cu	za	pracę	pt.	„Magnetyzm	a	człowiek	i	jego	otoczenie”	
II	 miejsce	 –	Aleksandra Kisielewicz i Kamila Wawrzyczek	 –	
uczennice	Gimnazjum	nr	2	z	Oddz.	 Integracyjnymi	 im.St.Sta-
szica	w	Żywcu	za	pracę	pod	tyt.	„Magnetyzm	–	szkodzi	czy	służy	
człowiekowi?”	
III	miejsce	–	Ewa Jakubiec	–	uczennica	Zespołu	Szkół	im.	Ks.	
Prał.	St.	Gawlika	w	Radziechowach,	za	pracę	pt.	„Magnetyzm	
–	szkodzi	czy	służy?”

Kategoria „doświadczenie”
I	miejsce		-	Adrian Jurewicz 	–	uczeń	Gimnazjum	nr	1	im.	Jana	
Pawła	II	w	Żywcu	–	za	pracę	pt.	„Budowa	silnika	elektrycznego”
II	miejsce	–	Martyna Klimonda i Monika Sapeta	–	uczennice	
Zespołu	Szkół	im.	Ks.	Prał.	St.	Gawlika	w	Radziechowach,	za		
pracę	pt.	„Zastosowanie	siły	magnetycznej”	
III	miejsce	 –	Dagmara Kozubek i Miłosz Polak	 –	 uczniowie	
Gimnazjum	Publicznego	nr	3	w	Juszczynie	za	pracę	pt.	„Zaba-
wa	z	magnesami”	

	 Nagrodę		Główną			V	Międzyszkolnego	Konkursu	z	Fizyki	
„Fizyka	w	moich	oczach”	otrzymał	Adrian Jurewicz	 	 –	uczeń	
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Gimnazjum	nr	1	im.	Jana	Pawła	II	w	Żywcu	–	za	pracę	pt.	„Bu-
dowa	silnika	elektrycznego”
 „ Nagrodę  publiczności”	 	 	 (w	drodze	głosowania	 	 licznie	
zgromadzonej	publiczności)		-za	najciekawszą	pracę	przyznano		
Adrianowi		Jurewiczowi		–	uczniowi	Gimnazjum	nr	1	im.	Jana	
Pawła	II	w	Żywcu	–	za	pracę	pt.	„Budowa	silnika	elektryczne-
go”.
	 Ponadto	 Jury	 konkursu	 przyznało	 wyróżnienie	 w	 katego-
rii	„prezentacja	multimedialna”	dla Aleksandry Fiedor i Zofii 
Dłutek	–	uczennicom	Zespołu	Szkół	nr	1	w	Łodygowicach,	za	
pracę	pt.	„Magnetyzm	–	szkodzi	czy	służy	człowiekowi?”
	 Na	rozdaniu	nagród	 i	wyróżnień,	 	 laureaci	 	 ich	opiekuno-
wie	–	nauczyciele	fizyki	w	ich	szkołach,	spotkali	się	z	młodzieżą	
Gimnazjum	Publicznego	nr	3	w	Juszczynie.	Gościliśmy	również	
Panią	Dyrektor		Gminnego	Zarządu	Oświaty	w	Radziechowach	
-	mgr	Elżbietę	Kosiec,	która	wręczała		laureatom	ufundowane	
przez	Pana	Wójta	nagrody.
	 Po	 	 części	 oficjalnej	 –	 młodzież	 gimnazjum	 z	 Juszczyny	
przedstawiła	inscenizację	dzięki	której	poznaliśmy	bliżej	sylwet-
kę	wielkiego	uczonego	–	Izaaka	Newtona	a	następnie		odbyły	
się	„pokazy	laureatów”,	które	spotkały	się	z	dużym	zaintereso-
waniem	zaproszonych	gości	i	uczniów	gimnazjum	-		–	gospoda-
rza		konkursu.	

	 Spotkanie	zakończyło	zaproszenie	uczniów	do	udziału	 już		
w	VI	Międzyszkolnym	 	Konkursie	 	 z	fizyki	 	„Fizyka	w	moich	
oczach”	–	za	rok.

Przew.  Komisji Konkursowej  -  Lucyna Giźlar

Nowa siedziba Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu

	 27	 stycznia	 2012	 roku	w	Powiatowym	
Urzędzie	Pracy	w	Żywcu	otwarto	nową	sie-
dzibę	Centrum	Aktywizacji	Zawodowej.

	 Centrum	Aktywizacji	Zawodowej	jest	
to	wyspecjalizowana	komórka	organiza-
cyjna	Powiatowego	Urzędu	Pracy,	która	
realizuje	zadania	w	zakresie	usług	rynku	
pracy	oraz	instrumentów	rynku	pracy.
	 Osobom	 bezrobotnym	 i	 poszukują-
cym	 pracy	 Centrum	 Aktywizacji	 Zawo-
dowej	oferuje	pomoc	w:
-	przygotowaniu	do	wejścia	na	rynek	pra-
cy	poprzez	wyposażenie	w	wiedzę	 i	me-
tody	 samodzielnego	 radzenia	 sobie	 na	
rynku	pracy;
-	podejmowaniu	decyzji	zawodowych;
-	znalezieniu	odpowiedniego	zatrudnienia;
-	nabyciu	doświadczenia	zawodowego;
-	zdobyciu	nowych	kwalifikacji;
-	podjęciu	własnej	działalności	gospodarczej.

	 Centrum	 Aktywizacji	 Zawodowej	
realizuje	 również	 usługi	 i	 instrumenty	
rynku	pracy	kierowane	bezpośrednio	do	
pracodawców,	 którzy	 poszukują	wykwa-
lifikowanych	 pracowników	 oraz	 tych,	
którzy	 chcą	 uzyskać	 pomoc	 finansową	
w tworzeniu	nowych	miejsc	pracy.

	 Centrum	Aktywizacji	 Zawodowej	 to	
profesjonalizacja	 realizowanych	 zadań	
oraz	 wdrożenie	 nowego	 podejścia	 do	
pracy	 z	 klientem.	 Wprowadzone	 zmia-
ny	 mają	 wpłynąć	 nie	 tylko	 na	 zmianę	
wizerunku	 Powiatowego	 Urzędu	 Pracy	
w	 Żywcu,	 ale	 przede	 wszystkim	 popra-
wić	 jakość	 i	 komfort	 obsługi	 wszystkich	
klientów	Urzędu.
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PO RAZ PIĄTY
„GWIAZDKA Z UŚMIECHEM”

w Zespole Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach
	 „W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu, Jezusowi 
Chrystusowi dziś nam narodzonemu? Pastuszkowie przybywaj-
cie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś 
sami z piosneczkami za wami pospieszymy. A tak tego Maleńkiego 
niech wszyscy zobaczymy. Jak ubogo narodzony, płacze w stajni 
położony, więc Go dziś ucieszymy.”

	 Czym	 ucieszyliśmy	Dziecię	 Jezus	 w	 czasie	 tych	 świąt?	Co	
zrobiliśmy	dla	innych?		Uczciliśmy	święta	Bożego	Narodzenia	
akcją	charytatywną	oraz	wieczorem	kolęd.

	 W	 	 roku	 szkolnym	 2011/2012	 „Gwiazdka	 z	 uśmiechem”	
rozpoczęła	się	we	wrześniu	–	kiedy	to	Samorządy	Uczniowskie	
Szkoły	Podstawowej	i	Gimnazjum	ogłosiły	akcję	charytatywną:	
„Uśmiech	 za	 grosik”.	Uczniowie	 przez	 dwa	miesiące	 zbierali	
w  swoich	klasach	drobne	pieniążki	do	 specjalnie	przygotowa-
nych	puszek,	często	rezygnując	z	własnych,	małych	przyjemno-
ści		na	rzecz	potrzebujących	kolegów.

	 W	 listopadzie	 w	 obu	 szkołach	 zorganizowano	 zabawy	 an-
drzejkowe,	a	cały	dochód	przeznaczono	na	świąteczne	prezenty.	
Oprócz	tego	uczniowie	pod	kierunkiem	pani	katechetki	i	pań	ze	
świetlicy	szkolnej		wykonali	prześliczne	stroiki	oraz	ozdoby	cho-
inkowe,	a	 zaprzyjaźnione	osoby	 -	koronkowe	bombki	 i	dzwo-
neczki,	które	można	było	zakupić	w	przedświąteczną	niedzielę		
przed	parafialnym	kościołem	w	Radziechowach.

	 Inną	formą	pozyskiwania	funduszy	stała	się	aukcja	prac	pla-
stycznych	uczniów	klas	I-III	naszej	szkoły.	Przez	kilka	tygodni	
przygotowywano	różnymi	technikami:	rysunki,	witraże,	obrazy,	
ozdoby	świąteczne	oraz	bukieciki	kwiatów,	a	następnie	wyeks-
ponowano	je	w	klasach,	by	w	dniu	spotkania	z	rodzicami	mogły	
znaleźć	właściwych	nabywców.	

	 Nieobojętni	okazali	się	również	dorośli	–	dyrekcja	wraz	z na-
uczycielami	i	personelem	administracyjno-technicznym	również	
przekazali	pieniądze	na	akcję	organizowaną	przez	szkołę.	
	
	 Uwieńczeniem	działań	było	kolędowanie	-	uczniowie	wspól-
nie	z	dyrekcją	odwiedzili		zawsze	życzliwych	naszej	społeczności	

mieszkańców	 Radziechów:	 składali	 życzenia,	 śpiewali	 kolędy	
i radowali	serca...,	a	otrzymane	dary	dołączyły	do	reszty
.
	 Wszystkie	 zgromadzone	 fundusze	 przeznaczono	 na	 zakup	
paczek	świątecznych	dla	uczniów	szkoły	będących	w	trudnej	sy-
tuacji	materialnej.

 Drodzy rodzice, kochani uczniowie, mieszkańcy Radzie-
chów i Przybędzy, wszyscy ludzie dobrej woli!

	 W	imieniu	Dyrekcji,	Grona	Pedagogicznego	oraz	całej	spo-
łeczności	szkolnej	Zespołu	Szkół	im.	ks.	prał.	Stanisława	Gaw-
lika	w	Radziechowach	składamy	Wam	serdeczne	podziękowa-
nia	za	każdy	dar	serca	i	wielką	hojność,	dzięki	którym	kolejny	
raz	 mogła	 zostać	 przeprowadzona	 szkolna	 akcja:	 „Gwiazdka 
z uśmiechem”.		To	dzięki	Wam	w	przeddzień	Wigilii	do	21 ro-
dzin uczniów naszej szkoły mogły	 dotrzeć	 świąteczne	 paczki.	
Wspólnie	uczymy	się	dzielenia	z	innymi	na	różne	sposoby.	
	 Wszystkim	darczyńcom		staropolskie	BÓG ZAPŁAĆ!

To przed świętami, a co w Nowym Roku?
	 W	niedzielne	popołudnie	15	stycznia	2012	roku	po	raz	piąty	
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zebraliśmy	się	w	sali	gimnastycznej	naszej	szkoły,	by	wspólnie	
„kolędować	Małemu”.	Wieczór	 kolęd	 to	 nasz	 dar	 podzięko-
wania	dla	wszystkich	 tych,	którzy	w	 jakikolwiek	 sposób	wzięli	
udział	w	naszej	akcji	charytatywnej.	Tym	razem	szkolne	progi	
przekroczyło	o	wiele	więcej	osób,	niż	w	roku	ubiegłym	–	dzię-
kujemy!	Co	można	było	zobaczyć?
	
	 W	 zapadającym	 zmierzchu	 oraz	 migocącym	 świetle	 świec	
spójrzmy	 na	 salę.	 Dekorację	 stanowiła	 centralnie	 ustawiona	
szopka	 oraz	 kolorowe	 choinki,	 	w	 cieniu	 których	 ustawiły	 się	
chóry	dziecięce	i	młodzieżowe.	Z	tyłu	–	za	widzami		-	swe	in-
strumenty	rozłożył	szkolny	zespół	muzyczny,	a	cały	środek	sali	
zajęła	 widownia.	 Jak	 wspaniale	 było	 widzieć	 zapełniające	 się	
stoliki!

	 Pani	dyrektor	przywitała	przybyłych	gości.	Następnie	w	at-
mosferze	radości,	ciepła	i	zrozumienia	wysłuchaliśmy	konferan-
sjera,	który	wprowadził	nas	w	temat	wieczoru	swoim	pięknym	
wierszem,	a	po	nim		występy…
	 Najpierw	wystąpili	soliści	i	małe	grupki	wokalno-instrumen-
talne	 -	 cieszą	 serca	 śpiewem	młodych	głosów	–	 takich	ufnych	
i szczerych.	To	właśnie	tutaj	możemy	podziwiać		zdolności,	ta-
lent	i	zaangażowanie	młodego	pokolenia.

	 W	tym	roku	piątoklasiści	przypomnieli	nam	o	 tym,	co	 tak	
naprawdę	obchodzimy.	Barwnie	i	przekonująco	odegrali	swoje	
role	–	w	staropolskich	jasełkach.

	 Jeszcze	tylko	występy	chórów	–	młodsi	uczniowie	zaprezen-
towali	kolędy	w	 języku	angielskim,	zaś	starsi	 -	 tradycyjne	pol-
skie	utwory.

	 Na	 zakończenie	 spotkania	wystąpili	 z	 życzeniami	 bożona-
rodzeniowymi		i	noworocznymi:	szanowny	gość	-		ks.	Proboszcz	
Ryszard	Kubasiak	oraz	 gospodarz	 spotkania	 –	Pani	Dyrektor	
Jadwiga	Śleziak.	Dziękujemy	za	słowa	pełne	optymizmu	i	na-
dziei	na	lepsze	jutro!

	 Kolejny	 etap	 życia	 naszej	 społeczności	 już	 za	 nami.	Choć	
świat	współczesny	oferuje	nam	nowe	atrakcje	–	inny	styl	i	kolo-
ryt	to	tak	naprawdę	jesteśmy	zakorzenieni	w	rodzimej	tradycji	
i kulturze,	a	dzięki	wszelkiej	pomocy	wobec	innych	ludzi	i takim	
spotkaniom	jak	wspólne kolędowanie	nie	zaginie	wiara	i staro-
polski	obyczaj,	nie	zatraci	się	w	nas	człowieczeństwo	–	a	to	jest	
najważniejsze…			
	 	 	 																																																																																																					
	 Oto	 mija	 kolejny	 bożonarodzeniowy	 czas.	 Jesteśmy	 pełni	
wiary	w	 to,	 że	wraz	 z	Dzieciątkiem	potrafimy	zmieniać	 świat.	
Mamy	nadzieję,	 iż	Ono	 	będzie	otaczało	Swą	opieką	 i	błogo-
sławieństwem	każdego	w	Nowym	Roku,	a	nasze	serca	zapłoną	
-	zrodzoną	w	betlejemskiej	stajence	-	głęboką	miłością,	z	którą	
pójdziemy	w	nadchodzące	dni.

	 Już	dzisiaj	serdecznie	zapraszamy		do	Zespołu	Szkół	w	Ra-
dziechowach	na	kolejne	spotkanie	za	rok!
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	 Niełatwego	zadania	podjęli	się	w	tym	
roku	 uczniowie	 Gimnazjum	 Publiczne-
go	nr	3	w	Juszczynie	należący	do	Szkol-
nego	 Kółka	 Teatralnego	 „Szpilka”.	 Pod	
opieką	mgr	Moniki	Dyrlagi	 i	mgr	 Ireny	
Kulki	w dniu	15	stycznia	2012	r.	na	sce-
nie	Domu	Ludowego	w	Juszczynie	wysta-
wili	 sztukę	 bożonarodzeniową	 pt.:	 „Bóg	
się	 rodzi“	napisaną	przez	 Juliana	Reim-
schüssela.	Sztuka	ta	należy	do	gatunku	ja-
sełek,	czyli	widowisk	związanych	z	Bożym	
Narodzeniem.	Tradycyjnie	treścią	wszyst-
kich	inscenizacji	jasełkowych	jest	historia	
narodzenia	 Jezusa	 w	 Betlejem	 i	 spisku	
Heroda,	 zaś	 swymi	 korzeniami	 sięgają	
one	 czasów	 średniowiecznych	misteriów	
franciszkańskich,	bo	to	właśnie	św.	Fran-
ciszek	 z	Asyżu	 uznawany	 jest	 za	 twórcę	
przedstawień	bożonarodzeniowych.
	 Zaskakującym	i	niespotykanym	w	po-
równaniu	 z	 innymi,	 tradycyjnymi	przed-
stawieniami	 bożonarodzeniowymi	 jest	
jednakże	fakt,	iż	w	I	scenie	jasełek	Julia-
na	Reimschüssela	przedstawione	zostały	
obrazki	z	życia	pasterzy	Beskidu	Żywiec-
kiego,	ich	zwyczaje,	muzyka,	taniec,	spo-
sób	patrzenia	na	świat	i	swoista	filozofia	
życia,	 zawierająca	 się	 w	 wielokrotnie	
powtarzanych	słowach:	„Hej	 to	prowda,	
prowda	scyro.	Roz	człek	zyje,	roz	umiyro”	
czy	„Przec	wom	powiym	scyrom	prowde.	
Grunt	sie	nicym	nie	turbować,	Pośpiwać	
se,	 potańcować!“	 albo	 „Pokiel	 cłowiek	
jeno	 młody,	 Niek	 uzywo	 se	 swobody!“.	
Ta	widoczna	nieporadność	w	rymowaniu	
i	doborze	słów,	pewne	schematy	myślowe	
i	stylistyczne	mają	swój	nieodparty	urok.	
Rzec	można,	że	dzięki	temu	właśnie	nie	
tylko	 w	 formie	 literackiej,	 ale	 w	 treści	
i przesłaniu	 jasełek	 tkwi	 ich	największa,	
a	zarazem	nieprzemijająca	wartość.	W	II	
scenie	natomiast	przenosimy	się	na	dwór	
króla	Heroda,	gdzie	obserujemy	władcę,	
podczas	 gdy	 jego	 niewolnice	 wykonują	

„Ej, chłopocy, jako zyje
Takij nocy tok nie widzioł…”

taniec	 brzucha.	 Sam	władca	w	 tym	 cza-
sie	ucztuje,	wydaje	rozkazy	Hetmanowi,	
kpi	 z	nadwornego	błazna	oraz	przyjmu-
je	 wizytę	 Trzech	 Króli	 z	 egzotycznych	
zakątków	 świata,	 którzy	opowiadają	mu	
o narodzinach	Jezusa.	W	końcu	ogląda-
my	 przerażającą	 scenę	 śmierci	 Heroda,	
która	 nieubłaganie	 kończy	 jego	 srogie	
panowanie.	 Sam	 diabeł	 przecież	 kiero-
wał	 jego	 decyzjami,	 a	 teraz	 triumfuje.	
Po	 tych	 dość	 makabrycznych	 wydarze-
niach	przenosimy	się	znowu	do	górskiej	
żywieckiej	 doliny,	 by	 wraz	 z	 pasterzami	
i	 bacą	 dotrzeć	 w	 końcu	 do	 szopy	 i	 zło-
żyć	 dary	 nowonarodzonemu	 Paniątku.	
Ostatnia	zaś	scena,	podczas	której	na	ko-
lana	padają	nie	tylko	zwykli	ludkowie,	ale	
i	 wielcy	 królowie,	 a  śpiącego	 dzieciątka	
oprócz	rozmodlonej	Maryji	i	zatroskane-
go	Józefa	strzegą	jeszcze	niezwykłej	uro-
dy	Anieli,	 staje	 się	 przepięknym	 żywym	
obrazem.	 Dodatkowo	 rozbrzmiewające	
cicho	 i	 spokojnie,	 ale	 jakże	 serdeczne	
błogosławieństwo	dla	narodu	polskiego,	
wygłoszone	 w	 imieniu	 Chrystusa	 przez	
Jego	 matkę	 sprawia,	 iż	 cieplej	 się	 robi	
na	 sercu	 każdemu,	 kto	 słowa	 te	 słyszy.	
Siła,	moc	jasełek	tkwi	bowiem	w	tym,	iż	
nieustannie	akcentują	 zwycięstwo	praw-
dy	i miłości	nad	zakłamaniem	i	nienawi-
ścią.	Ukazują	wartości	wieczne,	 których	
nie	 zdoła	 zniszczyć	 zło,	 ludzki	 egoizm	
i pycha,	odzwierciedlają	wartościowanie	
pozytywne,	 na	 „tak“.	 „Tak“	 dla	 nowego	
życia.	 „Tak“	dla	miłosierdzia,	 poświęce-
nia	 się	 dla	 bliźniego.	 „Tak“	 dla	 miłości	
zwyciężającej	 zakłamanie	 i	 nienawiść,	
bo	Boża	sprawiedliwość	przez	Chrystusa	
niesie	światu	wyzwolenie,	a	Mesjasz	przy-
szedł	 na	 świat	 nie	 tylko	dla	 narodu	wy-
branego,	którego	był	synem,	ale	dla	całej	
ludzkości.	 Wymowa	 jasełek	 budzi	 więc	
nadzieję,	gdyż	nawiązują	one	do	począt-
ków	 chrześcijaństwa,	 opromienionych	

„pokojem	ludzi	dobrej	woli“	i	„chwałą	na	
wysokościach	Bogu“.	Ten	swoisty	dydak-
tyzm	objawia	się	poprzez	nagromadzenie	
ładunku	emocjonalnych	wypowiedzi,	siłę	
oddziaływania	i	przekonywania.
	 Sam	autor	tej	niezwykle	barwnej,	wie-
lowątkowej	sztuki	–	Julian	Reimschüssel	
–	żył	w	 latach	1908-1984.	Z	zawodu	pe-
dagog,	poeta,	scenarzysta,	aktor	 i	pisarz	
w	 jednej	 osobie,	 swoje	 uwielbienie	 dla	
przeszłości	 i	 góralszczyzny,	 zwłaszcza	
piękna	 mowy,	 muzyki	 i	 tradycji	 górali	
żywieckich,	 powiązał	 z	 pracą	 pedago-
giczną	i	twórczą,	co	przyniosło	wspania-
łe	 rezultaty	 w	 postaci	 sztuk	 teatralnych	
o niespotykanym	natężeniu	pierwiastków	
ludowych.	Sam	często	mówił	o	swej	pra-
cy:	„Gdzie	mogłem,	gdzie	się	tylko	dało	
wykorzystywałem	 autentyczne	 teksty	
góralskie,	w	 innym	miejscu	 autentyczne	
pieśni	 do	 akcji	 dramatu	 przerabiałem,	
a  jeszcze	w	 innych	miejscach	 tworzyłem	
na	wzór	ludowy”.	Nie	dziwi	więc	fakt,	iż	
właśnie	gwarą	góralską	zostały	napisane	
dwa	akty	jasełek	„Bóg	się	rodzi”.	Na	ko-
niec	należy	podkreślić	też,	że	choć	sztuka	
ta	 została	 napisana	 dla	 profesjonalnego	
zespołu	teatralnego,	uczniom	gimnazjum	
w	 Juszczynie	 nie	 zabrakło	 uporu,	 siły	
i  fantazji,	by	 ją	wystawić	 i	 sprawdzić	 się	
w tak	trudnym	repertuarze.	

Monika Dyrlaga
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Zaproszenie
na imprezy

w marcu 2012r.
	 Serdecznie	zapraszamy	na	imprezy	organizowane	na	terenie	
naszej	gminy	w	miesiącu	marcu:

Opłatek w Przybędzy
	 W	dniu	29.01.2012r.	w	rozbudowanej	sali	domu	 ludowego	
w	 Przybędzy	 odbyło	 się	 spotkanie	 opłatkowe	 zorganizowane	
przez	Koło	Gospodyń	Wiejskich	z	Przybędzy.	

	 Imprezę	 rozpoczęła	 uroczysta	 msza	 święta	 w	 Kościele	
w  Przybędzy.	 Całość	 uroczystości	 uświetniły	 przedstawienia-
dzieci	i	młodzieży	ze	szkoły	i	przedszkola	w	Przybędzy.

DEMOGRAFIA
DEMOGRAFIA ZA ROK 2011

URODZENIA
Od	dnia	01.01.2011	–	31.12.2011	–	urodziło	się	154	dzieci

MAŁŻEŃSTWA
Na	ślubnym	kobiercu	w	okresie	od	01.01.2011r.	do	dnia	

31.12.2011r.	stanęło	151	par.

ZGONY
Od	dnia	01.01.2011r.	–	31.12.2011r.		zmarło	127	osób

DEMOGRAFIA ZA STYCZEŃ 2012

URODZENIA
Od	dnia	01.01.2012	–	31.01.2012

DZIEWCZYNKI	–	2	 CHŁOPCY	–	6
	 1.	Nikola	 	 1.		Kacper
	 2.	Maja	 	 2.		Mikołaj		
	 	 	 	 3.		Ludwik
	 	 	 	 4.		Kacper
	 	 	 	 5.		Filip
	 	 	 	 6.		Sebastian

MAŁŻEŃSTWA
Na	ślubnym	kobiercu	w	okresie	od	01.01.2012r.	do	dnia	

31.01.2012r.	stanęły		3	pary.

ZGONY
Od	dnia	01.01.2012r.	–	31.01.2012r.		zmarło	5	osób

Impreza Organizator

Tradycje	Wielkanocne	na-
szych	przodków	połączone	
z aukcją	ozdób	świątecznych	

i stroików

SP	Bytra

Gminny	Turniej	Trójek	
Siatkarskich Gimnazjum	w	Wieprzu

Podsumowanie	powiatowe-
go	konkursu	informatyczne-

go	„IKAR” Gimnazjum	w	Wieprzu

III	Gminny	Ekologiczny	
Konkurs	Plastyczny SP	Brzuśnik

Wiosenne	Warsztaty	Folklo-
rystyczne

GCKPT	+	współorganizacja	
ze	Starostwem	Powiatowym	

w	Żywcu
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 Zakończył	się	III	Gminny	i	Międzyszkolny	Konkurs	Kolęd	i	Pa-
storałek	oraz	Małych	Form	Kolędniczych	 „Gwiazda	Betlejemska	
2012”	w	Brzuśniku.	W	Konkursie	wzięło	udział	50	podmiotów	wy-
konawczych	i	ok.	180	dzieci	i	młodzieży	co	jest	swoistym	rekordem	
i bardzo	cieszy	organizatorów.	A	oto	wyniki	obrad	jury	konkursu:	

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury 
III Gminnego i Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 
oraz Małych Form Kolędniczych  „Gwiazda Betlejemska 2012”

Jury w składzie:
Brygida	Murańska	–	muzyk		-	SSK	”Grojcowianie”	w	Wieprzu
Joanna	Motyka	–	pedagog	–	Instruktor	GCK,P,T	R-W
Marek	Jurasz	–	plastyk	–	Dyrektor	GCK,P,T	R-W
po	przesłuchaniu	wszystkich	uczestników	konkursu,	postanowi-
ło	przyznać	w	poszczególnych	kategoriach	następujące	nagrody	
i	wyróżnienia:

Kategoria	I	–	śpiew	bez	akompaniamentu	–	solowy	lub	zespołowy:
„Złota	Gwiazda	Betlejemska”
Dagmara	WRONA	–	SP	w	Wieprzu	–	100,-	zł	-	nagroda	rzeczowa
I	miejsce	
Karolina	URBAŚ	–	ZSP	w	Bystrej	–	50,-	zł	+	nagroda	rzeczowa
II	miejsce
Ola	ŚLEZIAK	–	SP	w	Wieprzu	–	nagroda	rzeczowa
III	miejsce	
Nina	GRZEGOREK	–	SP	w	Juszczynie	-	nagroda	rzeczowa
Patrycja	MROWIEC	–	SP	w	Wieprzu	-	nagroda	rzeczowa

Kategoria	II	–	 śpiew	z	podkładem	w	wersji	 instrumentalnej	–	
solowy	lub	zespołowy:	„Złota	Gwiazda	Betlejemska”	
Katarzyna	Kupczak	i	Dominika	Wrzeszcz	–	200,-	zł	+	nagroda	
rzeczowa
I	miejsce		
Julia	Sputo	–	SP	w	Brzuśniku	–	50,-	zł	-	nagroda	rzeczowa
Chór	Szkoły	Podstawowej	w	Juszczynie	–	200,-	zł	-	nagroda	rzeczowa
Zespół	„Iskierki”	z	Przybędzy	–	200,-	zł	-	nagroda	rzeczowa
Dominika	Świerczek	–	Gimnazjum	Radziechowy	–	50,-	zł	-	na-
groda	rzeczowa
Klaudia	Pytlarz	–	ZSP	w	Bystrej	–	50,-	zł	-	nagroda	rzeczowa
II	miejsce
Renata	Kocoń	–	SP	w	Juszczynie	-	nagroda	rzeczowa
Zespół	Wiolinki”	-	SP	w Brzuśniku	-	nagroda	rzeczowa

III Gminny i Międzyszkolny konkurs
Kolęd i Pastorałek oraz Małych Form

Kolędniczych rozstrzygnięty
Julia	Pieczarka	i	Kacper	Murański	
–	ZSP	w	Bystrej	-	nagroda	rzeczowa
Dawid	 Murański	 i	 Emilia	 Ma-
tauszek	 –	 ZSP	 w	 Bystrej	 -	 na-
groda	rzeczowa
Dawid	 Jurasz,	 Zuzanna	 Szczy-
gieł	i	Natalia	Delimat	–	Gimna-
zjum	w	Radziechowach	-	nagro-
da	rzeczowa
III	miejsce
Magdalena	Maciejko	–	Gimna-
zjum	w	Radziechowach	-	nagro-
da	rzeczowa
Magdalena	 Murańska	 –	 SP	 w	
Brzuśniku	-	nagroda	rzeczowa
Filip	Kądziołka	–	Gimnazjum	w	Radziechowach	-	nagroda	rzeczowa
Kategoria	III	–	śpiew	z	towarzyszeniem	instrumentu	lub	zespo-
łu	(kapeli)	„Złota	Gwiazda	Betlejemska”	
Joanna	Pytlarczyk	–	Gimnazjum	w	Radziechowach	–	100,-	zł	+	
nagroda	rzeczowa
I	miejsce
Paweł	Pietraszko	i	Łukasz	Lizak	–	SP	w	Radziechowach	–	100,-	
zł	-	nagroda	rzeczowa
Anna	Sanetra	–	Gimnazjum	w	Wieprzu	–	50,-	zł	-	nagroda	rzeczowa
II	miejsce
Klaudia	Polak	–	SP	w	Wieprzu	-	nagroda	rzeczowa
Patrycja	Mędrala	i	Aleksandra	Mędrala	–	Gimnazjum	w	Jusz-
czynie	-	nagroda	rzeczowa
III	miejsce
Weronika	Pach	i	Piotr	Pitry	–	SP	w	Wieprzu	-	nagroda	rzeczowa

Kategoria	IV	–	kolędy	tradycyjne,	wykonywane	gwarą	i	w	stroju	
regionalnym	„Złota	Gwiazda	Betlejemska”	
Dawid	Murański	–	SP	w	Bystrej	–	100,-	zł	+	nagroda	rzeczowa
I	miejsce	
Natalia	Rodak	–	SP	w	Brzuśniku	–	50,-	zł	+	nagroda	rzeczowa
II	miejsce	–	nie	przyznano
III	miejsce	
Dominika	Matlas,	Ewelina	Zawada,	Kinga	Kręcichwost,	Kata-
rzyna	Biegun	–	Gimnazjum	w	Wieprzu	-	nagroda	rzeczowa

Kat.	V	–	małe	formy	kolędnicze	„Złota	Gwiazda	Betlejemska”	
Zespół	 wokalno-instrumentalny	 SP	 w	 Bystrej	 (Jakub	 Krzus,	
Monika	Sobel,	Zosia	Kaletka,	Miłosz	Konior,	Kacper	Grocho-
walski)	–	250,-	zł	+	nagroda	rzeczowa
I	miejsce	
Zespół	Szkoły	Podstawowej	w	Juszczynie	-	(Kacper	Bysko,	Ad-
rian	Pal,	Paweł	Zemczak,	Nina	Grzegorek,	Julia	Paciorek,	Kaja	
Biedrawa)	–	200,-	zł	+	nagroda	rzeczowa

	 Ponadto	Jury	sklasyfikowało	grupy	przedszkolne	poza	kate-
goriami	przyznając	następujące	nagrody:
I	miejsce
Przedszkole	Brzuśnik	–	200,-	zł	+	nagroda	rzeczowa
Przedszkole	Bystra	–	200,-	zł	+	nagroda	rzeczowa
II	miejsce
Przedszkole	Radziechowy	–	nagroda	rzeczowa



Opłatek dla seniorów w Brzuśniku
	 22	 stycznia	2012	 roku	ponad	100	osób	 zgromadziła	 sala	bu-
dynku	Wielofunkcyjnego	,	by	uczcić	babcie,	dziadków	i starszych	
mieszkańców	wsi.	Wśród	zaproszonych	gości	nie	zabrakło	Wójta	
Gminy,	 Pana	 Grzegorza	 Figury	 oraz	 Księdza	 Józefa	 Leśnego.	
Uroczystość	rozpoczęła	się	przedstawieniem	jasełkowym	w	wyko-
naniu	uczniów	Szkoły	Podstawowej	 im.	Ks.	J. Twardowskiego	w	
Brzuśniku,	 następnie	 uczennice	 zaprezentowały	 	 krótki	 koncert	
kolęd,	 a	 życzenia	 babciom	 i	 dziadkom	 złożyły	 przedszkolaki	 z	
oddziału	przedszkolnego,	dedykując	im		wiersze,	tańce	i	piosen-
ki.	 	 Stowarzyszenie	 koło	 Gospodyń	 „Brzuśnik”	 podjęło	 wszyst-
kich	zaproszonych	obiadem,	 	zimną	płytą,	a	że	spotkanie	trwało	
do	wieczora,	była	też	i	kolacja.	Do	tańca	przygrywał	zespół	i	dal-
sza	część	imprezy	stała	się	prawdziwą	zabawą	karnawałową.	Jed-

nak	największą	gwiazdą	tego	dnia	była	Pani	Józefa	Ryżka,	znana	
z	 tego,	 	że	 jest	 świetną	gawędziarką	 i	pieśniarką.	Po	raz	kolejny	
rozbawiła	wszystkich,	 tym	razem	godką	o	wdowie,	która	chciała	
wymodlić	męża	u	św.	Jana	Nepomucena,	a	już	prawdziwą	furorę	
zrobiła	śpiewana	na	melodię	znanej	przyśpiewki,	opowieść	o	pery-
petiach		brzuśniańskich	wdów.	Pani	Józia,	dziś	86	letnia,	zadziwia	
fenomenalną	pamięcią,	wszystko,	co	wymyśla,	godki	czy	piosenki,	
zapisuje	tylko	w pamięci	i	tam	przechowuje.	Jak	powiada,	tak	mia-
ła	od	dziecka.	Można	tylko	pozazdrościć	talentu	i	pamięci.
				Zapewne	wszystkim	pozostał	miłe,	wesołe	i	ciepłe	wspomnie-
nia	po	niedzielnym,	opłatkowym	spotkaniu.	Życzyć	sobie	trze-
ba:	do	zobaczenia	za	rok!

Cecylia Dudys
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Przedszkole	Wieprz	-	nagroda	rzeczowa
Nagrody	ufundowali:
Bank	Spółdzielczy	Radziechowy-Wieprz
Gminne	 Centrum	 Kultury,	 Promocji	 turystyki	 Radziechowy-
Wieprz
Podziękowania	dla	współorganizatorów:
Szkoły	Podstawowej	w	Brzuśniku
Stowarzyszenia	Społeczno-Kulturalnego	„Grojcowianie”	w Wieprzu
Stowarzyszenia	Koło	Gospodyń	Wiejskich	w	Brzuśniku
Uwagi	Jury:
	 Jury	 zachęca	w	 następnych	 latach,	 szczególnie	 do	 udziału	
w	prezentacjach	w	V	kategorii.	Najlepsze	grupy	mogły	by	brać	

udział	w	przesłuchaniach	konkursowych	„Żywieckich	Godów”.
Jednocześnie	 jury	 zwraca	uwagę	 że	nasz	konkurs	 to	przegląd	
kolęd	 i	 pastorałek	 i	 nie	 jest	 wskazana	 prezentacja	 utworów	
o charakterze	piosenki	świątecznej.

UWAGA	!!!	

	 Uroczyste	wręczenie	NAGRÓD	odbędzie	się	po	feriach	zi-
mowych	-	17	lutego	2012	r  	o	godz.	9.00	w	siedzibie	BANKU	
SPÓŁDZIELCZEGO	w	Radziechowach.	

Marek Jurasz

	 22	stycznia	br.	w	sali	Domu	Ludowego	w	Juszczynie	odbyło	
się	spotkanie	opłatkowe	wraz	z	zabawą	taneczną	zorganizowa-
ne	przez	Koło	Gospodyń	Wiejskich	w	Juszczynie.

Zabawa opłatkowa w Juszczynie
	 Imprezę	 uświetnił	 bogaty	 program	 artystyczny,	 korowód	
z przebierańcami	oraz	tradycyjne	przyśpiewki.
	 Po	 części	 artystycznej	 odbyła	 się	 zabawa	 taneczna,	 która	
trwała	do	białego	rana.
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Regulamin Konkursu Literackiego
na temat zdrowego stylu życia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
	 Celem	konkursu	jest	kształtowanie	wyobraźni	twórczej	oraz	
promocja	prozdrowotnych	zachowań	poprzez	napisanie	pracy	
literackiej	na	temat:
  „Szlachetne	zdrowie,	nikt	się	nie	dowie,	jako	smakujesz,	aż	
się	zepsujesz.”	–	tak	w	XI	wieku	przestrzegał	Jan	Kochanowski.	
A	jak	Ty	dzisiaj	rozumiesz	potrzebę	troski	o	zdrowie.

§ 2
	 Organizatorem	Konkursu	 jest	Wójt	 Gminy	 Radziechowy-
Wieprz,	 Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	 Gminy	 Radziechowy-
Wieprz	oraz	Gminne	Centrum	Kultury,	Promocji	i	Turystyki.

§ 3
	 W	celu	wzięcia	udziału	w	konkursie	należy	złożyć	pracę	lite-
racką	w	formie:	opowiadania,	baśni,	eseju	lub	wiersza:
	 do	1	stron	A4	dla	uczniów	klas	1-3;
	 do	1,5	strony	dla	uczniów	klas	4-6;
	 b)	do	2	stron	A4	dla	uczniów	gimnazjów.

§ 4
	 W	konkursie	mogą	brać	udział	uczniowie	klas	1-6	szkół	oraz	
uczniowie	gimnazjów	z	terenu	gminy	Radziechowy-Wieprz.

§ 5
	 Konkurs	zostanie	rozstrzygnięty	w	3	kategoriach	wiekowych:
	 prace	uczniów	kl.	I-III	szkół	podstawowych,
	 prace	uczniów	kl.	IV-VI	szkół	podstawowych,
	 prace	uczniów	gimnazjów.

§ 6
	 Konkurs	 przeprowadza	 Komisja	 powołana	 przez	 Wójta	
Gminy	Radziechowy-Wieprz,	w	składzie:
-	Dyrektor	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	Radziechowy-Wieprz
-	Dyrektor	Gminnego	Centrum	Kultury,	Promocji	i	Turystyki,
-	Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	w	Brzuśniku,
Decyzje	Komisji	są	ostateczne.
Dokumentację	Komisji	prowadzi	Gminna	Biblioteka	Publiczna.

Rozdział II
Przebieg Konkursu

§ 7
	 Każdy	uczestnik	Konkursu	może	nadesłać	tylko	jedną	pracę.

	 Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Radziechowach	
–	 Wieprzu	 informuje	 mieszkańców	 gminy	 o	 rozpoczęciu	
przewidzianej	 na	 lata	 2012/2013	 realizacji	 	 Projektu	 Syste-
mowego	„Efektywna	pomoc	społeczna	w	gminie	Radziecho-
wy	 –	Wieprz”	w	 ramach	 Priorytetu	VII	 Promocja	 Integracji	
Społecznej,	Działania	7.1.	Rozwój	 i	upowszechnianie	aktyw-
nej	 integracji,	Poddziałania	7.1.1.	Rozwój	 i	upowszechnianie	
aktywnej	integracji	przez	ośrodki	pomocy	społecznej		Progra-
mu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	2007	–	2013	Europejskiego	
Funduszu	Społecznego.
 W związku z powyższym ogłasza się nabór uczestników w/w 
projektu.
 Założenia i cele projektu na lata 2012/2013 sformułowane 
zostały w oparciu o dane i doświadczenia zebrane przez ośro-
dek w trakcie realizacji projektu w latach ubiegłych. 
 Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i zawodowemu kobiet i mężczyzn, klientów pomo-
cy społecznej naszej gminy.

	 Uczestnikami	projektu	mogą	zostać	osoby	korzystające	ze	
świadczeń	pomocy	społecznej		w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	12	
marca	2004	r.	o	pomocy	społecznej,	będące	w	wieku	aktywności	
zawodowej	 tj.	 15-64	 lat,	 zagrożone	wykluczeniem	społecznym	
ze	względu	 na:	 ubóstwo,	 sieroctwo,	 bezdomność,	 bezrobocie,	

Ogłoszenie o naborze
uczestników projektu systemowego 

niepełnosprawność,	długotrwałą	 lub	ciężką	chorobę,	przemoc	
w	 rodzinie,	 macierzyństwo	 lub	 wielodzietność,	 bezradność	
w sprawach	opiekuńczo-wychowawczych	i	prowadzenia	gospo-
darstwa	domowego,	zwłaszcza	w	rodzinach	niepełnych	lub	wie-
lodzietnych.
	 W	projekcie	mogą	wziąć	więc	udział	zarówno	osoby	bezro-
botne	(w	tym	długotrwale	bezrobotne),	nieaktywne	zawodowo	
tzn.	nie	pozostające	w	stosunku	zatrudnienia	a	nie	zarejestro-
wane	 jako	bezrobotne	w	PUP.	Osoby	zatrudnione	mogą	rów-
nież	brać	udział	w	projekcie,	o	ile	spełnią	pozostałe	przesłanki	
uczestnictwa.						
	 Przez	osoby	korzystające	ze	 świadczeń	pomocy	 społecznej	
rozumie	 się	 osoby	 otrzymujące	 zarówno	 świadczenia	 pienięż-
ne	jak	i	niepieniężne	(np.	praca	socjalna).	Okres	korzystania	ze	
świadczeń	nie	jest	określony.	Może	to	być	zatem	trwałe	korzy-
stanie	ze	świadczeń	pomocy	społecznej	jak	również	korzystanie	
na	okoliczność	projektu.

	 Osoby	wyrażające	chęć	wzięcia	udziału	w	projekcie	proszo-
ne	są	o	zgłoszenie	się	w	siedzibie	GOPS	Radziechowy-Wieprz	
w	pokoju	nr	18	w	godzinach	urzędowania	tj.	7.00-15.00,	celem	
wypełnienia	ankiety	kwalifikacyjnej.	Ostatecznego	wyboru	gru-
py	uczestników	projektu	w	roku	2012	dokona	powołana	przez	
Kierownika	GOPS	komisja	rekrutacyjna.
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	 Na	Konkurs	nie	można	przesyłać	prac	adaptowanych	(ko-
piowanych,	wzorowanych).	
	 Na	Konkurs	nie	można	przesyłać	prac	zbiorowych.
	 Każda	praca	musi	mieć	dołączoną	metrykę	zawierającą	na-
stępujące	dane:
	 imię	i	nazwisko	autora	pracy
	 wiek
	 adres	zamieszkania
	 numer	telefonu	kontaktowego	
	 nazwa	szkoły	
	 imię	i	nazwisko	opiekuna	–	nauczyciela,
	 oraz	 podpisane	 oświadczenie	 stanowiące	 załącznik	 do	 ni-
niejszego	regulaminu.	Prace	nadesłane	bez	niniejszego	oświad-
czenia	nie	zostaną	dopuszczone	do	udziału	w	Konkursie.	
	 5.	Każda	praca	powinna	spełniać	następujące	kryteria:	ory-
ginalność	pomysłu,	zbieżność	z	tematyką	i	atrakcyjność	dla	od-
biorcy.
	 6.		Prace	nadesłane	na	konkurs	nie	będą	zwracane	przez	Or-
ganizatora.	

§ 7
	 Miejsce	składania	prac:	Biblioteka	Gminna	w	danym	sołec-
twie.
	 Termin	składania	prac:	1	marca	2012r.	
	 Do	dnia	15	marca	2012r.	Kapituła	Konkursu	dokona	podsu-
mowania	Konkursu	oraz	wyłonienia	zwycięzców	i	osób	wyróż-
nionych.	
	 Wyniki	Konkursu	zostaną	zamieszczone	na	tablicach	ogło-
szeń	w	bibliotekach,	Urzędzie	Gminy,	na	gminnej	stronie	inter-
netowej	oraz	w	biuletynie	informacyjnym	„Nasza	Gmina”.

Rozdział III
Postanowienia końcowe

§ 8
	 Organizator	przewiduje	atrakcyjne	nagrody	za	trzy	pierwsze	
miejsca	w	każdej	kategorii.		Komisja	zastrzega	sobie	możliwość	
nie	przyznania	nagród	w	sytuacji	braku	prac	spełniających	kry-
teria.
	 Nagrody	w	Konkursie	określa	i	zapewnia	Organizator	Kon-
kursu.
	 Z	 chwilą	wręczenia	 nagród	Organizator	Konkursu	 uzyska	
prawo	własności	do	nadesłanych	prac.	
	 Organizator	zastrzega	sobie	możliwość	zmiany	niniejszego	
regulaminu.
	 Przystąpienie	do	konkursu	jest	równoznaczne	z	wyrażeniem	
zgody	na	opublikowanie	pracy	konkursowej,	imienia	i	nazwiska,	
miejscowości	zamieszkania	i	nazwy	szkoły.	
	 Autorzy	 prac	 przejmują	 od	Organizatora	Konkursu	pełną	
odpowiedzialność	z	 tytułu	 roszczeń	osób	 trzecich,	 jakie	mogą	
powstać	w	związku	z	ewentualnym	naruszeniem	jakichkolwiek	
praw	tych	osób	do	zgłoszonych	do	Konkursu	prac.

	 Dane	 osobowe	 uczestników	Konkursu	 są	 zbierane	 i	 prze-
twarzane	przez	Organizatora	dla	celów	związanych	z	 przepro-
wadzeniem	Konkursu	oraz	wywiązania	 się	 z	 jego	 zobowiązań	
jako	organizatora	konkursu.

	 Załącznik	do	Regulaminu	Konkursu	Literackiego	na	temat	
zdrowego	stylu	życia

Imię i Nazwisko autora pracy	.......................................................
..........................................................................................................

Imię i Nazwisko opiekuna prawnego
..........................................................................................................

..........................................................................................................

Adres	do	korespondencji

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Telefon,			 	 	 	 E-mail

..........................................................................................................

Wiek	 	 	 Nazwa	szkoły

..........................................................................................................

Imię	i	nazwisko	nauczyciela	–	opiekuna

..........................................................................................................

OŚWIADCZENIE
	 Oświadczam,	 że	 zapoznałem/zapoznałam	 się	 z	 Regulami-
nem		Konkursu	literackiego	na	temat	zdrowego	stylu	życia		i ak-
ceptuję	jego	treść.
	 Oświadczam,	 że	 informacje	 zawarte	w	niniejszej	 karcie	 są	
prawdziwe,	 a	 przesłaną	 przeze	mnie	 pracę	 wykonałem/wyko-
nałam	osobiście	 i	przysługują	mi	z	tego	tytułu	wszelkie	prawa	
autorskie.
	 Oświadczam,	że	nieodpłatnie	przenoszę	na	Organizatorów	
Konkursu	 własność	 egzemplarza	 mojego	 utworu	 oraz	 prawa	
autorskie.
	 Oświadczam,	 że	wyrażam	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 	moich	
danych	 osobowych	 przez	 Organizatorów	 Konkursu	 w	 celach	
wynikających	 z	 regulaminu	 tego	Konkursu,	 zgodnie	 z	 ustawą	
z	 dnia	 29	 sierpnia	 1997r.	 o	 ochronie	 danych	 osobowych	 (Dz.	
U.	z 1997	r.,	nr	133,	poz.	883	z	późn.	zm.).	Poprzez	dostarcze-
nie	pracy	na	Konkurs	nieodpłatnie	przenoszę	na	Organizatora	
wszelkie	autorskie	prawa	majątkowe	do	nich.	

Data	i	miejsce	 Podpis	autora		 Podpis	opiekuna	prawnego

..........................................................................................................

	 Uprzejmie	 informujemy,	 że	 Wójt	 Gminy	 Radziechowy	
–	Wieprz	 	 w	 dniu	 24	 stycznia	 2012	 ogłosił	 otwarty	 konkurs	
na	 realizację	 zadań	Gminy	Radziechowy-Wieprz	w	 zakresie	
wspierania	 i	upowszechniania	kultury	fizycznej,	działania	na	
rzecz	osób	niepełnosprawnych	w	2012r.,	przez	podmioty	nie	
zaliczane	 do	 sektora	 finansów	 publicznych	 i	 nie	 działające	
w celu	osiągnięcia	zysku	prowadzących	działalność	publiczną	
na	rzecz	mieszkańców	Gminy	Radziechowy	–	Wieprz.	

Informacja o ogłoszeniu konkursu
	 Dodatkowo	informujemy,	że	oferty	należy	składać	do	14	
lutego	2012	roku	do	godziny	15.00	w	Urzędzie	Gminy	Ra-
dziechowy	–	Wieprz.

	 Wszelkie	 informacje	 dla	 zainteresowanych	 można	 zna-
leźć	na	stronie	Biuletynu	Informacji	Publicznej	Gminy	Ra-
dziechowy	–	Wieprz	w	zakładce	Konkursy.	
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Jednocześnie informujemy, że nie zamieszczamy żadnych reklam i ogłoszeń od osób prywatnych, firm i stowarzyszeń.

	 Wprawdzie	nowy	rok	2012	rozpoczął	się	 już	na	dobre,	ale	
chciałabym	korzystając	z	okazji	podliczeń	i	podsumowań	rzucić	
okiem	wstecz	 i	podziękować	za	rok	poprzedni.	Dla	Biblioteki	
rok	2011	był	rokiem	intensywnych	zmian.	Dzięki	zaangażowa-
niu	 radnych	gminy	oraz	władz	urzędu	 i	wspólnej	pracy	udało	
nam	się	między	innymi:	zabezpieczyć	zewnętrzną	klatkę	scho-
dową	w	Domu	Ludowym	w	Radziechowach,	zaopatrzyć	biblio-
tekę	w	Radziechowach	w	nowe	regały,	wymienić	drzwi	wejścio-
we	w	bibliotece	w	Bystrej,	wymienić	okna	i	drzwi	w	bibliotece	
w Juszczynie.	W	tym	miejscu	chciałabym	serdecznie	podzięko-
wać	wszystkim	zaangażowanym	w	remont	ścieżki	prowadzącej	
do	biblioteki	i	placu	zabaw	w	Juszczynie	–	strome	i	niebezpiecz-
ne	„zejście”	 zostało	 zastąpione	bezpiecznymi,	pięknymi	 scho-
dami.		Warto	pamiętać	o	tym,	że	czasem	kilka	osób	wystarczy	
aby	zmienić	otaczającą	nas	rzeczywistość	z	korzyścią	dla	całej	
społeczności.
	 W	2011	 roku	nasi	 czytelnicy	podarowali	 bibliotece	 aż	 490	
książek!	Ks.	Ryszard	Kubasiak	przekazał	bibliotece	26	roczni-
ków	L’Osservatore	Romano	za	czas	pontyfikatu	Jana	Pawła	II.	
Serdecznie	dziękujemy!
	 Najgoręcej	pragniemy	podziękować	za	wsparcie,	za	wyrazy	
sympatii	i	uznania.	Pamiętajcie,	że	biblioteka	to	nie	tylko	książ-
ki.	Jeżeli	macie	pomysł	na	ciekawe	warsztaty,	kursy,	zajęcia	–	
jesteśmy	otwarci	na	propozycje.	Jeżeli	macie	pasje,	w	realizacji	
których	możemy	pomóc	–	zapraszamy!	

W skrócie, w 2011 roku:
-	Biblioteka	przystąpiła	do	Programu	Rozwoju	Bibliotek.	Dzię-
ki	 temu,	 wszyscy	 mieszkańcy	 Gminy	 mogą	 BEZPŁATNIE	
korzystać	 we	 wszystkich	 naszych	 placówkach	 z	 Internetu	
(również	WiFi).	W	 sumie	 otrzymaliśmy	 10	 zestawów	 kom-
puterowych	–	po	dwa	do	każdej	placówki	(Bystra,	Brzuśnik,	
Juszczyna,	Wieprz,	Radziechowy),	urządzenia	wielofunkcyjne	
(	skaner,	ksero,	drukarka),	a	także	projektor	multimedialny	i	
ekran	–	co	pozwoli	nam	na	urzeczywistnienie	marzeń	o stwo-
rzeniu	mini	kina.	W	ramach	PRB	pracownicy	biblioteki	biorą	
udział	w	intensywnych	szkoleniach,	które	pomogą	nam	opra-
cować	plan	rozwoju	biblioteki	w	taki	sposób	aby	jak	najsku-
teczniej	służyła	mieszkańcom	gminy.	
-	Biblioteka	użyczyła	osobowości	prawnej	grupie	nieformalnej	
Fabryka	 Prądu.	Dzięki	 temu	 grupa	mieszkańców	 z	Radzie-
chów	i	Przybędzy	otrzymała	dofinansowanie	5000	złotych	na	
realizację	warsztatów	ceramicznych	 i	warsztatów	komunika-
cji	interpersonalnej.	Projekt	jest	realizowany	do	19	lutego	br.	
Pod	patronatem
-	Udostępniliśmy	 za	 darmo	 kurs	 języka	 angielskiego	 FunEn-

Słowo podsumowania
i słowo wstępu z Biblioteki

Czyli co było (2011) i co będzie (2012) 
glish	dla	dzieci	od	6	do	12	lat	za	darmo	we	wszystkich	naszych	
placówkach	–	z	kursu	można	korzystać	do	końca	roku	2012,	
dla	najpilniejszych	uczniów	przewidujemy	nagrody.
-	Zakupiliśmy	czytnik	e-booków.	Nasi	czytelnicy	będą	mieli	nie-
powtarzalną	okazję	testować	to	nowoczesne	narzędzie	(obec-
nie	 testowanie	 e-book	 readerów	 umożliwia	 zaledwie	 kilka	
bibliotek	na	świecie).	

Co chcielibyśmy osiągnąć w 2012 roku? W skrócie:
-	Kursy	językowe	dla	mieszkańców	gminy	–	zgłoszenia	przyjmu-
jemy	we	wszystkich	naszych	placówkach,
-	Warsztaty	komputerowe	dla	dorosłych,
-	Konkurs	fotograficzny	z	super	nagrodami,
-	Spotkania	z	podróżnikami	połączone	z	pokazami	slajdów,
-	Wystawy	prac	plastycznych	i	rzeźby	utalentowanych	mieszkań-
ców	gminy,
-	Mini	kino	i	Dyskusyjny	Klub	Filmowy,	dzięki	któremu	będzie-
my	mogli	wyświetlać	filmy	na	dużym	ekranie	we	wszystkich	
miejscowościach	gminy,
-	Dyskusyjne	Kluby	Książki	dla	dorosłych	i	młodzieży	(zaczyna-
ją	 działać	w	Radziechowach-poszukujemy	 chętnych	 z	 pozo-
stałych	miejscowości!),
-	Nagranie	audiobooków	dla	dzieci	przy	udziale	znanych	osobi-
stości	z	naszej	gminy,
-	Uruchomienie	akcji	cyfrowa	gmina	–	dla	ochrony	dziedzictwa	
kulturowego.	 Masz	 stare	 zdjęcia,	 które	 chciałbyś	 uchronić	
przed	zniszczeniem?	Przyjdź	do	Biblioteki,	poddamy	je	digi-
talizacji	 –	 przekształcimy	w	wersję	 elektroniczną.	 Posiadasz	
stare	przedmioty	użytku	codziennego?	Nie	są	Ci	potrzebne,	
ale	nie	chcesz	też	by	uległy	zniszczeniu?	Przyjdź	do	Biblioteki	
–	być	może	wspólnie	wymyślimy	sposób	jak	ocalić	przeszłość	
od	zapomnienia.
-	Spotkanie	z	Wilhelmem	Brasse	–	głównym	fotografem	obozu	
Auschwitz,
-	i	jeszcze	kilka	innych	działań	;)

	 Nieustannie	zapraszamy	do	zgłaszania	tytułów	książek	któ-
re	chcielibyście	przeczytać	albo	polecić.	
	 Poszukujemy	osób	chętnych	do	udzielania	się	w	charakterze	
wolontariusza	–	wspieraj	nas	i	zdobywaj	doświadczenie.

	 Dodatkowe	informacje	na	naszej	stronie:
www.gbp.radziechowy-wieprz.pl
Mail:	gbp@radziechowy-wieprz.pl
Tel.:	33	8676	146
Dołącz	do	nas	na	Naszej	Klasie	i	Facebooku


