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1% podatku 
	 Każdy	podatnik	ma	możliwość	przekazania	1%	podatku	dochodowego	na	rzecz	wybranej	przez	niego	organizacji	pożytku	pu-
blicznego.	

	 W	przypadku,	kiedy	podatnik	nie	przekaże	1%	na	rzecz	organizacji	pożytku	publicznego,	wtedy	trafi	on	do	budżetu	Państwa.	
Na	stronie	Ministerstwa	Pracy	i	Polityki	Społecznej	(http://www.mpips.gov.pl)	znajduje	się	wykaz	wszystkich	organizacji	uprawnio-
nych	do	otrzymania	1%	podatku	dochodowego	od	osób	fizycznych	za	rok	2011	wraz	z	numerami	rachunków	bankowych	zgłoszony-
mi	do	naczelników	urzędów	skarbowych	do	dnia	31	stycznia	2012	roku,	w	tym	z	terenu	naszej	gminy.	Są	to	następujące	organizacje:

Bezdomne psy
	 Błąkające	się	psy	są	wielkim	obciążeniem	dla	budżetu	gminy.	Za	odtransportowanie	każdego	z	nich	do	schroniska	oraz	pod-
danie	go	leczeniu	i	dalsze	utrzymanie	w	schronisku	Gmina	musi	zapłacić,	a	te	pieniądze	można	by	przeznaczyć	na	inne	cele.
	 Jednocześnie	zwracamy	się	z	apelem	do	tych,	którzy	chcieliby	mieć	własnego	czworonoga	o	adopcję	bezdomnych	psów	z	terenu	
naszej	gminy.	Poniżej	publikujemy	zdjęcia	bezdomnych	psów	znalezionych	na	terenie	naszej	gminy.
Psy	te	znajdują	się	w	Schronisku	dla	Bezdomnych	Zwierząt	w	Żywcu,	ul.	Kabaty	2.	Czynne:	pon.	-	pt.	7.00	-	15.00,	tel.:	694	475	951.

	 KUBUŚ	II	ur.	1999	Bezdomny	piesek	
z	Radziechów,	obecnie	czekający	na	no-
wego	właściciela
	 Pies,	mieszaniec,	samiec	rudy,	gładki	
włos,	długie	klapnięte	uszy,	kastrowany.	
Piesek	jest	średniej	wielkości.	Przebywał	
jeszcze	w	Schronisku	na	ul.	Świętokrzy-
skiej.	Kubuś	II	jest	nieufny	do	ludzi,	ale	
dogaduje	się	z	innymi	psami,	mieszka	z	2	
psami	w	boksie.

	 PIRAT	 ur.	 2006	 Bezdomny	 piesek	
z Radziechów,	obecnie	czekający	na	no-
wego	właściciela
	 Pies,	mieszaniec,	czarny,	łapy	podpa-
lane,	 stojące	 uszy,	 uszkodzenie	 mecha-
niczne	w	lewym	oku.	Piesek	jest	średniej	
wielkości-	wysokość	do	kolana.	Kastrowa-
ny.	Przebywa	w	schronisku	od	1.07.2010.	
Pirat	jest	ufny	w	stosunku	do	ludzi,	świet-
nie	dogaduje	się	z	innymi	psami.

	 SKOCZEK	 ur.	 2011	 r.	 Bezdomny	
piesek	 z	Wieprza,	 obecnie	 czekający	 na	
nowego	właściciela
	 Trafił	 do	 schroniska	 26	 stycznia	 br.	
Został	 znaleziony	 na	 przystanku	 au-
tobusowym	 w	 Wieprzu,	 naprzeciwko	
strażnicy.	Piesek	 jest	 średniej	wielkości-	
wysokość	 do	 kolana.	 Czarny	 podpalany	
z dłuższym	włosem.
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	 24	 lutego	 dyrekcja,	 grono	 pedago-
giczne	oraz	uczniowie	Szkoły	Podstawo-
wej	 im.	Franciszka	Polaka	w	 Juszczynie	
mieli	zaszczyt	powitać	w	progach	szkoły	
zacnego	 gościa,	 którym	 był	 ks.	 biskup	
Piotr	Greger.
	 Na	tę	wizytę	oczekiwali	wszyscy	w na-
pięciu	 i	 z	 wielką	 ciekawością.	 Jaki	 jest	
nowy	biskup?	Jak	wygląda?	Czy	pogrozi	
nam	palcem,	zapędzi	do	kościoła?	Takie	
pytania	 rodziły	 się	 zapewne	 w	 niejed-
nej	 głowie,	 owładniętej	 z	 jednej	 strony,	
zrozumiałą	 w	 tej	 sytuacji	 ciekawością,	
a z drugiej	stereotypowym	wyobrażeniem	
hierarchów	kościelnych.	
	 Biskup	zaskoczył	wszystkich!	
	 Już	 przy	 samym	 wejściu	 do	 szkoły,	
gdzie	jako	pierwsza	powitała	go	pani	dy-
rektor	Ewa	Chowaniec,	 towarzyszył	mu	
szeroki,	szczery	uśmiech.	Podczas	akade-
mii,	przygotowanej	przez	uczniów	naszej	
szkoły,	 pod	 kierunkiem	 pani	 katechet-
ki	 Grażyny	Matusznej,	 biskup	 z	 żywym	
zainteresowaniem	 śledził	 występ	 arty-
styczny,	do	programu	którego,	nawiązał,	
w  swoim	 późniejszym	 przemówieniu.	
Ujmował	elokwencją,	kulturą	bycia	oraz	
poczuciem	humoru,	którym	zaskarbił	so-
bie	sympatię	nas	wszystkich.	
	 Pierwsze	 słowa,	 jakie	 skierował	 ks.	
biskup	do	uczniów	oraz	przedszkolaków,	
licznie	 przybyłych	 do	 naszej	 szkoły	 pod	
opieką	pań:	Katarzyna	Murańskiej	i	Ha-
liny	Kocoń,	to	znakomity	wiersz	ks.	Jana	
Twardowskiego	pt.	„Obiecanki	cacanki”.	
Oto	jego	fragmenty:

Będę mądry obiecuje
lecz w zeszycie przyniósł dwóje
(…)
być rozsądnym obiecuje
łyka lody i choruje
ciocie kochać obiecuje
znów jej jęzor pokazuje
(…)
być na piątkę obiecuje
lecz z piątego piętra pluje
być aniołem obiecuje
wszedł na stołek i wariuje,
będę grzeczny obiecuje
lecz mamusi swej pyskuje
będę wdzięczny obiecuje
lecz dziadkowi życie truje
kochać ludzi obiecuje
koleżance nie daruje
(…)
być dentystą obiecuje
zęby lalkom wyłamuje.

	 Uczniowie	 z	 atencją	 słuchali	 księdza	
biskupa,	gdy	prawił	o	swoim	dzieciństwie	
spędzonym	 na	 Śląsku,	 o	 swojej	 mamie,	
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nauczycielce	 języka	 polskiego,	 która,	 cy-
tuję	 słowa	ks.	 biskupa:	 „na	 szczęście	 nie	
uczyła	mnie	języka	polskiego,	ale	i	tak	nie	
ominęło	 mnie	 czytanie	 żadnej	 z	 lektur	
szkolnych”.	Dowiedzieliśmy	się,	że	ks.	bi-
skup	włada	 równie	dobrze	 językiem	nie-
mieckim	jak	polskim,	a	dodatkowo	musiał	
nauczyć	się	języka	włoskiego,	gdyż	studio-
wał	w	Watykanie.	Wreszcie,	ku	zaskocze-
niu	wszystkich	zdradził,	że	 jako	 licealista	
grał	w	śląskiej	lidze	koszykówki.	
	 Oto	 obraz	 nowoczesnego	 duszpa-
sterza,	 który	 przychodzi	 do	 młodzieży	
szkolnej	i	niczym	Ignacy	Krasicki,	w	spo-
sób	żartobliwy	wytyka	przywary	i	drobne	
grzeszki	 wieku	 dziecięcego.	 Nie	 grozi	
palcem,	 nie	 nakazuje,	 lecz	 opowiada	
o swojej	drodze,	która	wiedzie	przez	bi-
blioteki	pełne	lektur,	przez	godziny	spę-
dzone	 nad	 słownikami	 języków	 obcych,	
ale	 też	 przez	 czas	 relaksu	 na	 szkolnym	
boisku.	Wskazuje	młodemu	człowiekowi	
jaką	drogą	warto	pójść,	by	 stać	 się	 szla-
chetnym	i	mądrym.	A	jak	wszyscy	dosko-
nale	wiemy,	nic	nie	uczy	lepiej,	niż	dawa-
nie	przykładu	własnym	postępowaniem.	

	 Dla	 naszych	 uczniów,	 wizyta	 ks.	 bi-
skupa	Piotra	Gregera,	była	ważnym	do-
świadczeniem,	 które	 uświadomiło	 im,	
że	 biskup	 jest	 nie	 tylko	 do	 różańca,	 ale	
przede	wszystkim	 jest	człowiekiem,	któ-
ry	mimo	zajmowanej	pozycji	w	hierarchii	
kościelnej,	może	być	 zarazem	wielbicie-
lem	poezji	i	sportu.	Dla	nas	nauczycieli,	
znamienne	są	słowa	ks.	biskupa,	o	ważnej	
roli	w	wychowawczym	wspieraniu	i	wspo-
maganiu	rodziny.	
	 Piątkowe	 popołudnie,	 spędzone	
w sympatycznym	towarzystwie	ks.	bisku-
pa	Piotra	Gregera,	na	długo	pozostanie	
w	naszej	pamięci.

Katarzyna Kaczorowska

Kontrakt dla stomatologa
	 Od	2010	roku	intensywnie	zwracaliśmy	się	do	Pana	Zygmunta	Klosy,	Dyrek-
tora	Śląskiego	OW	NFZ	w	Katowicach	o	zwiększenie	kontraktu	dla	stomatologa	
na	terenie	naszej	gminy	w	wymiarze	1	etatu.	Na	terenie	naszej	gminy	Pan	Sławo-
mir	Michalski	od	16	lat	jako	jedyny	stomatolog	pełni	swoje	usługi	dla	mieszkań-
ców	gminy	w	ramach	NFZ	na	½	etatu.
	 Z	 przyjemnością	 informujemy,	 że	 udało	 się	 zwiększyć	 ten	 kontrakt	 do	wy-
miaru	1	etatu.	Dzięki	przyznaniu	dla	gabinetu	 stomatologicznego	całego	etatu	
znacznie	poprawi	się	dostępność	usług	dla	mieszkańców	gminy.	W	szczególności	
dotyczy	to	protez.	Czas	oczekiwania	na	nie	zmniejszy	się	dwukrotnie.	W	ramach	
zwiększonego	 limitu	zabiegów	możliwe	będzie	 także	wykonywanie	w	większym	
zakresie	zabiegów	profilaktycznych,	okresowych	przeglądów,	 lakowania	zębów,	
czyszczenia	złogów	nazębnych.	U	poszczególnych	pacjentów	skróci	się	całkowity	
okres	kompleksowego	leczenia.
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	 W	 Gminie	 Radziechowy-Wieprz	
kwalifikacja	 wojskowa	 na	 2012r.	 zakoń-
czyła	się	dnia	15	 lutego	2012r.	Niestety,	
wielu	młodych	ludzi	nie	stawiło	się	przed	
Wojskową	 Komisją	 Lekarską,	 zadając	
sobie	pytanie:	„Przecież	pobór	do	wojska	
jest	w Polsce	zawieszony/zniesiony	od	kil-
ku	lat,	więc	o	co	chodzi	z	tym	stawiennic-
twem,	czyżby	się	coś	zmieniło?
	 Kiedyś	były	budzące	strach	pobory,	 te-
raz	 przeprowadza	 się	 kwalifikacje	 wojsko-
we,	której	celem	jest	sprawdzenie	predyspo-
zycji	oraz	zdrowia	psychicznego	i	fizycznego	
pod	kątem	zdolności	do	służby	wojskowej.
	 W	 tym	 roku	 takim	obowiązkiem	zo-
stali	objęci	m.in.	mężczyźni,	którzy	wła-
śnie	 ukończyli	 19	 lat	 (rocznik	 1993  r.).	
Nie	 unikną	 jej	 również	 osoby,	 które	
wcześniej	uchylały	się	od	poboru	i	służby	
w	 armii.	Mogą	 one	 się	 zgłaszać	 dobro-

Przed kwalifikacją wojskową nie uciekniesz
wolnie.	Tak	więc	osoby,	które	w	wieku	19	
–	 24	 lat	 nie	 poddały	 się	 kwalifikacji	 lub	
poborowi,	powinny	zgłosić	się	do	gminy.	
A	osoby	starsze	bezpośrednio	do	właści-
wej	ze	względu	na	miejsce	zamieszkania	
wojskowej	komendy	uzupełnień.
	 Jeżeli	 osoba	 z	ważnych	przyczyn	nie	
może	 stawić	 się	 do	 kwalifikacji	 wojsko-
wej	w	określonym	w	wezwaniu	 terminie	
i	 miejscu,	 powinna	 zawiadomić	 o	 tym	
właściwego	 wójta	 lub	 burmistrza	 (pre-
zydenta	 miasta).	 Powinna	 to	 zgłosić	
najpóźniej	w	dniu,	w	którym	była	zobo-
wiązana	do	stawienia	 się	do	kwalifikacji	
i	 podać	 przyczyny,	 które	 nie	 pozwalają	
jej	na	stawienie	się	w	tym	terminie.	Wójt	
lub	burmistrz	(prezydent	miasta)	określi	
nowy	 termin	 oraz	miejsce	 stawienia	 się	
do	 kwalifikacji	 wojskowej.	 I	 co	 najważ-
niejsze,	 nieodebranie	 wezwania	 imien-

nego	 nie	 zwalnia	 osób	 podlegających	
zgłoszeniu	 się	do	kwalifikacji	wojskowej	
z  tego	 obowiązku.	 Niestawienie	 się	 do	
kwalifikacji	wojskowej	bez	uzasadnionej	
przyczyny	 podlega	 grzywnie	 albo	 karze	
ograniczenia	wolności.
	 Czy	oznacza	 to	popularne	 i	budzące	
strach	u	niektórych	„pójście	do	wojska”?	
Nie,	odkąd	służba	wojskowa	nie	jest	obo-
wiązkowa,	wszyscy	 stawiający	 się	w	 bie-
żącym	 roku	 do	 kwalifikacji	 wojskowej	
z  mocy	 prawa	 zostaną	 przeniesieni	 do	
rezerwy	 z	 dniem,	 w	 którym	 orzeczenie	
właściwej	komisji	lekarskiej	o	ich	zdolno-
ści	do	czynnej	służby	wojskowej	stanie	się	
ostateczne,	 chyba,	 że	 są	 osobami,	 które	
ukończyły	18	lat	i	zgłosiły	się	ochotniczo	
do	pełnienia	 służby	wojskowej	 i	nie	po-
siadają	określonej	kategorii	zdolności	do	
czynnej	służby	wojskowej.

	 Międzynarodowy	Dzień	Bezpieczne-
go	Internetu	obchodzony	jest	z	inicjatywy	
Komisji	Europejskiej	od	2004	roku	i	ma	
na	celu	inicjowanie	i	propagowanie	dzia-
łań	na	rzecz	bezpiecznego	dostępu	dzieci	
i  młodzieży	 do	 zasobów	 internetowych.	
W	 Polsce	Dzień	 Bezpiecznego	 Interne-
tu	od	2005	roku	organizowany	jest	przez	
Fundację	Dzieci	Niczyje	 oraz	Naukową	
i Akademicką	Sieć	Komputerową.
	 Nasza	 szkoła	 od	 5	 lat	 aktywnie	
przyłącza	 się	do	działań	propagujących	
na	 rzecz	 bezpiecznego	 dostępu	 dzieci	
i młodzieży	do	zasobów	 internetowych.	
W	 minionych	 latach	 podejmowaliśmy	
rozmaite	inicjatywy	takie	jak:	prowadze-
nie	dodatkowych	zajęć	na	temat	bezpie-
czeństwa	w	sieci	z	wykorzystaniem	ma-
teriałów	 edukacyjnych	 udostępnionych	
przez	 Fundację	 Dzieci	 Niczyje,	 zorga-
nizowanie	szkolenia	dla	rodziców	z	wy-
korzystaniem	 prezentacji	 multimedial-

CERTYFIKAT DBI
dla Szkoły Podstawowej im. F. Polaka w Juszczynie

nej,	konkursy	wewnątrzszkolne	(plakat,	
prezentacja	multimedialna),	 opracowa-
nie	 okolicznościowych	 gazetek	 ścien-
nych	i ulotek.	86	uczniów	wzięło	udział	
w kursach	e-learning	w	czasie	dodatko-
wych	 zajęć	 komputerowych.	Uczniowie	
klas	I-III	uczestniczyli	w	kursie	„Poznaj	
bezpieczny	Internet”	składającym	się	z	8	
modułów	i zdobywając	7	stopni	wtajem-
niczenia	 dołączyli	 do	 drużyny	 Siecia-
ków.	Uczniowie	 klas	 IV-VI	 pozytywnie	
zaliczyli	 7	modułów	kursu	„Bezpieczna	
przygoda	 z	 Internetem”	 i	 tym	 samym	
dołączyli	 do	 drużyny	 Sieciaków.	Wszy-
scy	mogą	pochwalić	się	dyplomami,	któ-
re	są	potwierdzeniem	ukończenia	kursu	
e-learning.
	 W	 tym	 roku	DBI	 obchodzono	 7	 lu-
tego	pod	hasłem	„Wspólnie	odkrywamy	
cyfrowy	świat!	Bezpiecznie!”.	Z	tej	okazji	
nasza	 szkoła	w	 dniach	 od	 14	 –	 29	 lute-
go	podejmowała	działania	na	rzecz	bez-

pieczeństwa	online.	Były	to	zajęcia	edu-
kacyjne	 w	 oparciu	 o	 scenariusze	 zajęć	
dostępne	 na	 platformie	 www.dzieckow-
sieci.fdn.pl	(w	klasach	I	–	III	„Sieciaki”,	
IV  –	VI	 „Zuźka	 i	 Tonio	 poznają	 Inter-
net”),	opracowanie	ulotki,	udział	w	Eu-
ropejskim	Konkursie	DBI	2012	–	„Kon-
kurs	 na	 plakat	 DBI”	 organizowanym	
przez	 Insafe	 oraz	 przystąpienie	 do	 pro-
jektu	 „321	 Internet”-	 przedsięwzięcie	
Fundacji	 Dzieci	 Niczyje	 oraz	 firmy	Mi-
crosoft	na	rzecz	bezpieczeństwa	młodych	
internautów	i	realizacja	kursu	e-learning	
przez	uczniów	klas	IV-VI.
	 Uczniowie	kolejny	raz	w	czasie	zajęć	
komputerowych	 nie	 tylko	 atrakcyjnie	
spędzali	 czas	 przed	 komputerem,	 ale	
także	 zdobyli	 wiadomości	 na	 temat	 za-
sad	bezpiecznego	korzystania	z	Interne-
tu,	a nasza	 szkoła	po	 raz	piąty	uzyskała	
certyfikat	 potwierdzający	 propagowanie	
działań	na	rzecz	bezpieczeństwa	w	sieci.

Nagrody rozdano
	 17	lutego	2012	r	w	sali	Banku	Spółdzielczego	w	Radziecho-
wach-Wieprzu	 odbyło	 się	 uroczyste	 podsumowanie	 III	 edycji	
Gminnego	 i	 Międzyszkolnego	 Konkursu	 Kolęd	 i	 Pastorałek	
oraz	Małych	Form	Kolędniczych	„Gwiazda	Betlejemska	2012”.	
Nagrody	ufundowane	przez	Gminę	Radziechowy-Wieprz	oraz	
Bank	Spółdzielczy	Radziechowy-Wieprz	wręczali	–	Wójt	Gminy	
Radziechowy-Wieprz	Grzegorz	Figura	oraz	Prezes	Banku	Prze-
mysław	 Kubaszek.	 Na	 zakończenie	 spotkania	 wszyscy	 obecni	
laureaci	stanęli	do	wspólnego	pamiątkowego	zdjęcia.

M. Jurasz
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	 W	 dniu	 01	marca	 2012	 roku	 o	 godzinie	 10.00	 w	 Zespole	
Szkół	 im.	 Ks.	 Pr.	 St.	 Gawlika	 w	Radziechowach,	 przeprowa-
dzony	 został	 konkurs	 z	wiedzy	 pożarniczej	 dla	 uczniów	 szkół	
podstawowych	 oraz	 gimnazjów	 z	 terenu	Gminy	Radziechowy	
–	Wieprz.	
	 Organizatorami	 konkursu	 była	 Gmina	 Radziechowy	 -	
Wieprz,	 Zespół	 Szkół	 im.	 Ks.	 Pr.	 St.	 Gawlika	 z	 Radziechów	
oraz	Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	Radziechowach.	
	 W	konkursie	wzięło	udział	22	uczniów,	15	reprezentantów	
szkół	podstawowych	oraz	7	gimnazjalistów.

Informacja z przebiegu eliminacji gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-

czej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
w Gminie Radziechowy – Wieprz

w dniu 01.03.2012r.

	 Konkurs	przeprowadzony	został	w	formie	testu	jednokrot-
nego	wyboru,	każdy	z	uczestników	otrzymał	30	pytań	z	zakresu	
ochrony	przeciwpożarowej,	udzielania	pierwszej	pomocy.	Ko-
misja	konkursowa	w	składzie	druh	Aleksander	Temel	–	Prezes	
OSP	Radziechowy,	druh	Tomasz	Kliś	–	Z-ca	Naczelnika	OSP	
Radziechowy	oraz	druh	Grzegorz	Biela	–	Komendant	Zarządu	
Gminnego	OSP	Radziechowy	–	Wieprz,	weryfikując	odpowie-
dzi	uczestników	byli	mile	zaskoczeni	wiedzą,	jaką	już	posiadają	
uczniowie	 z	 zakresu	 ochrony	 przeciwpożarowej,	 a	 co	 najważ-
niejsze	z	zakresu	udzielania	pierwszej	pomocy.	
	 Jak	wszyscy	wiemy,	posiadanie	tej	wiedzy	może	być	przydat-
ne	w	przyszłości	i	okazać	się	pomocne	w	uratowaniu	ludzkiego	
zdrowia,	a	przede	wszystkim	życia.	

	 Dziękujemy	wszystkim	za	udział	i	jeszcze	raz	serdecznie	gra-
tulujemy.	
	 Poniżej	przedstawiamy	listę	wszystkich	uczestników	wraz	ze	
zdobytymi	 punktami,	 a	 zwycięzcy	 poszczególnych	 grup	 wieko-
wych	będą	reprezentować	Gminę	Radziechowy	–	Wieprz	w	ko-
lejnym	etapie	(powiatowym),	który	odbędzie	się	30	marca	2012	
roku	 w	 Budynku	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Węgierskiej	
Górce,	życzymy	im	powodzenia	i	osiągnięcia	kolejnych	sukcesów.	

KATEGORIA I: Szkoły podstawowe
I.	Miejsce	–	Dawid	Kupczak	24	pkt.	-	Radziechowy	
II.	Miejsce	–	Marcin	Firlejczyk	23	pkt.-	Radziechowy
III.	Miejsce	–	Barbara	Dyrcz	22	pkt.	-	Bystra
IV.	Miejsce	–	Justyna	Kosiec	22	pkt.	-	Radziechowy
V.	Miejsce	–	Wiktor	Puda	21	pkt.	-	Brzuśnik
VI.	Miejsce	–	Kajetan	Duraj	21	pkt.	-	Brzuśnik
VII.	Miejsce	–	Żaneta	Figura	20	pkt.	-	Bystra
VIII.	Miejsce	–	Zuzanna	Pierwoła	19	pkt.	-	Przybędza
IX.	Miejsce	–	Bartłomiej	Żuławski	19	pkt.	-	Brzuśnik
X.	Miejsce	–	Monika	Żurek	18	pkt.	-	Brzuśnik
XI.	Miejsce	–	Wioletta	Kupczak	18	pkt.	-	Juszczyna
XII.	Miejsce	–	Jakub	Krzus	18	pkt.	-	Bystra
XIII.	Miejsce	–	Julia	Żyrek	18	pkt.	-	Przybędza
XIV.	Miejsce	–	Stanisław	Jambor	18	pkt.	-	Przybędza
XV.	Miejsce	–	Natalia	Janik	15	pkt.	-	Juszczyna

KATEGORIA II: Gimnazjum
I.	Miejsce	–	Damian	Tlałka	27	pkt.	-	Radziechowy
II.	Miejsce	–	Marcin	Dudek	20	pkt.	-	Wieprz
III.	Miejsce	-	Konrad	Gluza	17	pkt.	-	Radziechowy
IV.	Miejsce	–	Kacper	Roczyna	17	pkt.	-	Radziechowy
V.	Miejsce	–	Mikołaj	Stasica	16	pkt.	-	Radziechowy
V.	Miejsce	–	Michał	Barteczko	15	pkt.	-	Radziechowy
VII.	Miejsce	–	Michał	Greń	15	pkt.	-	Radziechowy
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IV edycja konkursu na prace dotyczące 
polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich
„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

	 Fundacja	na	rzecz	Rozwoju	Polskiego	Rolnictwa	we	współ-
pracy	z	Wydawnictwem	Naukowym	Scholar	ogłasza	IV	edycję	
konkursu	„Polska	wieś	–	dziedzictwo	i	przyszłość”.	Patronat	ho-
norowy	nad	konkursem	objął	Polski	Komitet	ds.	UNESCO.
	 Celem	konkursu	jest	promocja	polskiego	rolnictwa,	proble-
matyki	 związanej	 z	obszarami	wiejskimi,	 dziedzictwa	kulturo-
wego	oraz	wzbogacenie	publicznej	debaty	na	temat	polskiej	wsi.	

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE 
W DWÓCH KATEGORIACH:

1)	Prace	naukowe,	popularno-naukowe	 i	 inne	nienależące	do	
tych	dwóch	kategorii,	 ale	prezentujące	 szczególnie	 inspiru-
jące	i	innowacyjne	spojrzenie	na	problematykę	rozwoju	wsi;

2)	Prace	prezentujące	dorobek	kulturowy	kraju	i	regionu,	opi-
sujące	 inicjatywy	 lokalne,	dziedzictwo	historyczne	wsi	 (mo-
nografie	 wsi,	 archiwalne	 zbiory	 zdjęć	 stanowiące	 element	
dokumentacji,	 pamiętniki)	 oraz	 prace	 ilustrujące	 przykład	
sukcesu	w	rozwoju	polskiej	wsi.

	 W	konkursie	preferowane	są	prace	nowatorskie,	interdyscy-
plinarne,	wykazujące	oryginalność	w	zakresie	podjętej	proble-

matyki	 lub	metodologii	 badań,	 napisane	w	 sposób	 atrakcyjny	
dla	potencjalnych	czytelników.
	 Spośród	 zgłoszonych	prac	Kapituła	Konkursowa	wybierze	
dwa	wyróżniające	się	opracowania.	Zwycięzca	w	każdej	z	kate-
gorii	otrzyma	nagrodę	pieniężną	w	wysokości	5	tysięcy	złotych.		
	 Nagrodzone	prace	będą	mogły	być	wydane	w	postaci	książ-
kowej	w	Wydawnictwie	Naukowym	Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2012 R.
	 Regulamin	 i	 wymagane	 dokumenty	 dotyczące	 konkursu	
znajdują	 się	 na	 stronie	 internetowej	 organizatora	 www.fdpa.
org.pl	oraz	są	dostępne	w	formie	wydruku	w	siedzibie	Fundacji	
na	 rzecz	Rozwoju	 Polskiego	Rolnictwa,	 ul.	Gombrowicza	 19,	
01-682	Warszawa.	Dodatkowych	 informacji	na	 temat	konkur-
su	udziela:	Sylwia	Konopacka,	e-mail	 s.konopacka@fdpa.org.
pl	tel.	22	864	03	90;	fax	22	864	03	61.	Informacje	na	temat	po-
przednich	edycji	konkursu	i	laureatów	można	znaleźć	na	stro-
nie	internetowej:	www.fdpa.org.pl.

	 Dodatkowe	 dokumenty	 można	 znaleźć	 na	 stronie	
www.radziechowy-wieprz.pl.

Informacja
	 Informujemy,	że	Rada	Stowarzyszenia	LGD	„Żywiecki	Raj”	dokonała	oceny	wniosków	o	dofinansowanie	operacji	złożonych	
w ramach	„Małych	Projektów”	finansowanych	w	ramach	Programu	Obszarów	Wiejskich	2007-2013.
	 Gmina	Radziechowy-Wieprz	złożyła	trzy	wnioski	pn:	
„Zielony	kącik”
	„Miejsce	zabaw”	
„Cienka	w	talii,	szeroki	w	barach.	Siłownia	nowej	generacji”
	 a	Gminna	Biblioteka	Publiczna	jeden	pn:
„Pod	okiem	mistrza”.

	 Z	ogólnej	liczby	złożonych	45	projektów,	zakwalifikowanych	zostało	15,	z	czego	trzy	projekty	złożone	przez	Gminę	i	jeden	zło-
żony	przez	Bibliotekę	znalazły	się	w	pierwszej	szóstce	rankingu.	
	 Poniżej	prezentujemy	listę	rankingową	w/w	wniosków	wraz	z	uzyskaną	punktacją	i	wnioskowaną	kwotą	dofinansowania.	

Miej-
sce
na

liście

Nazwa 
wnioskodawcy Tytuł operacji

Potwierdzenie
przyjęcia przez

LGD

Numer
identyfikacyjny
Wnioskodawcy
nadany przez

ARiMR

Wnioskowana
kwota

Zgodność
z LSR

Uzyskane
pkt.

2

Gminna	Biblio-
teka	Publiczna	
Radziechowy	-	
Wieprz

„Pod	okiem	mi-
strza” ZR/II/MP/2011/43 67159381 6833,87 TAK 15,57

3 Gmina	Radzie-
chowy		-	Wieprz „Zielony	kącik” ZR/II/MP/2011/30 63201341 25000,00 TAK 15,07

4 Gmina	Radzie-
chowy	–	Wieprz „Miejsce	zabaw” ZR/II/MP/2011/31 63201341 25000,00 TAK 14,29

6 Gmina	Radzie-
chowy	–	Wieprz

„Cienka	w	talii,	
szeroki	w	barach.	
Siłownia	nowej	
generacji”

ZR/II/MP/2011/29	 63201341 25000,00 TAK 14,20
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Wisława Szymborska nie żyje
 
 Zmarła jedna z najbardziej cenionych poetek, laureatka literackiej Nagrody Nobla z 1996 roku Wisława Szymborska. 
Miała 89 lat.

	 Wisława	 Szymborska	 urodziła	 się	 2	 lipca	 1923	 w	 Bninie	
(obecnie	Kórnik)	koło	Poznania.	Początkowo	mieszkała	w	To-
runiu,	później	w	Krakowie,	gdzie	chodziła	do	szkoły	powszech-
nej	 i	gimnazjum.	W	czasie	wojny	
pracowała	 na	 kolei.	 Wtedy	 za-
częła	pisać	pierwsze	opowiadania	
i  wiersze.	 Po	 wojnie	 studiowała	
polonistykę,	 a	 następnie	 socjolo-
gię	 na	 Uniwersytecie	 Jagielloń-
skim	w	Krakowie.
	 Debiutowała	 wierszem	
„Szukam	 słowa”	 opublikowany	
w 1945 r.	w	„Walce”,	dodatku	lite-
rackim	do	„Dziennika	Polskiego”.	
Pierwszy	 opublikowany	 tomik	 to	
„Dlatego	 żyjemy”	 (1952).	 Kryty-
cy	 oceniają,	 że	 dopiero	 wydany	
w	 roku	 1957	 roku	 tom	 „Wołanie	
do	Yeti”	stał	się	właściwym	debiu-
tem	poetki;	widoczne	są	już	w	nim	
charakterystyczne	cechy	jej	poety-
ki	 -	 aforystyczność	 i	 stosowanie	 paradoksu	 jako	 podstawowej	
figury	 retorycznej.	Kolejne	 tomy	 jej	 wierszy	 to:	 „Sól”	 (1962),	
„Sto	pociech”	(1967),	„Wszelki	wypadek”	(1972),	„Wielka	licz-
ba”	 (1976),	 „Ludzie	 na	moście”	 (1986),	 „Koniec	 i	 początek”	
(1993),	„Chwila”	(2002),	„Dwukropek”	(2005)	i	„Tutaj”	(2008).	
Szymborska	opublikowała	zaledwie	około	350	wierszy.
	 W	 1952–66	 była	 współredaktorem	 „Życia	 Literackiego”,	
gdzie	1968–81	prowadziła	stały	felieton	„Lektury	nadobowiąz-
kowe”.	W	 1988	 r.	 współtworzyła	 Stowarzyszenie	 Pisarzy	 Pol-
skich.	Od	1995	była	członkiem	Polskiej	Akademii	Umiejętno-
ści.	Doctor	 honoris	 causa	Uniwersytetu	Adama	Mickiewicza,	
od	1998	honorowa	obywatelka	Krakowa.

	 W	 1991	 r.	 otrzymała	 Nagrodę	 Goethego,	 później	 Nagrodę	
Herdera.	W	1996	r.	otrzymała	Nagrodę	Nobla,	a	w	2011	została	
odznaczona	 Orderem	 Orła	 Białego.	 W	 uzasadnieniu	 werdyktu	
przyznającego	Szymborskiej	literacką	Nagrodę	Nobla	w	1996	roku	
członkowie	 Szwedzkiej	 Akademii	 napisali,	 że	 nagrodę	 przyzna-
no	„za	poezję,	która	z	ironiczną	precyzją	odsłania	prawa	biologii	
i działania	historii	we	fragmentach	ludzkiej	rzeczywistości”.

JAK JA SIĘ CZUJĘ …

Kiedy	ktoś zapyta, jak ja się czuję,
grzecznie mu odpowiadam, że „dobrze dziękuję”.
To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko,
astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką,
puls słaby, krew moja w cholesterol bogata…
Lecz dobrze się czuję jak na moje lata.
Bez laseczki teraz chodzić już nie mogę,
choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę.
W nocy przez bezsenność bardzo się morduję,
ale przyjdzie ranek… znów dobrze się czuję.
Mam zawroty głowy, pamięć figle płata,
lecz dobrze się czuję, jak na moje lata!

Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi, 
że kiedy starość i niemoc przychodzi,
to lepiej zgodzić się ze strzykaniem kości
i nie opowiadać o swojej starości.
Zaciskając zęby z tym losem się pogódź
i wszystkich wokoło chorobami nie nudź!

Powiadają: „Starość okresem jest złotym”,
kiedy spać się kładę zawsze myślę o tym… 
„Uszy” mam w pudełku, „Zęby” w wodzie studzę,
„oczy” na stoliku, zanim się obudzę…
Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje:
„Czy to wszystkie części, które się wyjmuje?”

Za czasów młodości (mówię bez przesady)
łatwe były biegi, skłony i przysiady.
W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało,
żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą…
A teraz na starość czasy się zmieniły,
spacerkiem do sklepu, z powrotem bez siły.
Dobra rada dla tych, którzy się starzeją:
Niech zacisną zęby i z życia się śmieją.
Kiedy wstaną rano, „części” pozbierają,
niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają.
Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, 
że ZDROWI I DOBRZE SIĘ CZUJĄ.

Fundusz Solidarności
	 Na	 terenie	 naszej	 gminy	 w	 znacznej	 mierze	 korzystamy	
z  „Funduszu	 Solidarności”	 na	 usuwanie	 skutków	 powodzi.	
W 2011	z	tego	funduszu	odbudowaliśmy:

I W ramach promesy nr 498/BZ/11
1.	Most	na	drodze	gminnej	obok	posesji	P.J.	Kania	w	Brzuśniku;
2.	Drogę	w	Przybędzy	na	ulicy	Gołowskiej;
3.	Drogę	w	Wieprzu,	na	ulicy	Pod	Grojcem;
4.	Drogę	w	Wieprzu,	na	ulicy	Pod	Górkami;
Koszt	 zadania	 wykonanego	 w	 ramach	 umowy	 wyniósł	 brutto	
360 279,00	zł

II W ramach promesy nr BUSKŻ-I-5901-40/11 
1.	Remont	mostu	na	ul.	Dojazdowej	w	Przybędzy
2.	Remont	mostu	ul.	Długiej	w	Przybędzy

3.	Remont	mostu	w	Brzuśniku
4.	Remont	ul.	Peków	w	Radziechowach
5.	Remont	mostu	na	drodze	gminnej	ul.	Peków	w	Radziechowach
Łączna	wartość	wykonanych	robót	(brutto):	380 979,24	zł

 Na rok bieżący przyznano naszej gminie 350 tys. zł
na odbudowę:

1.	ul.	Wiśniowej	w	Radziechowach
2.	ul.	Modrzewiowej	w	Przybędzy
	
	 Ponadto	 z	 funduszu	 zostanie	wykonane	 przez	Regionalny	
Zarząd	Gospodarki	Wodnej	zabezpieczenie	i	regulacja	brzegów	
Soły	za	1.000.040	zł.	Wszystkie	te	prace	związane	są	z	zabezpie-
czeniem	miejsc	szczególnie	narażonych	na	skutki	powodzi.
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	 W	dniu	22.02.2012	uczniowie	ZSP	im.	Jana	Pawła	II	w By-
strej	wraz	z	opiekunką	panią	Wiesławą	Duraj	odwiedzili	schro-
nisko	dla	bezdomnych	zwierząt,	zlokalizowane	w	Żywcu	na	te-
renie	Spółki	Beskid.	Pokrzywdzonym	przez	 los	psom	 i	kotom	
przekazano	zebrane	wcześniej,	w	szkole	dary:	koce,	podkłady,	
karmy,	zabawki,	smycze.	Dzieci	do	akcji	włączyły	się	bardzo	licz-
nie	i	ochoczo,	angażując	przy	tym	swoich	rodziców.	Chętnych	do	
pomocy	było	tak	wielu,	że	postanowiliśmy	akcję	przeprowadzać	
cyklicznie	co	miesiąc.	Z	inicjatywy	dzieci	zrodził	się	pomysł,	aby	
stworzyć	bank	imion	nadawanych	psom	i	kotom	w schronisku.	
Dzieci	wykazują	 się	w	 tej	dziedzinie	dużą	kreatywnością.	Ak-
cja	była	możliwa	dzięki	przychylności	wójta	naszej	gminy,	pana	
Grzegorza	Figury,	który	użyczył	nam	transportu	w	postaci	busa,	
za	 co	 serdecznie	 dziękujemy!	 Podziękowania	 kierujemy	 rów-
nież	w	stronę	kierowcy-	pana	Tadeusza	Kozła,	którego	pomoc	
przy	transporcie	darów	okazała	się	nieoceniona.
	 Warto	dodać,	że	współpraca	szkoły	z	firmą	Beskid	zaczęła	
się	już	8	lat	temu	i	trwa	do	dziś.	Kilka	razy	w	roku	odbywa	się	
zbiórka	butelek	typu	PET.	Z	pozyskanych	w	ten	sposób	pienię-

Podaj łapę!

dzy	szkoła	wzbogaciła	się	o:	ekran	projekcyjny,	monitor	kom-
puterowy,	 sprzęt	 sportowy	do	 świetlicy	 szkolnej	oraz	nagrody	
rzeczowe	i	dyplomy	dla	najaktywniejszych	uczniów.
	 Dziękujemy	wszystkim	za	okazaną	pomoc	 i	 serdecznie	za-
praszamy	do	udziału	w	kolejnych	zbiórkach!
	 Jednocześnie	zapraszamy	ludzi	o	wielkim	sercu	do	pomocy	
bezdomnym	zwierzakom,	nie	tylko	w	czasie	zimy.	Wszystkie	cze-
kają	na	kochający	dom,	wypatrując	swojego	przyjaciela.	Obec-
nie	w	schronisku	znajduję	się	ok.	70	psów	i	8	kotów.	W soboty	
w	godzinach	od	9:00	do	12:00	działa	schroniskowy	wolontariat,	
który	polega	na	odwiedzinach,	zabawach	i	spacerach	z psami	po	
terenie	obiektu.
Adres	schroniska:	Żywiec,	ul.	Kabaty	2	(Spółka	Beskid)
	 Zdjęcia,	historie	i	opisy	zwierząt	do	adopcji	dostępne	są	na	
blogu	internetowym:
http://budrysek-psy.blogspot.com/,	 stronie	 internetowej	 schro-
niska:	http://www.beskid-eko.pl/	oraz	na	facebooku	pod	nazwą	
Bezdomne	 zwierzęta	 –	 Śląsk.	 Dary	 dla	 schroniska	 przyjmuje	
również	świetlica	ZSP	Bystra-	codziennie	w	godzinach	od	12:00	
do	16:00	

ZSP im. Jana Pawła II w Bystrej

Policja może zatrzymać 
dowód rejestracyjny 
niesprawnego auta

	 Funkcjonariusz	w	ramach	kontroli	drogowej	może	wsiąść	do	
auta	kierowcy	i	się	nim	przejechać,	by	ocenić	jego	stan	i	sprawdzić	
poprawność	działania	hamulców	albo	układu	kierowniczego.
	 Nawet	 gdy	kierowca	ma	ważne	badania	 techniczne	pojaz-
du,	musi	liczyć	się	z	tym,	że	w	trakcie	kontroli	drogowej	policja	
sprawdzi,	czy	auto	rzeczywiście	nadaje	się	do	 jazdy.	Może	się	
bowiem	okazać,	że	samochód	ma	źle	ustawione	światła,	z	silni-
ka	wycieka	olej,	a	opony	są	prawie	łyse.	
Kiedy	stracimy	dowód	rejestracyjny:
-	gdy	pojazd	zagraża	bezpieczeństwu
-	gdy	samochód	zagraża	porządkowi	ruchu
-	gdy	auto	narusza	wymagania	ochrony	środowiska
-	jeżeli	samochód	nie	ma	ważnego	badania	technicznego
-	jeżeli	badania	techniczne	przeprowadziła	stacja,	która	utraciła	
uprawnienia

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 21 (3159) 31 stycznia 2012

DEMOGRAFIA
Od	dnia	01.02.2012	–	29.02.2012

URODZENIA

DZIEWCZYNKI	–	6
1.	Lena
2.	Łucja
3.	Emilia
4.	Maria
5.	Maja
6.	Amelia

CHŁOPCY	–	4
1.		Maksymilian
2.		Igor
3.		Jan
4.		Piotr

MAŁŻEŃSTWA
Na	ślubnym	kobiercu	stanęło		6	par.

ZGONY
Od	dnia	01.02.2012r.	–	29.02.2012r.	zmarło	11	osób
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„[…] Cała nasza nauka, w porównaniu  z rzeczywistością,  
jest prymitywna i dziecinna - ale nadal jest to najcenniejsza rzecz,   

jaką posiadamy [...]”
Albert Einstein

Podziękowanie dla Pana Dominika Paciorka  
- mieszkańca Juszczyny

	 W	 imieniu	uczniów	Gimnazjum	Publicznego	nr	 3	w	 Jusz-
czynie	i	własnym	-	pragnę	serdecznie	podziękować	Panu	za	po-
święcenie	prywatnego	czasu	uczniom	naszej	szkoły,	w	którym	to	
gimnazjaliści	mogli	bliżej	poznać	tajniki	astronomii	i	za	wspól-
nie	spędzony	czas	przy	lunetach	astronomicznych,	podczas	któ-
rego	uczniowie	podziwiali	obiekty	na	niebie.

	 Te	wspólne	zajęcia	umożliwiają	im	lepsze	poznanie	tajników	
pracy	astronoma	–amatora	i	zachęcają	do	realizowania	swoich	
pasji.	

Z poważaniem – Lucyna Giźlar

	 19	lutego	reprezentacja	naszej	gminy	Radziechowy-Wieprz	
wzięła	 udział	 w	 „Beskidzkim	 Karnawale”	 podsumowującym	
trwający	 od	 listopada	 cykl	 „Boże	 Narodzenie	 w	 Beskidach”.	

Gmina Radziechowy-Wieprz
na „Beskidzkim Karnawale”

„Beskidzki	 Karnawał”	 odbywał	 się	 w	 dniach	 18-19	 lutego	
w Miejskim	Centrum	Kultury	w	Żywcu,	a	prezentacje	zapewniły	
wszystkie	gminy	naszego	Powiatu.	Naszą	gminę	reprezentowały	
Panie	ze	Stowarzyszenia	KGW	„Brzuśnik”	z	Brzuśnika	ze	wspa-
niałą	degustacją	 regionalną	oraz	Zespół	wokalno	 -instrumen-
talny	 „EPIDEMIC”,	 którego	muzycy	wywodzą	 się	 z	Wieprza	
i	Bystrej.	Zabawa	w	MCK	w	Żywcu	trwała	do	późnych	godzin	
wieczornych.	Udział	naszej	gminy	w	„Beskidzkim	Karnawale”	
koordynowało	Gminne	Centrum	Kultury,	Promocji,	Turystyki	
Radziechowy-Wieprz.

M. Jurasz
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Przedsiębiorco sprawdź czy jesteś w systemie 
Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej. (CEIDG)
	 31	 grudnia	 2011  r.	 zakończyło	 się	 przenoszenie	 przedsię-
biorców	 wpisanych	 do	 ewidencji	 działalności	 gospodarczej	
prowadzonych	 przez	 gminy	 do	 systemu	Centralnej	 Ewidencji	
i Informacji	o Działalności	Gospodarczej.	Od	1	stycznia	2012 r.	
organem	ewidencyjnym	dla	tych	przedsiębiorców	jest	minister	
gospodarki,	a wszelkich	zmian	we	wpisach	należy	dokonywać	za	
pośrednictwem	CEIDG.

Zmiana organu rejestrowego
	 Proces	 przenoszenia	 wpisów	 przedsiębiorców	 do	 CEIDG	
trwał	od	1	lipca	2011 r.,	tj.	od	momentu	powstania	Centralnej	
Ewidencji	 i  Informacji	 o Działalności	Gospodarczej.	 CEIDG	
zastąpiła	dotychczas	działające,	najpierw	na	podstawie	przepi-
sów	Prawa	działalności	 gospodarczej,	 a  później	 na	 podstawie	
ustawy	o swobodzie	działalności	gospodarczej,	gminne	ewiden-
cje	działalności	gospodarczej.	Powyższe	oznacza,	iż	obecnie	or-
ganem	ewidencyjnym	dla	 jednoosobowego	przedsiębiorcy	nie	
jest	już	gmina	właściwa	ze	względu	na	miejsce	jego	zamieszka-
nia,	a Minister	Gospodarki.

Jak sprawdzić swój wpis w CEIDG?
	 Przedsiębiorca,	 który	 dotychczas	 prowadził	 działalność	 na	
podstawie	wpisu	do	gminnej	ewidencji	działalności	gospodar-
czej,	 powinien	 sprawdzić,	 czy	 został	 poprawnie	 przeniesiony	
do	CEIDG.	W tym	celu,	na	stronie	internetowej	systemu	www.
ceidg.gov.pl,	 w  wyszukiwarce	 przedsiębiorców	 należy	 wpisać	
swoje	dane,	np.	NIP,	REGON	lub	nazwę	firmy.	Jeżeli	przedsię-
biorca	nie	odnajdzie	swojego	wpisu	w CEIDG,	powinien	udać	
się	do	urzędu	gminy,	w którym	pierwotnie	firma	była	zarejestro-
wana,	w celu	aktualizacji	danych.	Wpis	mógł	bowiem	nie	zostać	
przeniesiony	 z  powodu	 braków	 formalnych.	Do	 zmigrowania	
wpisów	niezbędne	są	takie	dane,	jak	nr PESEL,	NIP,	REGON	
przedsiębiorcy	oraz	PKD	2007.	Również	jeżeli	wpis	został	 już	
opublikowany	w CEIDG,	ale	 jest	 niepełny	 lub	 zawiera	 jakieś	
braki,	przedsiębiorca	ma	prawo	go	poprawić.	Może	tego	doko-
nać	w dowolnie	wybranym	urzędzie	gminy	bądź	on-line,	wyko-
rzystując	do	tego	system	CEIDG.	Obecnie	w systemie	CEIDG	

trwa	 weryfikacja	 ostatnio	 zmigrowanych	 wpisów,	 dlatego	 sys-
tem	w najbliższym	czasie	może	nie	działać	jeszcze	sprawnie.
	 Trzeba	też	pamiętać,	iż	przedsiębiorca	przeniesiony	do	Cen-
tralnej	Ewidencji	nie	otrzyma	żadnego	zaświadczenia	o swoim	
wpisie.	Obecnie	potwierdzenie	wpisu	danej	osoby	fizycznej	do	
CEIDG	ma	postać	elektroniczną	(przedsiębiorcę	można	wyszu-
kać	w systemie	CEIDG,	na	stronie	internetowej	ewidencji)	lub	
może	przybrać	formę	wydruku	z tej	strony.

 
Kontakt z CEIDG również przez gminę

	 W 2012 r.	zarówno	osoby	dokonujące	pierwszej	rejestracji	
w CEIDG,	 jak	 i  przedsiębiorcy	 przeniesieni	 z  gminnych	 ewi-
dencji,	wszelkich	zgłoszeń	dotyczących	prowadzonych	firm	do-
konują	już	w ramach	systemu	CEIDG.	Nie	oznacza	to	jednak,	
iż	system	działa	jedynie	on-line.	Otóż	dokonując	rejestracji	wła-
snej	firmy	i później	zgłaszając	zmiany	dotyczące	jej	działalności	
(np.	 zmiana	danych	przedsiębiorcy,	aktualizacja	kodów	PKD,	
zawieszenie	firmy)	można	dokonywać	za	pośrednictwem	Inter-
netu	bądź	nadal	w urzędzie	gminy	(osobiście	bądź	 listownie).	
Przy	czym	w związku	z  tym,	 iż	gminy	nie	 są	 już	organami	 re-
jestracyjnymi	przedsiębiorców,	jedynie	przekazują	one	zgłosze-
nie	przedsiębiorcy	bezpośrednio	do	CEIDG	(np.	 zamieniając	
wniosek	z tradycyjnej	pisemnej	formy	na	wniosek	elektroniczny	
i wprowadzając	 dane	do	 systemu	CEIDG).	Co	 istotne,	 obec-
nie	składając	wniosek	w formie	tradycyjnej	przedsiębiorca	nie	
jest	ograniczony	w żaden	sposób	terytorialnie	i może	to	zrobić	
w dowolnie	wybranej	gminie.
	 Aby	zarejestrować	firmę	drogą	elektroniczną	i kontaktować	
się	w ten	sposób	z systemem,	przedsiębiorca	musi	posługiwać	
się	bezpiecznym	podpisem	z kwalifikowanym	certyfikatem	lub,	
co	znacznie	prostsze,	założyć	profil	zaufany	na	platformie	ePU-
AP.	 Jego	 założenie	 jest	 bezpłatne	 i  umożliwia	 elektroniczny	
kontakt	z wieloma	instytucjami	administracji	państwowej.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.)

6 sposobów na to, jak poskarżyć się 
na niekompetentnego lekarza

	 Pacjentowi	podczas	leczenia	w	szpitalu	oraz	innych	placów-
kach	 ochrony	 zdrowia	 przysługują	 szczególne	 prawa.	 Zakład	
opieki	zdrowotnej	oraz	zatrudniony	w	nim	personel	muszą	ich	
przestrzegać.	Jeżeli	wyszedłeś	niezadowolony	z	gabinetu	lekar-
skiego,	to:	
	 Złóż	 skargę	 u	 przełożonego	 specjalisty,	 który	 wykazał	 się	
brakiem	rzetelności	w	wykonywanych	obowiązkach.

	 Zawiadom	Narodowy	Fundusz	Zdrowia	i	właściwego	kon-
sultanta	wojewódzkiego.

	 Poskarż	się	na	lekarza	i	zawiadom	rzecznika	odpowiedzial-

ności	zawodowej	o	naruszeniu	zasad	etyki.

	 Napisz	 wniosek	 do	 rzecznika	 praw	 pacjenta	 o	 złamaniu	
przysługujących	ci	uprawnień.

	 Złóż	wniosek	w	sprawie	popełnienia	błędu	medycznego	do	
specjalnej	komisji	wojewódzkiej.

	 Wystąp	przeciw	nieuczciwemu	lekarzowi	na	drogę	sodową	
i uzyskaj	rekompensatę	finansową.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 21 (3159) 31 stycznia 2012
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	 Szanowni	państwo,	z	uwagi	na	fakt,	że	pierwsze	miesiące	tego	
roku	tj.	styczeń	i	luty,	doświadczyły	nas	każdego	rodzaju	aurą,	jaka	
może	wystąpić	podczas	zimy,	pragnę	udzielić	kilku	odpowiedzi	na	
pytania,	które	w	tych	miesiącach	były	najczęściej	zadawane.

Dlaczego ta, a nie inna firma odśnieża daną miejscowość?
	 Z	uwagi	na	ustawowy	obowiązek	przeprowadzenia	nieograni-
czonego	 zamówienia	 publicznego,	 inaczej	 przetargu,	 każdy,	 kto	
spełnia	wymóg	określony	w	specyfikacji	przetargowej,	do	 takiego	
przetargu	ma	prawo	przystąpić.	Pragnę	podkreślić,	że	wszelkie	in-
formacje	dotyczące	tej	sprawy	ogłaszane	są	w	Biuletynie	Informacji	
Publicznej	(BIP)	Urzędu	Gminy	Radziechowy	–	Wieprz.
	 Podstawowym,	 ustawowym	 kryterium	 przy	 wyborze	 oferty	 jest	
cena,	co	za	tym	idzie,	jesteśmy	zobowiązani	wybrać	ofertę	najtańszą.	
Sprawa	ma	się	inaczej	w	przypadku,	jeżeli	najtańszy	oferent	nie	speł-
nia	wymogów	formalno	–	prawnych,	wówczas	wygrywa	następny	co	do	
wysokości	ceny	oferty	i	spełnia	wszystkie	wymogi	formalno	–	prawne.
	 Doświadczenia	 z	 ostatnich	 lat,	 utwierdziły	 nas	 w	 przekona-
niu,	 że	do	zimowego	utrzymania	dróg,	 chętnych	 jest	 coraz	mniej	
firm.	Pomimo	niektórych	z	Państwa	przekonań,	że	przy	następnym	
przetargu	na	pewno	będzie	więcej	 chętnych	do	podjęcia	 się	 tego	
obowiązku,	 tak	naprawdę	przekonani	o	 trudności	zadania	przed-
siębiorcy,	wolą	mieć	jak	to	określają	„święty	spokój”.	Stwierdzenie	
to	wynika	z	braku	zrozumienia	co	niektórych	mieszkańców	naszej	
gminy,	 wulgarnego	 odnoszenia	 się	 i	 aroganckiego	 traktowania	
osób,	 które	 bezpośrednio	 dokonują	 zimowego	 utrzymania	 dróg.	
Proszę	zrozumieć,	że	w	czasie	bardzo	intensywnych	opadów	śniegu	
nawet	drogi	krajowe	 i	wojewódzkie	 są	 sparaliżowane,	a	 szukanie	
uzasadnień	w	swoich	żądaniach	co	do	jakości	odśnieżania	bocznych	
dróg	dojazdowych,	nie	jeden	raz	przerasta	ludzkie	pojęcie.	
	 Reasumując	powyższe,	w	przypadku	pogłębiania	się	braku	zro-
zumienia	 i	 chęci	pomocy	w	 trudnych,	nadzwyczajnych	 sytuacjach	
występujących	zimą,	możemy	doprowadzić	do	zupełnego	zniechę-
cenia	i	braku	ofert	na	zimowe	utrzymanie	dróg	na	terenie	Gminy	
Radziechowy	–	Wieprz.

Płacę podatki, to mi się należy właściwe odśnieżanie ?
	 Płacenie	 podatków	 jest	 ustawowym	 obowiązkiem	 każdego	
obywatela	Polski.	 Środki	 z	 tego	 tytułu	przeznaczone	 są	nie	 tylko	
na	utrzymanie	dróg.	Rozdrobnić	je	należy	na	wiele	innych	zadań,	
takich	 jak	 np.	 gospodarka	 komunalna,	 komunikacja,	 oświetlenie	
dróg,	oświata,	kultura	i	wiele	innych	zadań	wynikających	z	Ustawy	
o	samorządzie	gminnym.
	 Chcąc	 zaspokoić	 niejednokrotnie	wygórowane	 żądania	 co	 do	
jakości	odśnieżania	dróg,	musiałoby	się	 to	odbyć	kosztem	innych	
równie	ważnych	potrzeb,	 które	obowiązek	ustawowy	nie	 zezwala	
zaniedbać.	

Odśnieżyłem chodnik, a ten „….” pługiem z powrotem ścisnął 
śnieg w kierunku mojej posesji i chodnika, czy możecie go ukarać?
	 Za	w/w	działanie	nie	ma	mowy	o	karze.	Firma	odśnieżająca	ma	
za	zadanie	odśnieżyć	drogę,	a	właściciel	posesji,	do	której	bezpo-
średnio	przylega	chodnik	ma	ustawowy	obowiązek	do	odśnieżenia	
i	usunięcia	lodu	z	chodnika	biegnącego	wzdłuż	jego	posesji,	wjazdu	
na	posesję	też.	Wskutek	tego	działania,	zabronione	jest	wyrzucanie	
śniegu	na	drogę.	Nawet	jeśli	pozostawiany	przed	wjazdem	na	pose-
sję	śnieżny	wał	pochodzi	z	odśnieżania	drogi,	to	na	firmach	odśnie-
żających	nie	ciąży	ustawowy	obowiązek	uprzątnięcia	tego	śniegu.	

Czy w Urzędzie Gminy pełnione są całodobowe dyżury osób, któ-
rych zadaniem jest koordynowanie Akcją Zima? 
	 Nie.	Odpowiedzialność	pracownika	urzędu	 gminy	 za	 koordy-
nowanie	 zimowego	utrzymania	dróg,	wynika	 z	 zakresu	 czynności	
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służbowych,	 pełnionych	 w	 dniach	 i	 godzinach	 pracy.	 Natomiast	
po	 godzinach	 pracy,	 pracownik	 ten	 jest	 w	 kontakcie	 z	 sołtysami	
poszczególnych	 sołectw	 (sołtysi	 potwierdzają	 godziny	 pracy	 od-
śnieżających),	Wójtem	Gminy,	policją	 i	w	miarę	potrzeby	 innymi	
instytucjami.	W	przypadku	 szczególnie	ważnej	 sprawy	dotyczącej	
odśnieżania,	fakt	ten	można	zgłosić	sołtysowi,	który	jak	będzie	to	
konieczne,	zawiadomi	koordynatora.	
	 W	 tym	 miejscu	 należy	 zwrócić	 uwagę	 na	 ilość	 interwencji.	
Często	zdarza	 się,	 że	mieszkańcy	 jednej	ulicy	 ciągle	 interweniują	
w	sprawie	tragicznego	stanu	ich	drogi	i	chcieliby,	aby	był	ktoś,	do	
kogo	ciągle	można	dzwonić.	Zapewniamy,	że	w	czasie	opadów	śnie-
gu,	nie	ma	sensu	ciągle	dzwonić	i	się	denerwować,	gdyż	wtedy	firmy	
odśnieżające,	są	cały	czas	w	terenie.	Nieprawdą	jest,	że	w	czasie	in-
tensywnych	opadów	śniegu,	firmy	te	nie	odśnieżają	dróg	–	odśnie-
żają	zgodnie	z	zawartą	umową.	Nadmieniam,	że	na	jedną	miejsco-
wość,	przypada	jedna	firma	odśnieżająca.	Z	ostatnich	doświadczeń	
wiemy,	że	w	ciągu	5	godzin	może	spaść	nawet	0,5	m	śniegu.	Zatem	
zanim	odśnieży	 całą	miejscowość,	 to	 tam,	 gdzie	był	 najpierw,	po	
5 godzinach	może	nie	być	śladu	po	odśnieżaniu.	Ponadto	do	sprawy	
należy	podejść	 rozsądnie	 i	 zrozumieć,	 że	po	ciężkiej	 i	 stresującej	
pracy	należy	również	odpocząć.	

Miałem piękne krzewy, które posadziłem poza ogrodzeniem, 
wzdłuż drogi. W czasie odśnieżanie dokonano zniszczenia tych 
krzewów. Czy i od kogo należy mi się odszkodowanie?
	 Sadzenie	krzewów	i	drzew	w	pasie	drogi	jest	zabronione,	tym	
bardziej	 gdy	 droga	 ta	 jest	 wąska.	Wobec	 tego	 nie	 należy	 się	 od-
szkodowanie	za	coś,	co	posadzono	na	nie	własnym	gruncie.	W	tym	
przypadku,	 jeżeli	 krzewy	 lub	 drzewa	 będą	 zagrażały	 bezpieczeń-
stwu	 i  swobodnemu	 korzystaniu	 z	 drogi,	 osoba,	 która	 posadziła	
te	 rośliny,	może	 zostać	 ukarana.	 Ponadto	 jeżeli	 krzewy	 i	 drzewa	
posadzone	 są	 na	 prywatnej	 posesji,	 lecz	wystające	 z	 nich	 gałęzie	
powodują	zagrożenie	bezpieczeństwa	na	drodze,	to	do	obowiązku	
właściciela	należy	przycinanie	gałęzi,	w	przeciwnym	razie	również	
właściciel	może	zostać	ukarany.
	 Jeżeli	chodzi	o	uszkodzenie	majątku,	który	nie	naruszał	swobo-
dy	w	korzystaniu	z	drogi,	to	zgodnie	z	zapisami	umów	na	zimowe	
utrzymanie	dróg,	firma	odśnieżająca	ponosi	wszelkie	konsekwencje	
w	sprawie	roszczeń	odszkodowawczych	wobec	osób	trzecich.

Na naszej ulicy ciągle parkują samochody. Zauważyliśmy, że przez 
to w zimie nasza droga jest zaniedbywana. Co w tym przypadku 
można zrobić?
	 Jak	wynika	z	udzielonej	nam	informacji,	to	parkujące	samochody	
są	powodem	zaniedbania	zimowego	utrzymania	drogi.	Inaczej	nie	bę-
dzie	do	czasu,	aż	te	samochody	zostaną	usunięte,	gdyż	firma	odśnie-
żająca	nie	ma	możliwości	odśnieżenia	zawężonego	odcinka	drogi	i	nie	
będzie	się	narażać	na	ewentualne	uszkodzenie	pojazdów.	Droga	to	nie	
parking,	zwłaszcza	w	czasie	zimy.	Należy	zatem	właścicielowi	pojaz-
du	zwrócić	uwagę,	aby	samochód	zaparkował	we	właściwym	miejscu.	
W przypadku	braku	reakcji,	fakt	ten	można	zgłosić	na	policję.

	 Mając	na	uwadze	powyższe	odpowiedzi,	zwracam	się	z	uprzej-
mą	prośbą	o	kulturalny	sposób	zgłaszania	interwencji.	Każdy	z	nas	
powinien	traktować	drugiego	człowieka	w	taki	sposób,	jak	sam	by	
chciał	być	traktowany.	Poniżanie	i	obrzucanie	wulgarnymi	przezwi-
skami	 osób	 odpowiedzialnych	 za	 właściwy	 przebieg	 Akcji	 Zima,	
jest	 nie	 na	miejscu,	 gdyż	 często	 osoby	 te	 pracują	 24	 godziny	 na	
dobę.	Tylko	od	obrażonej	osoby	zależy,	czy	ten,	kto	obraził,	ponie-
sie	z	tego	tytułu	konsekwencje.
	 Nie	 dajmy	 się	 ponieść	 emocjom,	 zima	 zawsze	 była	 i	 będzie,	
tylko	dobra	współpraca,	na	właściwym	poziomie	może	usprawnić	
walkę	z	żywiołem.



INFORMACJA 
DLA ROLNIKÓW

	 Powiatowy	Zespół	Doradztwa	Rolniczego	w	Żywcu,	
informuje,	że	biuro	z	ulicy	Za	Wodą	18,	przeniesione	zo-
stało	na	ulicę	Batorego 16 /	KRUS/.

	 Dyżury	 przy	 wypełnianiu	 wniosków	 pełnione	 będą	
w Urzędzie	Gminy	w	Radziechowach	w każdy wtorek od 
godz. 7 – 14 tej
	 Doradca	rolny	obsługujący	Gminę	Radziechowy	pełni	
również	dyżury	w	biurze	PZDR	w	Żywcu	ul.	Batorego	16	
–w czwartki,	oraz	biurze	ARiMR	ul.	Ks.	Słonki	-	w piątki.

Doradca rolny
Zofia Piecuch

Tel. 515 275 907
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Spotkanie Prezesa Związku Podhalan
Oddziału Górali Żywieckich

z przedszkolakami
	 W	 Publicznym	 Przedszkolu	 w	 Radziechowach	 17	 lutego	
2012r.	odbyło	się	spotkanie	przedszkolaków	z	Prezesem	Związ-
ku	Podhalan	Oddziału	Górali	Żywieckich	Panem	Stanisławem	
Lizakiem.	Organizatorem	spotkania	była	nauczycielka	mgr	Sta-
nisława	Lizak,	która	również	jest	aktywnym	członkiem	Związku.	
Po	krótkiej	pogadance	na	temat	głównych	założeń	działalności	
Związku	 Podhalan	 jako	 organizacji	 patriotycznej	 oraz	 o	 tra-
dycjach	góralskich	naszego	regionu,	Pan	Lizak	zaprezentował	
dzieciom,	jak	powinien	wyglądać	tradycyjny	strój	górali	żywiec-
kich.	Dzieci	poznały	nazwy	poszczególnych	elementów	nasze-
go	ubioru	 regionalnego.	Szczególną	atrakcją	była	prezentacja	
stroju	zbójnickiego	oraz	wspólne	śpiewanie	popularnych	pieśni	
góralskich	przy	akompaniamencie	 instrumentalnym	Pana	Sta-
nisława	 Lizaka.  Podziw	 przedszkolaków	 i	 ich	 wychowawczyń	
wzbudził	kunsztownie  wykonany	sztandar	Oddziału	Górali	Ży-
wieckich	Związku	Podhalan.	W	trakcie	spotkania	dzieci	miały	
okazję	obejrzeć	galerię	zdjęć	z	uroczystości	obchodów	85	-lecia	
organizacji,	która	odbyła	się	we	wrześniu	2011r.	w	Radziecho-
wach.	Przypomniana	została	postać	Władysława	Pieronka,	za-
łożyciela	Związku	Podhalan	na	Żywiecczyźnie,	którego	Pan	Li-
zak	miał	zaszczyt	znać	osobiście	w	okresie	swojego	dzieciństwa.	
Tablicę	pamiątkową	na	jego	cześć	dzieci	mają	okazję	podziwiać	
podczas	wycieczek	do	biblioteki	mieszczącej	 się	w	Domu	Lu-
dowym	 w	 Radziechowach.	 Na	 zakończenie	 spotkania  dzieci	
pod	 kierunkiem	 wychowawczyń  przedstawiły	 gościowi	 krót-
ki	 program	 artystyczny	 w	 góralskiej	 gwarze.	 Przedstawienie	

jest	 efektem	 zajęć	 regionalnych	 prowadzonych	w	 Publicznym	
Przedszkolu	w	Radziechowach	przez	folklorystów	ze	Stowarzy-
szenia	Grojcowianie	 w	 ramach	 projektu	 współfinansowanego	
ze	środków	unijnych.	Na	zakończenie	spotkania	Pani	dyrektor	
Małgorzata	Kasperek	 podziękowała	 Panu	 Stanisławowi	 Liza-
kowi	za  	 spotkanie,	a	 także	przekazanie	na	rzecz	przedszkola	
zabawek	regionalnych	oraz	kapeluszy	góralskich	dla	przedszko-
laków.	Obecnie	przedszkole	zgłosiło	swój	udział	w	trzeciej	edy-
cji	Wojewódzkiego	Konkursu	–	Edukacja	regionalna	w	szkole	
„Proszę	Was,	pozostańcie	wierni	swojemu	dziedzictwu…”-	Jan	
Paweł	II.	W	toku	spotkania	ustalono	współpracę	Publicznego	
Przedszkola	w	Radziechowach	ze	Związkiem	Podhalan	 i	Sto-
warzyszeniem	 Grojcowianie	 w	 ramach	 przygotowania	 grupy	
dziecięcej	do	kolejnego	etapu	konkursu.	Wszyscy	 życzymy	so-
bie kontynuacji	tak	wartościowej 	współpracy	dla	kształtowania	
tożsamości	regionalnej	i	narodowej	młodego	pokolenia. Dzię-
kujemy	Panu	Prezesowi	 i	zapraszamy	do	kolejnych	odwiedzin	
w naszym	przedszkolu.

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach
mgr Małgorzata Kasperek
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	 Cześć,	mam	na	imię	Krzysiek,	mam	28	lat	i	mieszkam	w	Wie-
przu.	Interesuję	się	sportem	a	szczególnie	
piłką	nożną.	Od	czterech	lat	gram	w	LKS-
ie	 Radziechowy	 na	 pozycji	 środkowego	
obrońcy/pomocnika	 i	 jestem	 trenerem	
trampkarzy	 młodszych.	 Wkrótce	 pozna-
my	 się	osobiście,	 ponieważ	będę	Waszym	
animatorem	 na	 „Orliku”.	Mam	 nadzieję,	
że	 czas,	 który	 spędzimy	 razem,	 zaowocu-
je	rozwojem	Waszego	sportowego	talentu	
oraz	 sprawi,	 że	 będziecie	 chętniej	 tutaj	
wracali.	Do	zobaczenia	na	„Orliku”.

Regulamin korzystania z kompleksu 
boisk „Moje boisko ORLIK 2012” przy 
Zespole Szkół im. ks. prał. Stanisława 

Gawlika w Radziechowach
POSTANOWIENIA OGÓLNE
	 Regulamin	określa	zasady	korzystania	z	kompleksu	boisk	spor-
towych	„Orlik	2012”,	sankcje	za	nieprzestrzeganie	niniejszego	re-
gulaminu	oraz	pozostałe	sprawy	istotne	dla	bezpiecznego	korzysta-
nia	z	obiektu	i	jego	trwałość.
	 Kompleks	boisk	sportowych	obejmuje:	boisko	do	piłki	nożnej,	
boisko	wielofunkcyjne	oraz	zaplecze	sanitarno	-	szatniowe.	Obiekt	
jest	ogólnodostępny.
	 Zarządcą	obiektu,	zwanym	dalej	zarządcą,	jest	Gmina	Radzie-
chowy	–	Wieprz.
	 Przedstawicielem	zarządcy	na	ternie	obiektu	jest	trener	środo-
wiskowy,	zwany	dalej	trenerem.
	 Trener	 czuwa	 nad	 bezpieczeństwem	 osób	 korzystających	
z obiektu,	zwanych	dalej	użytkownikami	,	w	tym	celu	upoważniony	
jest	do	wydawania	użytkownikom	odpowiednich	poleceń,	prowadzi	
rejestr	rezerwacji	obiektu.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
		 Rezerwacja	 boiska,	 terminu	 i	 godziny	 gry	 po	 wcześniejszym	
uzgodnieniu	z	trenerem;
-	w	dniach	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	16	00	-	20	00	w	roku	
szkolnym,	

-	w	wakacje	oraz	soboty	i	niedziele	w	godzinach	9	00	–	17	00.
	 Kompleks	sportowy	jest	nieczynny	w	następujących	terminach:	
Nowy	 Rok,	 Święto	 Trzech	 Króli,	 Wielki	 Piątek,	 Wielka	 Sobota,	
Pierwszy	i	Drugi	Dzień	Świąt	Wielkanocnych,	3	maj,	Boże	Ciało,	
15	sierpnia,	1	oraz	11	listopada,	24,	25	i	26	grudnia.
	 Zarządca	obiektu	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	harmono-
gramu	zajęć	w	okresie	ferii	zimowych	oraz	wakacji.
	 Korzystanie	z	obiektu	jest	bezpłatne.
	 Dzieci	do	lat	7	mogą	korzystać	z	obiektu	wyłącznie	pod	opieką	
osoby	pełnoletniej.
	 Zajęcia	na	obiekcie	organizuje	trener	lub	instruktor.
	 Użytkownicy	kompleksu	mogą	korzystać	z	szatni	w	porozumie-
niu	z	trenerem.
	 Przed	 wejściem	 na	 boisko	 należy	 obowiązkowo	 zapoznać	 się	
z regulaminem	i	instrukcjami	użytkowania.
	 Wszystkie	osoby	znajdujące	się	na	terenie	obiektu	winny	obo-
wiązkowo	podporządkować	się	przepisom	regulaminu	oraz	zalece-
niom	obsługi	obiektu.

MOJE BOISKO „ORLIK 2012”
 Kompleks boisk sportowych w Radziechowach to inwestycja współfinansowana 
w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” ze środków: budżetu państwa, 
budżetu Samorządu Województwa Śląskiego oraz środków Gminy Radziechowy-
Wieprz.

Na	całym	obiekcie	obowiązuje	bezwzględne	przestrzeganie	przepi-
sów	BHP	i	p.	poż.
	 Wszystkich	użytkowników	obowiązuje	ścisłe	przestrzeganie	po-
rządku,	czystości	i	estetyki	na	terenie	obiektu	i	w	jego	bezpośred-
nim	otoczeniu.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
-	Dokonanie	wpisu	w	księdze	użytkowników	obiektu.
-	Przestrzeganie	postanowień	niniejszego	regulaminu.
-	Stosowanie	się	do	poleceń	trenera	(instruktora).
-	Korzystanie	z	obiektu	i	jego	urządzeń	zgodnie	z	ich	przeznacze-
niem.

-	Przestrzeganie	zasad	współżycia	społecznego.
-	 Niezwłoczne	 informowanie	 trenera	 o	 wszelkich	 uszkodzeniach	
urządzeń,	 kontuzjach	 i	 innych	 zdarzeniach	 mogących	 mieć	
wpływ	na	bezpieczeństwo	użytkowników.

-	Dopuszcza	się	wyłącznie	obuwie	sportowe	o	miękkiej	i	czystej	po-
deszwie	z	małymi	korkami	z	tworzywa	sztucznego	oraz	obuwie	
typu	halowego.

NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ
-	Palenia	papierosów.
-	Spożywania	napojów	alkoholowych,	narkotyków	i	środków	odu-
rzających.

-	Żucia	gumy.
-	Wprowadzania	zwierząt.
-	Przebywania	w	stanie	nietrzeźwym.
-	Korzystania	z	obiektu	po	jego	zamknięciu.
-	Zachowań	stwarzających	zagrożenie	dla	innych	użytkowników.
-	Wnoszenia	 na	 teren	 boiska	materiałów	 i	 przedmiotów	 niebez-
piecznych:	butelek,	puszek,	kubków	itp.	wykonanych	z	kruchego,	
pękającego	lub	twardego	materiału.

-	Poruszania	się	na	rowerach,	rolkach,	deskorolkach	i	innym	podobnym	
sprzęcie	mogącym	spowodować	uszkodzenie	nawierzchni	boisk.

-	Niszczenia	roślinności.
-	Zakłócania	porządku	i	używania	wulgarnych	słów.
-	Wchodzenia	na	płytę	boisk	w	obuwiu	z	korkami	metalowymi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
	 Trener	 (instruktor)	 odmawia	 wstępu	 na	 obiekt	 lub	 nakazuje	
jego	 opuszczenie	 użytkownikom,	 którzy	 nie	 przestrzegają	 niniej-
szego	regulaminu,	a	w	szczególności:
-	złamali	którykolwiek	z	obowiązujących	zakazów,
-	pomimo	upomnienia	nadal	nie	przestrzegają	podstawowych	obo-
wiązków	użytkownika,

-	posiadają	nieodpowiednie	obuwie.
	 W	 uzasadnionych	 przypadkach	 trener	 (instruktor)	 może	 we-
zwać	służby	mundurowe.
	 Zarządca	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 straty	 materialne	
i uszczerbki	na	zdrowiu	wynikłe	z	niestosowania	lub	nienależytego	
stosowania	się	do	postanowień	niniejszego	regulaminu.
	 Zarządca	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	przedmioty,	doku-
menty	i	inne	rzeczy	zgubione	lub	skradzione	na	terenie	obiektu.
	 Użytkownik	za	zniszczenie	lub	uszkodzenie	wyposażenia	obiek-
tu,	sprzętu,	elementów	stałych	ponosi	odpłatność	w	wysokości	100	
%	wartości	szkody.	W	przypadku	osób	niepełnoletnich	–	za	uszko-
dzenia	odpowiadają	ich	opiekunowie,	rodzice.
	 Za	wypadki	i	zdarzenia	wynikające	z	nieprzestrzegania	regula-
minu	Zarządca	nie	ponosi	odpowiedzialności.
	 Skargi	i	wnioski	należy	kierować	do	Wójta	Gminy	Radziechowy	
-	Wieprz.
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	 Odpowiednie	przygotowanie	szkoły	do	reformy	wymaga	wy-
siłku	 i	współpracy	 samorządu,	dyrekcji	 szkoły,	nauczycieli	oraz	
rodziców.	Tak	było	i	jest	w	naszej	szkole.	Przygotowania	rozpo-
częliśmy	z	dużym	wyprzedzeniem.	Celem	naszych	działań,	naj-
ogólniej	mówiąc,	było	 i	 jest	stworzenie	dzieciom	rozpoczynają-
cym	naukę	szkolną	bezpiecznych	warunków	nauki,	wychowania	
i	opieki	w	szkole,	porównywalnych	do	tych,	które	miały	w	przed-
szkolu.	Nauczyciele	rozpoczęli	dokształcanie,	aby	zdobyć	dodat-
kowe	kwalifikacje	oraz	rozszerzyć	zakres	wiedzy	i	umiejętności.	
	 Pierwszych	 sześciolatków	 przyjęliśmy	 w	 poczet	 naszych	
uczniów	 już	w	 roku	 szkolnym	 2009/2010.	Dzisiaj	 są	 uczniami	
klasy	trzeciej.	Odnoszą	sukcesy	w	nauce,	biorą	udział	w	konkur-
sach,	reprezentują	klasę	na	akademiach	szkolnych	i	gminnych.	
Czują	się	w	naszej	szkole	bezpiecznie,	mają	koleżanki	i	kolegów	
(także	w	starszych	klasach).	
	 Co przemawia ZA posłaniem sześciolatków do szkoły:
-	szybszy	start	edukacyjny,	zatem	lepsze	szanse	na	zdobycie	do-
brej	pracy	w	przyszłości.

-	dziecko	sześcioletnie	jest	intelektualnie	zdolne	do	przyswaja-
nia	wiedzy,	szybciej	i	łatwiej	się	uczy.

-	 edukacja	 rozpoczyna	 się	 wcześniej,	 więc	 zanim	 dziecko	 za-
cznie	przedkładać	„życie	towarzyskie”	i	„prawa	grupy	rówie-
śniczej”	nad	obowiązek	szkolny,	ma	szanse	na	solidne	opano-
wanie	podstaw	do	dalszej	edukacji.

-	wykształcenie	pożądanych	nawyków	 i	umiejętności,	na	przy-
kład	w	zakresie	samokształcenia	i	nauki	własnej.

-	długie	domowe	wychowanie	pod	kloszem	czyni	dziecko	mniej	
odpornym	na	życiowe	trudności,	wynikające	z	pracy	w	grupie	
i	grupowych	relacji	społecznych;	im	wcześniej	nauczy	się	sa-
modzielności,	tym	lepsze	będzie	jego	funkcjonowanie	w przy-
szłości.

-	 szkoła,	 tak	 jak	przedszkole,	zapewnia	opiekę	nad	dzieckiem	
w	 czasie,	 gdy	 rodzice	 pracują	 zawodowo.	W	 ramach	 zajęć	
świetlicowych	 dziecko	 przebywa	 pod	 opieką	 wychowawcy	
świetlicy.

Sześciolatki w Szkole Podstawowej
im. Jana Klicha w Wieprzu

	 Rozumiemy	obawy	 rodziców,	 jednak	uważamy,	 że	patrząc	
perspektywicznie,	 większe	 korzyści	 odniosą	 dzieci	 wcześniej	
rozpoczynające	 realizację	 obowiązku	 szkolnego	 niż	 te,	 które	
spędzą	rok	dłużej	w	przedszkolu.
	 Sześciolatki,	które	pozostaną	w	przedszkolu	-	pozostaną	na	
poziomie	pięciolatków.	Program	nie	przewiduje	dla	nich	innych	
zajęć	jak	te,	które	miały	w	tym	roku.	Będzie	to	dla	wielu	dzieci	
stracony	rok,	w	czasie	którego	będą	się	nudziły,	nie	poznają	no-
wych	wiadomości,	nie	zdobędą	nowych	umiejętności.	Zapewne	
zniechęcą	się	do	nauki.
	 	A	nasza	szkoła	może	zaoferować	dzieciom	naprawdę	bar-
dzo	dużo.	Zarówno	baza	materialna	,	jakość	edukacji,	wykształ-
cona,	ciągle	doskonaląca	swoje	umiejętności	i	kompetencje	ka-
dra,	życzliwy,	pełen	pogody	ducha	i	zawsze	chętny	do	pomocy	
personel,	jak	i	bogata	oferta	zajęć	pozalekcyjnych	i realizowa-
nych	w	 szkole	projektów	sprawią,	 że	Państwa	dzieci	nie	 tylko	
zdobędą	wiedzę	i	umiejętności,	ale	również	rozwiną	lub	odkryją	
drzemiące	w	nich	talenty,	nabiorą	pewności	siebie,	poznają	no-
wych	przyjaciół	 i	przeżyją	wiele	ciekawych	przygód.	W	szkole	
działa	świetlica,	bardzo	dobrze	wyposażona	biblioteka,	pomoce	
dydaktyczne	są	nieustannie	wzbogacane	i	stanowią	cenne	źró-
dło	informacji,	w	salach	lekcyjnych	zorganizowano	kąciki	zabaw	
dla	młodszych	 dzieci,	 kąciki	 czytelnicze,	 starannie	wykonane,	
aktualne	gazetki	 i	dekoracje	 tworzą	 sprzyjającą	nauce	 i	 zaba-
wie	atmosferę,	nowoczesna	sala	gimnastyczna	służy	rozwojowi	
kondycji	fizycznej,	a	kuchnia	od	12	marca	działać	będzie	pełną	
parą.
	 Dziś	 dzieci	 rozwijają	 się	 zdecydowanie	 szybciej	 niż	 10	 lat	
temu,	są	obeznane	z	techniką,	co	przyspiesza	przyswajanie	wie-
dzy	różnymi	sposobami.	Mają	też	podstawę	w	obowiązkowym	
przygotowaniu	przedszkolnym	pięciolatków.	Czasy,	w	których	
żyjemy,	 są	 bardzo	 dynamiczne.	 Im	 szybciej	 dzieci	 rozpoczną	
„szkołę	życia”,	tym	większe	mają	szanse	na	sukces	w	dorosłym	
życiu.	A przecież	na	tym	nam	wszystkim	powinno	zależeć!

mgr Magdalena Janota, mgr Jolanta Brandys

	 1	marca	to	Narodowy	Dzień	Pamięci	„Żołnierzy	Wyklętych”.	
O	święcie	tym	nie	zapomniano	w Szkole	Podstawowej	im.	Fran-
ciszka	Polaka	w	Juszczynie.	Pomysłodawczynią	tego	niecodzienne-
go	przedsięwzięcia	była	pani	Jadwiga	Klimonda,	która	z	pomocą	
grona	 pedagogicznego	 przygotowała	 gry	 dydaktyczne.	Wszystko	

W szczerym polu biały krzyż,
nie pamięta już, kto pod nim śpi

zaczęło	 się	 już	 na	dwa	dni	 przed	oficjalnym	 świętem.	 28	 lutego	
uczniowie	naszej	 szkoły	 otrzymali	 polecenie	 znalezienia	 znacze-
nia	słowa	GRYPS.	Następnego	dnia	(29	lutego)	w	szkole,	zostały	
ukryte	zaszyfrowane	grypsy	z	hasłem,	które	uczniowie	musieli	zna-
leźć	i	odgadnąć.	Następnie,	przedstawiciele	poszczególnych	klas,	
meldowali	się	z	hasłem	u	„komendanta”,	który	wydawał	kolejne	
„rozkazy”.	 Zabawa	 przebiegała	 w	 atmosferze	 pełnej	 konspira-
cji.	Uczniowie	wczuwali	się	w	rolę	żołnierzy	AK.	Rozkazy,	które	
mieli	wykonać,	 to	m.in.	rozwiązanie	krzyżówek,	przygotowanych	
oddzielnie	 dla	 klas	 młodszych	 i	 starszych.	 W	 tym	 celu,	 młodzi	
„żołnierze	AK”	(z	klas	I-III)	do	„pracy	konspiracyjnej”	zaciągnęli	
swoich	rodziców.	Efekt,	zaskoczył	wszystkich!	1	marca	klasy	stawi-
ły	się	z	rozwiązaniami.	W nagrodę	każdy	uczeń	mógł	przymierzyć	
oryginalną	czapkę	żołnierza	AK	oraz	mundur,	w	którym	zrobił	so-
bie	pamiątkowe	zdjęcie.	Klasy	starsze	obejrzały	film	„Generał	Nil”	
w	reżyserii	Ryszarda	Bugajskiego,	 twórcy	m.in.	„Przesłuchania”.	
Więcej	 informacji	 na	 temat	 święta	 „Żołnierzy	Wyklętych”	 znaj-
dziesz	na	naszej	stronie	www:	www.radziechowy-wieprz.p
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Szczypiornistki złożyły niedawno wizytę władzom gminy Radziechowy-Wieprz.

SZALEŃSTWO RĘCZNEJ!
	 Od	 niespełna	 dwóch	 lat	 Żywiecczyznę	 ogarnęła	moda	 na	
piłkę	 ręczną	dziewcząt.	W	tym	czasie	powstało	 już	dwanaście	
drużyn	 amatorskich,	 które	 rywalizują	 pomiędzy	 sobą	w	 lidze.	
W tej	stawce	nie	mogło	zabraknąć	ekipy	z	naszej	gminy!
	 Wieprz	–	bo	o	tej	drużynie	mowa	–	to	jeden	z	najmłodszych	
zespołów	 w	 Podbeskidzkiej	 lidze	 Amatorskiej	 Piłki	 Ręcznej	
Dziewcząt,	ale	nie	tylko	stażem,	lecz	i	wiekiem.	W	każdy	czwar-
tek	dziewczyny	wytrwale	trenują	w	hali	sportowej	przy	Szkole	
Podstawowej	w	Wieprzu.	Wiedzą,	że	muszą	sporo	się	nauczyć,	

bo	 pozostałe	 drużyny	 zaczęły	 grać	 i	 trenować	 już	 ponad	 rok	
wcześniej	od	nich.
-	Wkrótce	będzie	nas	już	około	dwudziestu,	bo	dziewczyn	cały	
czas	przybywa!	Ostatnio	na	trening	przyszły	młodsze	koleżanki	
i	radziły	sobie	naprawdę	znakomicie	–	mówi	Judyta	Binda,	ka-
pitan	drużyny.
	 Dziewczyny	z	drużyny	Wieprz	mówią,	że	nie	wyobrażają	so-
bie	życia	bez	piłki	ręcznej.
	 -	Mogłybyśmy	o	tym	opowiadać	godzinami,	ale	tak	pokrótce	
ręczna	 jest	 czymś	 niesamowitym!	My	 tym	 żyjemy,	 to	 nas	 cie-
szy!	–	mówią	Judyta	Binda,	Martyna	Borowińska,	Kinga	Bysko,	
Alicja	Dudek,	Patrycja	Hulbój,	Karolina	Kłusak,	Klaudia	Kup-
czak,	Katarzyna	Kupczak,	Klaudia	Marek,	Sylwia	Marek,	Mag-
dalena	Misiarz,	Sabina	Pieronek,	Natalia	Piwowarczyk,	Anna	
Sanetra,	Katarzyna	Satława	i	Zuzanna	Szczygieł.
	 Za	swój	największy	sukces	w	lidze	uważają	wygrane	z	Żyw-
cem	i	jednym	z	faworytów	do	tytułu	mistrza	Podbeskidzia	–	Je-
leśnią.
	 -	Te	wygrane	na	pewno	cieszą,	ale	jesteśmy	wtedy	szczęśliwe,	
gdy	nawet	pomimo	porażki,	wiemy,	że	na	boisku	dałyśmy	z	sie-
bie	wszystko!	–	podkreślają	dziewczęta.
	 O	tym,	jak	wyglądają	mecze	i	treningi,	a	przede	wszystkim	
wyniki	dziewcząt,	można	się	dowiedzieć	ze	stron	internetowych:	
www.recznawieprz.bnx.pl,	www.reczna-wieprz.blog.onet.pl

Zapisy do przedszkola!!!
	 Publiczne	Przedszkole	w	Radziecho-
wach	 ogłasza	 zapisy	 do	 przedszkola	 na	
rok	 2012/2013.	 Zapisy	 obejmują	 dzie-
ci	 urodzone	 w	 latach	 od	 2006	 do	 2009.	
Przypominamy,	że	od	1	września	2011	r.	
wszystkie	5-latki	zostały	objęte	obowiąz-
kiem	 rocznego	 przygotowania	 przed-
szkolnego.	 Dzieci	 urodzone	 w	 2007  r.	
muszą	 zostać	 zapisane	 do	 przedszkola	
na	rok	szkolny	2012/2013.	W	przypadku	
dzieci	urodzonych	w	roku	2006 r.	(6-lat-
ki)	rodzice	podejmują	decyzję,	czy	dziec-
ko	będzie	uczęszczało	do	przedszkola	czy	
do	klasy	I	szkoły	podstawowej.	Dzieci	te	
są	 również	 objęte	 obowiązkiem	 przed-
szkolnym	lub	szkolnym.	
	 Przedszkole	 zapewnia	 kadrę	 pe-
dagogiczną	 o	 wysokich	 kwalifikacjach,	
zajęcia	 dodatkowe	 (język	 angielski	 dla	
wszystkich	 dzieci,	 specjalistyczną	 opie-
kę	 logopedyczną	w	przedszkolu,	 zajęcia	
regionalne,	 ekologiczne	 i	 szachowe),	
odpowiednią	 dla	 dzieci	 przedszkolnych	

bazę	 (nowoczesne	 place	 zabaw,	 ume-
blowanie,	 wyposażenie,	 pomoce	 dydak-
tyczne).	Oferta	przedszkola	wzbogacona	
jest	o	organizowane	dla	dzieci	wycieczki	
ekologiczne,	wyjazdy	do	 teatru	 i	 impre-
zy	 środowiskowe	 (bale,	 festyny).	Zapisy	
rozpoczynają	się	z	dniem	5	marca	2012	r.	
i	trwają	do	16	marca	2012 r.	
	 W	dniach	od	12	do	14	marca	2012 r.	
(poniedziałek,	 wtorek	 i	 środa)	 można	
przyjść	z	dziećmi	na	zajęcia	w	przedszko-
lu	 w	 godz.	 od	 9.30	 do	 11.30.	 Są	 to	 dni	
otwarte	dla	kandydatów	na	przedszkola-
ków	i	ich	rodziców.	

	 Aktualnie	 realizowany	 jest	 w	 przed-
szkolu	 projekt	 edukacyjny	 finansowa-
ny	 ze	 środków	 unijnych	 „Przedszkolaki	
naszą	przyszłością”,	 który	potrwa	do	31	
października	2012 r.
	 Zapraszamy	do	obejrzenia	strony	in-
ternetowej	przedszkola:	www.przedszko-
leradziechowy.szkolnastrona.pl

Z poważaniem
dyrektor Publicznego Przedszkola w 

Radziechowach
mgr Małgorzata Kasperek
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Sukcesy sportowe uczniów Zespołu Szkół
im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika

W Radziechowach
	 15	 lutego	 2012	 roku	 nasza	 drużyna	
sportowa	ze	szkoły	podstawowej	pod	kie-
runkiem	 trenera	mgr	 Jerzego	Miki	była	
najlepsza	w	powiecie	żywieckim	i	zdobyła	
zaszczytne	 I	MIEJSCE	na	Powiatowych	
zawodach	w	piłkę	koszykową	w	kategorii	
chłopców	Szkół	Podstawowych.

	 Skład	najlepszej	drużyny:	Adrian	Ro-
dak,	Jakub	Bąk,	Daniel	Michalski,	Filip	
Mikler,	 Kacper	 Ziajka,	 Marcin	 Firlej-
czyk,	 Dawid	 Tomalik,	 Patryk	 Sołtysek,	
Mateusz	 Suchy,	 Paweł	 Janik,	 Dawid	
Kupczak,	Kamil	Michalski

BRAWO KOSZYKARZE 
TRZYMAĆ TAK DALEJ!!!

Skład	zwycięskiej	drużyny:
	 Beata	Motyka,	Alicja	Byrtek,	Barba-
ra	 Konior,	 Justyna	 Wieczorek,	 Dorota	
Jagosz,	Katarzyna	Byrska,	Patrycja	Jura-
szek,	 Gabriela	 Piecuch,	 Paulina	 Kaspe-
rek,	Paulina	Piecuch,	Karolina	Pytel

GRATULUJEMY!!!

	 23	 lutego	2012	 roku	w	Rajczy	nasze	
uczennice	 gimnazjum	 zajęły	 I	 miejsce	
w Powiatowych	zawodach	w	piłkę	siatko-
wą	w	kategorii	 dziewcząt	 Szkół	Gimna-
zjalnych.	Trenerem	mistrzowskiej	druży-
ny	dziewcząt	jest	mgr	Marek	Jeziorski.

	 22	 lutego	 2012	 roku	 drużyna	 z	 gim-
nazjum	w	Powiatowych	zawodach	w	pił-
kę	siatkową	w	kategorii	chłopców	Szkół	
Gimnazjalnych	zdobyła	III	miejsce.	Tre-
nerem	drużyny	jest	mgr	Mariusz	Janik.

	 Skład	drużyny:	Maciej	Pawlus,	Maciej	
Michalski,	Artur	Dziedzic,	Piotr	Syposz,	
Dawid	 Steblik,	 Wojciech	 Barcik,	 Jakub	
Piecuch,	Maciej	Gawron,	Marcin	Jurasz,	
Tomasz	Urbaś,	Tomasz	Tlałka,	Mateusz	
Janik.

	 Jesteśmy	ogromnie	dumni	z	naszych	
uczniów,	 którzy	 są	 tak	 utalentowani	
sportowo	i	nie	tylko…	

	 Życzymy	 wielu	 dalszych	 sukcesów	
również	w	innych	dziedzinach	nauki.

Dyrekcja Zespołu Szkół 
im.ks.prał.Stanisława Gawlika 

w Radziechowach

SUKCESY Szkoły Podstawowej
im. Franciszka Polaka w Juszczynie

	 „Konkurs	 regionalny	 –	 język	 polski	
z  elementami	 historii”	 -	 Natalia	 Janik	
dobry	wynik	39	pkt.	(	kwalifikacje	do	wo-
jewódzkiego	41	pkt.)	
Konkursy plastyczne:
„Boże	Narodzenie	po	Beskidzku”	–	wyróż-
nienia:	Magdalena	Skolarz,	Anna	Juraszek
„Sto	lat	harcerstwa	na	Żywiecczyźnie”	–	
wyróżnienie	Weronika	Kozieł
„Piękno	naszych	lasów”	–	I	miejsce	Szy-
mon	Mędrala,	 I	miejsce	Maciej	 Skrzyp,	
III	miejsce	Aleksandra	Juraszek
„Nowoczesny	Bank”	–	II	miejsce	Wikto-
ria	Burda.

Konkurs literacki:
„Boże	Narodzenie	po	Beskidzku”	–	wy-
różnienie	Maciej	Skrzyp.
Konkurs	 Kolęd	 i	 Pastorałek	 „Gwiazda	
Betlejemska”
I	miejsce	 w	 kategorii	 zespół	 wokalno	 –	
instrumentalny	–	klasa	I
I	miejsce	–	chór	szkolny
II	miejsce	–	Renata	Kocoń
III	miejsce	–	Nina	Grzegorek.

	 W	dniu	25.03.2012r.	oraz	01.04.2012r.	
przed	 kościołem	 parafialnym	 uczniowie	
SP	 Juszczyna	 będą	 prowadzić	 sprzedaż	

ozdób	 i	dekoracji	 świątecznych	wykona-
nych	na	świetlicy	szkolnej.

Marcowe przysłowia
-	 Każda	 mgła	 w	 marcu	 za	 sto	 dni	
w deszcz	się	zamieni.

-	 Jak	na	 św.	 Józefa	 (19	 III)	 chmur-
ki,	 to	 sadź	ziemniaki	gdzie	górki,	
a	jak	pogoda,	to	sadź	gdzie	woda.

-	Św.	Józef	ciągnie	 trawy	wózek	ale	
częściej	 smuci,	 bo	 śniegiem	przy-
rzuci.


