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„Maszkarony
– komunikacja przez twórczość”

	 23	marca	w	Sali	audiowizualnej	Towarzystwa	Naukowego	
Żywieckiego	odbył	się	wernisaż	wystawy	„Maszkarony	–	ko-
munikacja	przez	twórczość”.	Mieliśmy	okazję	obejrzeć	pra-

ce	ceramiczne	młodych	mieszkańców	Radziechów	i	Przybę-
dzy.	Prace	te	powstały	podczas	warsztatów	dofinansowanych	
w	ramach	programu	„Działaj	Lokalnie	VII”,	realizowanego	

Niech wiosenne słońce
Budzące do życia przyrodę

Opromieni swym ciepłem nasze dni,
Obudzi wzajemną życzliwość i miłość.

Wesołego Alleluja!
życzą 

Marian Motyka
- Przewodniczący Rady Gminy

Radziechowy – Wieprz, 
Grzegorz Figura

- Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz, 
Rada Gminy Radziechowy - Wieprz, 

Sołtysi oraz Pracownic
 Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz. 
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przez	 Polsko-Amerykańską	 Fundację	 Wolności.	 Program	
ten,	 realizowany	 jest	przez	Akademię	Rozwoju	Filantropii	
w	Polsce	i	Żywiecką	Fundację	Rozwoju.	Na	terenie	Żywiec-
czyzny	dofinansowuje	go	firma	Żywiec	Zdrój	S.A.

	 Na	wernisaż	przybyło	wielu	gości.	Dziękujemy	za	przy-
bycie	panu	Grzegorzowi	Figurze	-	 	wójtowi	gminy	Radzie-
chowy-Wieprz,	który	projekt	objął	patronatem	honorowym,	
pani	Agacie	Chmielowskiej	-	redaktor	Radia	ESKA,	dzięki	
której	relacje	z	warsztatów	pojawiały	się	regularnie	na	ante-
nie	radia,	pani	Bernadetcie	Siwek	-	wiceprezes	Banku	Spół-
dzielczego	 Radziechowy-Wieprz,	 który	 wsparł	 finansowo	
realizacje	 projektu,	 a	 także	 przedstawicielkom	 Żywieckiej	
Fundacji	Rozwoju	i	firmy	Żywiec	Zdrój	S.A.

	 Zarówno	wystawa	jak	i	całe	warsztaty	to	doskonały	przy-
kład	tego	jak	dobrze	ulokowane	wsparcie	finansowe	i doza	

zaufania	 mogą	 wesprzeć	 rozwój	 lokalnej	 społeczności.	
Mieszkańcy	 całej	 gminy	mogą	być	dumni	 z	 tego	 jak	nasza	
młodzież	 zaprezentowała	 się	 z	Żywcu.	 Serdecznie	 dzięku-
jemy	wszystkim,	którzy	wsparli	grupę	nieformalną	Fabryka	
Prądu	–	realizatora	warsztatów	Maszkarony,	zwłaszcza	panu	
dr	Przemysławowi	Dyrladze	z	Towarzystwa	Naukowego	Ży-
wieckiego,	które	użyczyło	nam	pomieszczenia	na	wystawę.	
Najlepszym	dowodem	na	to,	że	warto	w	nasza	młodzież	in-
westować	 jest	 chyba	 fakt,	 że	powstaje	 już	 kolejny	wniosek	
i Fabryka	Prądu	działa	dalej	pełna	parą.

Przysłowia
na kwiecień

•	 choć	 już	w	 kwietniu	 słonko	 grzeje,	 nieraz	 pole	 śnieg	
zawieje

•	 deszcze	 częste	 w	 kwietniu	 wróżą,	 że	 owoców	 będzie	
dużo

•	 jak	przygrzeje	słonko,	przejdzie	kwiecień	łąką
•	 jeśli	w	kwietniu	pszczoły	latają,	to	długie	chłody	się	za-
powiadają

•	 kwiecień	co	deszczem	rosi,	wiele	owoców	przynosi
•	 kwiecień	plecień,	bo	przeplata	trochę	zimy,	trochę	lata
•	 pogody	kwietniowe	–	słoty	majowe
•	 suchy	kwiecień,	mokry	maj,	będzie	żyto	jako	gaj
•	 Na	św.	Franciszka	(2	IV)	zielenią	się	łany	i	z	zimowiska	
wracają	bociany.
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Przybędza ma nową salę w Domu Ludowym
	 22	marca	oficjalnie	otwarto	rozbudowaną	salę	przy	Domu	
Ludowym	w Przybędzy.	Dzięki	inwestycji,	która	pochłonęła	
ponad	700	tys.	złotych,	mieszkańcy	Przybędzy	wreszcie	mają	
salę	 z  prawdziwego	 zdarzenia	 ,	 która	 została	 wyposażona	
w	stoły,	stołki,	sprzęt	nagłaśniający,	a	kuchnia	w	niezbędny	
sprzęt	do	jej	funkcjonowania.	Projekt	„Przebudowa	świetlicy	
domu	ludowego	wraz	z wyposażeniem	na	cele	działalności	
sali	 widowiskowej	 w  remizie	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	
w Przybędzy”	współfinansowany	został	przez	Unię	Europej-
ską	 z Europejskiego	Funduszu	Rolnego	na	 rzecz	Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	w ramach	Programu	Rozwoju	Obsza-
rów	Wiejskich	na	lata	2007-2013.

	 Przebudowana	świetlica	Domu	Ludowego	pozwoli	na	roz-
wój	gminnych	 i  lokalnych	 imprez.	Dzięki	 temu	rozwinie	 się	
także	działalność	 lokalnych	grup	artystycznych,	które	dzięki	
temu	uzyskają	miejsce	do	prowadzenia	prób	i występów.

	 Imprezę	w	Przybędzy	zaszczyciło	wielu	znamienitych	go-
ści:	Radny	Województwa	Śląskiego	Marian	Ormaniec,	byli	
Radni	Gminy	Radziechowy-Wieprz,	sołtysi	poszczególnych	
sołectw,	 przedstawicielki	 Kół	Gospodyń	Wiejskich,	 przed-
stawiciele	OSP,	Dyrektorzy	placówek	szkolnych,	pracownicy	
Urzędu	Gminy,	były	Naczelnik	Gminy	Radziechowy-Wieprz	
Jan	Wysogląd,	oraz	wielu	innych	gości,	którzy	współpracują	
z	naszą	Gminą.
	
	 W	części	artystycznej	wystąpiły	dzieci	z	Zespołu	Szkolno-	
Przedszkolnego	 z	 Przybędzy,	 które	 przygotowały	 program	
o	 tematyce	 wiosennej	 oraz	 Świąt	 Wielkanocnych.	 Panie	
z KGW	w	Przybędzy	zadbały	też	o	regionalny	poczęstunek	
dla	uczestników	spotkania.
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	 W	 czwartek	 22	marca	w	 nowej	 sali	 w	 Przybędzy	 odby-
ły	 się	 również	 w	 godzinach	 dopołudniowych	Wielkanocne	
Warsztaty	 Folklorystyczne.	 Warsztaty	 współorganizowane	
były	przez	Wydział	TKSP	Starostwa	Powiatowego	w	Żywcu	
oraz	Gminne	Centrum	Kultury,	Promocji,	Turystyki	Radzie-
chowy-Wieprz.	 Dzieci	 ze	 szkół	 naszej	 Gminy	 wykonywały	
pod	okiem	instruktorów	tradycyjne	„bagniątka”,	czyli	palmy	
wielkanocne	oraz	ozdabiały	jajka	wielkanocne.

	 Z		okazji	uroczystego	otwarcia	sali	widowiskowej	w	Przy-
będzy	Pani	sołtys		Maria	Górna	napisała	wiersz:

Rozbudowa sali była w planie od lat wielu,
ale dzięki Unii doszliśmy do celu.
Zanim powstał projekt, musiały być plany,
które wspólnie z mieszkańcami były uchwalone.
Potem z sołtysami problem omówiono
I budowę Sali u nas zatwierdzono.
A gdy nasza rada pomysł zatwierdziła,
to się między sobą trochę pokłóciła.
W końcu była zgoda na wzięcie kredytu
i zaczęto pisać wniosek do Urzędu.
Lecz przy wniosku zawsze wychodzą kłopoty,
więc wniosek, niestety, przysparzał roboty.
Sztab ludzi pracował, poprawiał, prostował,
by się wniosek wreszcie już wszystkim spodobał.
W końcu tylko kontrakt, umowa i przetarg
ruszyła budowa pod nadzorem szefa.
Za to, że w programie wzięto pod uwagę jej wyposażenie,
to zasługa Gminy i jej bogatsze mienie.
My korzystać z tego będziemy uczciwe
 i obiecujemy, że zamiast drzeć koty,
będziemy tu tańczyć walce i fokstroty.
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Zaproszenie na imprezy w kwietniu
Data Impreza Organizator

kwiecień	2012	r Konkurs	Poezji	Religijnej Zespół	Szkół	w	Radziechowach

1	kwiecień	2012	r Koncert	Tradycyjnych	Palm	Wielkanocnych	–	Kościół	
Niepokalanego	Poczęcia	NMP	w	Juszczynie

GCKPT	+	Parafia	NNMP	w	Juszczynie

2	kwiecień	2012	r Otwarty	Dzień	Papieski Gimnazjum	w	Wieprzu

23	kwietnia	2012	r Światowy	Dzień	Książki	i	Praw	Autorskich Biblioteka	w	Radziechowach

27	kwietnia	2012	r Gminny	Przegląd	Twórczości	Przedszkolaków	
o puchar	Wójta	Gminy	Radziechowy	–	Wieprz	

i Prezesa	Banku	Spółdzielczego	w	Radziechowach,	
który	odbywa	się	w	Domu	Ludowym	w	Przybędzy

Zespół	Szkolno	Przedszkolny	w	Przybędzy

REGULAMIN

1.	Organizatorem	konkursu	jest	Gminne	Centrum	Kultury,	Pro-
mocji,	Turystyki	Radziechowy-Wieprz	z	siedzibą	w	Brzuśniku.

2.	 Przedmiotem	 konkursu	 są	 tradycyjne	 i	 współczesne	 formy	
zdobnictwa	bibułkowego.

3.	Celem	konkursu	jest:

*	poznanie	aktualnego	stanu	zdobnictwa	bibułkowego	jako	jed-
nej	z	dziedzin	twórczości	ludowej

*	odtworzenie	 i	podtrzymanie	 tradycyjnych	form	wyrobów	bi-
bułkowych	o	charakterze	zwyczajowym,	obrzędowym	i	deko-
racyjnym

*	próba	adaptacji	 tradycyjnych	wzorów	do	współczesnych	po-
trzeb

4.	Konkurs	obejmuje	swym	zasięgiem	teren	gminy	Radziecho-
wy-Wieprz

5.	W	konkursie	mogą	brać	udział	wszyscy	zainteresowani	tema-
tem,	bez	względu	na	wiek,	a	szczególnie	twórcy	ludowi	i	wywo-
dzący	się	z	ich	kręgów	następcy	i	uczniowie.

6.	Warunkiem	uczestnictwa	w	konkursie	jest	złożenie	minimum	
3	prac,	 z	których	każda	powinna	być	 zaopatrzona	w	metrycz-
kę	zawierającą	następujące	dane:	imię	i	nazwisko	autora,	wiek	
i dokładny	adres.

Zapraszamy do udziału
w III Gminnym Konkursie Zdobnictwa Bibułkowego 

“Kwiaty naszych ogrodów pól i łąk”
7.	Prace	należy	składać	w	Gminnym	Centrum	Kultury,	Promo-
cji,	Turystyki	Radziechowy-Wieprz	–	34-382	Brzuśnik	233	w	ter-
minie	do	15	czerwca	2012	r.

8.	Oceny	prac	dokona	jury	powołane	przez	organizatora.	Przy	
ocenie	pod	uwagę	brane	będą	przede	wszystkim:

*	zgodność	wyrobu	z	 tradycyjnymi	wzorami,	a	 szczególnie	 re-
konstrukcja	ginących	form	związanych	z	obrzędowością	do-
roczną	i	rodzinną

*	kompozycja,	wygląd	estetyczny,	staranność	wykonania	nowa-
torskie	formy	adaptowania	wyrobów	bibułkowych	do	potrzeb	
współczesnych

9.	Najlepsze	prace	zostaną	nagrodzone	i	wyróżnione	w	postaci	
finansowej	i	rzeczowej,	przy	czym	podział	puli	nagród	pozosta-
wia	 się	do	decyzji	 jury.	Nagrodzone	 i	wyróżnione	prace	prze-
chodzą	na	własność	organizatora.

10.	Rozstrzygnięcie	konkursu	nastąpi	końcem	czerwca	2012	r.	
Ogłoszenie	wyników	połączone	 z	wręczeniem	nagród	 nastąpi	
w trakcie	otwarcia	wystawy	pokonkursowej	w	Brzuśniku.

11.	Wszelkich	dodatkowych	informacji	udziela

Dyrektor	GCK,P,T	R-W	–	Jurasz	Marek
tel./fax.	(033)	8674	127,

kom.		783	989	100,	e-mail:	gckpt@radziechowy-wieprz.pl
	

Przybędza,	12	marca	2012r.
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Nasze drogi
	 Wyremontowana	w	 ramach	 środków	powodziowych	droga	
do	Kaczmarzyków	w	Wieprzu	straszy	śmieciami.

	 Prawdopodobnie	 rekreacyjny	 szlak,	 służący	 odpoczynkowi	
nie	 tylko	mieszkańców	Wieprza,	 jest	 również	 	miejscem	mło-
dzieżowych	imprez.

	 Wskutek	takiej	zabawy	pewien	odcinek	drogi	został	zasiany	
plastikowymi	 butelkami	 i	 puszkami	 po	 napojach,	 a	 najwięcej	
tych	„ozdób”	nagromadzonych	jest	przy	wlotach	do		przepustów	
stanowiących	element	odwodnienia	drogi.
	 W	przypadku	wystąpienia	większych	opadów	deszczu,	tego	
rodzaju	zanieczyszczenia	zapychają	przepusty,	co	prowadzi	do	
podtopień	i	zniszczenia	drogi.

		 DRODZY	RODZICE	–	w	trosce	o	nasze	wspólne	dobro,	
uświadamiajcie	swoje	pociechy,	że	po	zabawie	należy	posprzą-
tać,	przecież,	jak	na	razie,	segregowane	śmieci	na	terenie	Gmi-
ny	Radziechowy	–	Wieprz	odbierane	są	za	darmo.		
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VIII Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej 
Przedszkolaków o Puchar Wójta Gminy

Radziechowy-Wieprz i Banku Spółdzielczego
w Radziechowach-Wieprzu

	 Serdecznie	zapraszamy	do	udziału	w	VIII	Gminnym	Prze-
glądzie	Twórczości	Artystycznej	Przedszkolaków	o	Puchar	Wój-
ta	Gminy	Radziechowy-Wieprz	i	Banku	Spółdzielczego	w	Ra-
dziechowach-Wieprzu.	

	 Przegląd	odbędzie	się	w	nowo	otwartej	sali	Domu	Ludowe-
go	w	Przybędzy	w	dniu	27	kwietnia	2012r.	o	godz.13.00
	 Szczegóły	imprezy		zawarte	są	w	niżej	zamieszczonym	regu-
laminie.

Dyrektor Przedszkola w Przybędzy



Stop
wypalaniu traw!

	 Nadeszła	wiosna,	na	terenie	naszej	Gminy	dało	
się	już	zauważyć	przypadki	wypalania	traw.	Działa-
nia	 takie	 niosą	 za	 sobą	wiele	 groźnych	 następstw.	
Przede	wszystkim	bezpowrotnie	giną	unikalne	oka-
zy	zwierząt	i	roślin	często	będące	pod	ochroną.

	 Świadomie	 niszczymy	 ekosystem,	 który	 na	 po-
wtórną	 regenerację	 będzie	musiał	 poczekać	 kilka-
naście	 lat.	Częstymi	przypadkami	podczas	wypala-
nia	traw	jest	utrata	kontroli	nad	ogniem.	Wówczas	
przenosi	 się	 ona	 na	 pobliskie	 zabudowania	 oraz	
lasy.	Toksyczny	dym,	który	powstaje	podczas	wypa-
lania	traw,	unosi	się	nad	drogami	i	utrudnia	poru-
szanie	się	kierowców	i	pieszych.	Znacznie	ogranicza	
widoczność	i	doprowadza	do	kolizji	drogowych.

 Pamiętajmy,	 iż	 wypalanie	 traw	 jest	 sprzeczne	
z prawem	i	za	takie	wykroczenie	grozi	kara	grzywny	
do	5	.000	tys.	zł	oraz	utrata	dopłat	unijnych.

	 Agencja	 Restrukturyzacji	 i	 Modernizacji	 Rol-
nictwa	przypomina,	że	zgodnie	z	ustawą	o	ochronie	
przyrody	 i	 ustawą	o	 lasach	 zabronione	 jest	wypa-
lanie	 traw	 na	 łąkach,	 pozostałości	 roślinnych	 na	
nieużytkach,	 skarpach	 kolejowych	 i	 rowach	 przy-
drożnych.	Za	ten	proceder	grozi	grzywna	do	5	tys.	
zł.	W przypadku	gdy	spowoduje	on	zagrożenie	dla	
życia,	 zdrowia	 czy	mienia,	 przewidziana	 jest	 kara	
pozbawienia	wolności	od	 roku	do	10	 lat.	Agencja	
ostrzega	 też,	 że	 taka	 praktyka	może	 się	 skończyć	
pozbawieniem	rolnika	całej	kwoty	płatności	bezpo-
średnich	za	dany	rok.
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1.	VIII	Gminny	Przegląd	Twórczości	Artystycznej	 Przedszko-
laków	odbędzie	się	27	kwietnia	2012		r.	o	godz.	13.00	w	nowo	
otwartej	sali	Domu	Ludowego	w	Przybędzy.

2.	Do	udziału	w	konkursie	 zapraszamy	wszystkie	Przedszkola	
z gminy	Radziechowy-Wieprz.

3.	Celem	przeglądu	jest	:
*	Integracja	placówek,	wzajemna	współpraca	i	współdziałanie,
*	Prezentacja	umiejętności	artystycznych	dzieci,
*	Wymiana	doświadczeń	w	zakresie	rozwijania	umiejętności	te-
atralnych	i	aktywności	muzycznej	wychowanków,
*	Rozwijanie	umiejętności	wyrażania	muzyki	ruchem.
				
4.	Dzieci	biorące	udział	w	przeglądzie	mogą	prezentować:
*	Inscenizację	wiersza,
*	Ilustrację	ruchową	do	treści	piosenki,
*	Piosenkę	z	elementami	tańca	oraz	taniec.

5.	Tematyka	wiersza	i	piosenki	jest	dowolna.

6.	W	 celu	wyłonienia	 reprezentacji	wskazane	 jest	 przeprowa-
dzenie	wstępnych	eliminacji	w	placówce.

7	.	Ogólna	liczba	dzieci	biorących	udział	w	występie	nie	powinna	
przekraczać	10	osób.

Regulamin VIII Gminnego Przeglądu
Twórczości Artystycznej Przedszkolaków

o Puchar Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
i Banku Spółdzielczego

w Radziechowach-Wieprzu

DEMOGRAFIA
Od	dnia	01.03.2012	–	26.03.2012

URODZENIA

DZIEWCZYNKI	–	4
1.	Julia
2.	Martyna
3.	Milena
4.	Zuzanna

CHŁOPCY	–	2
1.		Jan
2.		Wojciech

MAŁŻEŃSTWA
Na	ślubnym	kobiercu	stanęły	4	pary.

ZGONY
Od	dnia	01.03.2012r.	–	26.03.2012	r.		zmarły	4	osoby

8.	Repertuar	oraz	imiona	i	nazwiska	dzieci	i	ich	opiekunów	na-
leży	zgłosić	do	18 kwietnia 2012 r.	w	Zespole	Szkolno-Przedsz-
kolnym	w	Przybędzy,	tel.	33-867-62-76,	e-mail:	spprzybedza@
poczta.onet.pl.

Organizator 
Przedszkole w Przybędzy
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	 Na	 terenie	 Gminy	 Radziechowy	 –	
Wieprz	działa	kilka	klubów	sportowych.	
W	 większości	 są	 to	 kluby	 piłki	 nożnej	
zrzeszające	w	 swoich	 szeregach	 dzieci,	
młodzież	oraz	dorosłych.	Dzięki	fundu-
szom	 gminnym	 oraz	 środkami	 pocho-
dzącymi	 z	 prywatnych	 datków	 sponso-
rów	kluby	te	mogą	funkcjonować.	

	 Obecnie	 spośród	 czterech	 klubów	
piłki	 nożnej	 najwyżej	 sklasyfikowany	
jest	 LKS	 Radziechowy,	 występujący	
w  Bielskiej	 Lidze	 Okręgowej	 (BLO).	
Zespół	 trenera	 Mariusza	 Kozieła	 	 po	
rundzie	 	 jesiennej	 zajmuje	 pierwsze	

Informacje sportowe
miejsce	w		BLO.	LKS	Juszczyna	plasuje	
się	na	piątym	miejscu	w	A	klasie	żywiec-
kiej.	Natomiast	LKS	Jedność	Wieprz	(8	
miejsce)	 oraz	 LKS	 Magura	 Bystra	 (3	
miejsce)	 występują	 w	 B	 klasie	 żywiec-
kiej	z	realnymi	szansami	na	awans.	

	 Jednak	 Gmina	 Radziechowy	 –
Wieprz	 „nie	 tylko	 piłką	 nożną	 żyje”.	
Warto	 wspomnieć	 o	 coraz	 większym	
zainteresowaniu	 dzieci	 oraz	 młodzie-
ży	piłką	siatkową,	czego	sporą	zasługą	
są	 sukcesy	Metalika	Radziechowy	wy-
stępującego	w	 czwartej	 lidze.	Metalik	
obecnie	jest	liderem	w	swoich	rozgryw-

kach.	 Pozostaje	 mieć	 nadzieję	 że	 tak	
zostanie	do	końca	sezonu.

	 Miłośnicy	 biegania	 na	 nartach	
oraz	bez,	 również	znajda	coś	dla	sie-
bie.	 Rodzinny	 Klub	 Biegacza	 Baca	
jest	 częstym	 organizatorem	 różnego	
rodzaju	 biegów	 przełajowych	 oraz	
maratonów.

	 Wszystkich	 kibiców	 oraz	 sympa-
tyków	 sportu	 serdecznie	 zapraszamy	
do	 wspierania	 oraz	 kibicowania	 klu-
bom	z	 terenów	Gminy	Radziechowy-	
Wieprz.

Wieści z sesji …
	 W	dniu	27	marca	br	w	domu	ludowym	w	Wieprzu	odbyła	
się	XVII	sesja	Rady	Gminy	Radziechowy	–	Wieprz.	Na	sesji	
podejmowane	były	między	innymi	takie	uchwały	jak:	wyra-
żenie	zgody	na	wydzierżawienie	nieruchomości	oraz	nabycie	
nieruchomości,	wprowadzenie	zmian	w	wieloletniej	progno-
zie	finansowej	Gminy	Radziechowy	–	Wieprz	oraz	 zmiany	
w	budżecie	Gminy,	ustalenie	liczby	punktów	sprzedaży	na-
pojów	alkoholowych	zawierających	powyżej	4,5%	alkoholu,	
program	opieki	nad	zwierzętami	bezdomnymi	oraz	zapobie-
gania	bezdomności	zwierząt	na	terenie	Gminy	Radziechowy	
–	Wieprz.	Wszystkie	uchwały	można	podglądnąć	na	stronie	
bip.radziechowy-wieprz.pl.

	 Jednym	z	punktów	sesji	była	próba	zrozumienia	proble-
mów	młodzieży.	Uczniowie	Gimnazjum	w	Wieprzu	przed-

stawili	sztukę	pt.	MUR	-	opowieść	o	problemach	współcze-
snej	młodzieży.

	 Spektakl	opowiada	o	życiu	młodych	ludzi	często	nieko-
chanych,	niechcianych,	pozostawionych	samym	sobie	i	bory-
kających	się	ze	złem.	Dzieci,	które	nie	znajdują	zrozumienia	
u	dorosłych	,	nikt	nie	ma	dla	nich	czasu,	nikt	ich	nie	rozumie,	
nie	słucha.

	 Wzruszającą	 historię	 wzbogaciła	 wspaniale	 odegrana	
pantomima	 ,	 którą	 pomógł	 zrealizować	 uczniom	 aktor	 te-
atru	bielskiego	pan	Jerzy	Dziedzic.

	 Celem	sztuki	jest	pokazanie	,	że	dobro	i	miłość	zwycię-
ży	wszystko	,	że	każdy	ma	sumienie	i	nawet	największe	zło	
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może	zostać	pokonane,	wystarczy	tego	tylko	bardzo	chcieć	
i trochę	się	postarać.

Skład zespołu teatralnego:
Katarzyna	Biegun,	Marta	Bienias,	Martyna	Błachut,	Ewe-
lina	 Zawada,	 Krzysztof	 Biegun,	 Kinga	 Dziedzic,	 Patrycja	
Lasik,	Agnieszka	Kosiec,	Sebastian	Wójcik,	Natalia	Szuta,	
Dagmara	Gancarczyk,	Wiktor	Janik,	Dominika	Matlas,	Fi-
lip	Borowiński,	Anna	Biegun,	Paulina	Kosiec.
Opiekun	mgr	Teresa	Biela
Pomoc	techniczna:	mgr	Franciszka	Burczak,	Alicja	Dudek.

	 Na	 zakończenie	 sesji	 została	 przedstawiona	 	 multime-
dialna	prezentacja	Kliniki	Esculap	Oddział	Chirurgii	Mało-

Zapraszamy na aerobik
	 Informujemy,	że	w	nowo	wybudowanej	sali	w	Przybędzy		w	każdy	poniedziałek	
od	1800	do	1900		odbywają	się	zajęcia	z	aerobiku.

	 W	imieniu	organizatorów	serdecznie	zapraszamy.

inwazyjnej	która	mieści	się	w	budynku	starej	szkoły	w	Wie-
przu	przy	ul.	Żywieckiej	609.

	 Współwłaściciel	 poinformował,	 iż	 w	 	 placówce	 są	 czte-
ry	oddziały:	oddział	chirurgii	ogólnej,	oddział	chirurgii	na-
czyniowej,	 oddział	 chirurgii	urazowo	–	ortopedycznej	oraz	
oddział	 okulistyczny.	 Zabiegi	 prowadzone	 są	 metodami:	
klasyczną,	 laparoskopową,	 małoinwazyjną	 oraz	 laserową.	
Zabiegi	wykonywane	są	w	ramach	umowy	z	NFZ.

	 Więcej	 informacji	 dotyczącej	 działalności	 placówki	 do-
wiedzą	się	państwo	w	rejestracji	Kliniki	która	jest	czynna	od	
poniedziałku	 do	 piątku	w	 godzinach	 od	 8.00	 do	 16.00	 lub	
pod	numerem	telefonu	0338600144.
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	 20	 marca	 br.	 w	 Muzeum	 Miejskim	 w	 Żywcu	
w  Dziale	 Etnografii	 odbyło	 się	 uroczyste	 podsu-
mowanie	 konkursu	 plastycznego	 o	 tematyce	 świą-
tecznej	zorganizowanego	przez	Wydział	TKSP	Sta-
rostwa	Powiatowego	w	Żywcu	wspólnie	z	Muzeum	
Miejskim	 w	 Żywcu,	 Miejskim	 Centrum	 Kultury	
w Żywcu	oraz	Gminnym	Ośrodkiem	Kultury	w Ło-
dygowicach	 w	 ramach	 cyklu	 imprez	 „Wielkanoc	
w tradycji	naszych	przodków”.
	
 Wśród laureatów

z gminy Radziechowy - Wieprz
znaleźli się:

 
Szkoły podstawowe kl. I –III
Nagrody:	Anastazja	Tracz	SP	Przybędza,	kl.	III,	
Dominika	Mieszczak	SP	Przybędza	kl.	III

Szkoły podstawowe kl. IV – VI
Nagrody:	Zuzanna	Jurasz	SP	Przybędza	kl.	VI

Szkoły gimnazjalne:
I	miejsce:	Martyna	Klimonda	Gimnazjum	Radziecho-
wy	kl.	III

„Wielkanoc w tradycji naszych przodków”
- nasi laureaci konkursu plastycznego
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Informacja
	 Informujemy,	że	tak	jak	w	latach	poprzednich	chcielibyśmy	zorganizować	w dniu	
5	maja	2012	r.	w	Wieprzu	przy	boisku	sportowym	LKS	Wieprz.	III	Kiermasz	Ogrod-
niczy	szczegóły	w	następnym	biuletynie.

	 W	dniach	30.01.2012	do	dnia	5.03.2012	odbył	się	
w	naszej	wsi	Wieprz	kurs	bibułkarstwa	z	 inicjatywy	
Stowarzyszenia	 „Wieprzanki”.	 Prowadzącą	 kurs	
była	Pani	Cecylia	Biernat	członkini	Stowarzyszenia	
„Wieprzanki”.	Prace	przebiegały	w	atmosferze	bar-
dzo	miłej,	chętnych	nie	brakowało	mimo	bardzo	du-
żych	mrozów	dzieci	przychodziły	i	wykonywały	swoje	

Kurs bibułkarstwa
prace,	które	można	oglądać	w	siedzibie	L.K.S	Jed-
ność	w	Wieprzu.	Mamy	nadzieje,	 iż	 to	nie	ostatnia	
inicjatywa	 Stowarzyszenia,	 gdyż	 panie	 zapowiada-
ją	kolejne	 ciekawe	 zajęcia.	Wszystkim,	którzy	brali	
udział	w	zajęciach	serdecznie	dziękujemy	i	zaprasza-
my.

Stowarzyszenie „Wieprzanki”
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Spotkanie pokazowe grupy Flat Team
	 2	marca	w	bibliotece	w	Radziechowach	odbyło	się	spotka-
nie	pokazowe	grupy	Flat	Team.	Panie	Magdalena	Strzałkowska	
oraz	Magdalena	Rzepka	oraz	ich	psy	Nadine	i	Helga	spotkały	
się	z	dwiema	grupami	dzieci	z	przedszkola	w	Radziechowach.	
Dyplomowane	specjalistki	z	dziedziny	dogoterapii		przeprowa-
dziły	bardzo	pouczające	i	zarazem	radosne	zajęcia.	Dzieci	do-
wiedziały	się	między	innymi	jak	należy	się	zachować,	jeśli	zbliża	
się	do	nas	obcy	pies	i	zapoznały	się	ze	znaczeniem		psiej	mowy	
ciała.	 Była	 to	 również	 niepowtarzalna	 okazja	 	 do	 kontaktu	
z dwoma	pięknymi	psami	rasy	flat	coated	retriever	–	te	niezwy-
kle	mądre	i	przyjazne	zwierzęta	zrobiły	na	nas	ogromne	wraże-
nie.	Panie	prowadzące	zajęcia	 	udzieliły	wywiadu	pani	Agacie	
Chmielowskiej	–	dziennikarce	Radia	Eska.	Opowiedziały	skąd	
wziął	się	ich	pomysł	na	działania,	a	także	przybliżyły	tajniki	za-
wodu	dogoterapeuty.

	 Masz	ciekawe	zainteresowania,	pasje,	którymi	chciałbyś	się	
podzielić?	Zarazić	nimi	innych?	Zapraszamy	do	współpracy!



Przejęcie działki na własność
przez Gminę

	 Ustawa	z	dnia	21	sierpnia	1997	r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(t.	j.	Dz.	U.	z	2010	r.	
Nr	102.	poz.	651	z	p.	zm.)	w	art.	93	ust.	1	i	2,	art.	96	ust.1	i	art.	97	ust.	1	stwarza	możliwość	
zatwierdzenia	 podziału	 nieruchomości,	 będącej	 własnością	 osoby	 fizycznej	 oraz	 przyję-
cie	wyodrębnionej	części	nieruchomości	na	własność	gminy	z	przeznaczeniem	pod	drogę	
gminną.

	 W	zw.	z	powyższym	Urząd	Gminy	 informuje,	że	warunkiem	zatwierdzenia	takiego	po-
działu	jest	uregulowany	stan	własności	nieruchomości,	będącej	przedmiotem	podziału	oraz	
posiadanie	środków	finansowych	w	budżecie	gminy,	umożliwiające	pokrycie	kosztów	tego	
podziału	i	utrzymania	przedmiotowej	działki	jako	drogi.	
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Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania 
„Żywiecki Raj” – bezpłatne konsultacje

	 Stowarzyszenie	swoim	zasięgiem	obejmuje	11	gmin:	Czerni-
chów,	Istebna,	Jeleśnia,	Koszarawa,	Lipowa,	Łodygowice,	Mi-
lówka,	Radziechowy-Wieprz,	Rajcza,	Ujsoły,	Węgierska	Górka	
i	zrzesza:	osoby	fizyczne,	przedsiębiorców,	samorządy	oraz	or-
ganizacje	pozarządowe.	„Żywiecki	Raj”	funkcjonuje	w	ramach	
działania	Osi	4	LEADER	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiej-
skich,	który	zakłada	m.in.	aktywizację	mieszkańców	obszarów	
wiejskich.	Cel	ten	realizowany	jest	poprzez	ogłaszane	konkursy	
na	4	działania:

	 1. Małe projekty –	kwota	refundacji	do	25	tys.	zł	na	1	pro-
jekt,	 wnioskodawcą	 może	 być	 osoba	 fizyczna,	 osoba	 prawna	
albo	jednostka	organizacyjna	nieposiadająca	osobowości	praw-
nej.	 Składane	projekty	mogą	dotyczyć	m.in.:	 imprez	kultural-
nych,	sportowych,	promocji	 lokalnej	przedsiębiorczości	(targi,	
szkolenia),	zagospodarowania	przestrzeni	publicznej	(place	za-
baw,	trasy	rowerowe,	nordic	walking),	turystyki	(foldery,	strony	
internetowe,	domki	letniskowe),	ekologii	(przywrócenie	rodzi-
mych	lokalnych	gatunków	roślin,	kolektory	słoneczne),	renowa-
cji	zabytków.

	 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw	–	kwota	refun-
dacji	do	300	tys.	zł	(warunkiem	jest	utworzenie	nowych	miejsc	
pracy).	 Promowane	 są	 inwestycje	 przeprowadzone	w	 związku	
z uruchomieniem	 lub	 rozwojem	działalności	w	 zakresie	usług	
dla	 ludności,	 gospodarstw	 rolnych,	 sprzedaży,	 turystyki,	 prze-
twórstwa,	 magazynowania,	 wytwarzania	 materiałów	 energe-
tycznych	z	biomasy.

	 3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej	 –	
kwota	refundacji	do	100	tys.	zł	 ,	wnioskodawcą	może	być	rol-
nik,	jego	współmałżonek	lub	jego	domownik.	Przykładowy	za-
kres	pomocy	obejmuje	m.in.	działalność	usługową	w	zakresie:	
produkcji	 roślin,	 hodowli	 zwierząt	 gospodarskich,	 leśnictwa,	
przetwarzania	i	konserwowania	owoców	i	warzyw,	wytwarzania	
gotowych	posiłków	i	dań,	produkcji	win	gronowych,	piwa,	napo-
jów	bezalkoholowych,	produkcji	wyrobów	stolarskich,	a  także	
wynajmu	pokoi	w	budynku	mieszkalnym	oraz	sprzedaży	posił-
ków	domowych	lub	świadczeń	innych	usług	związanych	z	poby-
tem	turystów	w	gospodarstwie	rolnym.

	 4. Odnowa i rozwój wsi –	kwota	refundacji	do	500	tys.	zł	na	
1		miejscowość,	wnioskodawcą	może	być	gmina,	instytucja	kul-
tury,	kościół	lub	inny	związek	wyznaniowy,	OPP.

	 Ogłoszenie	naborów	wniosków	odbędzie	się	w II kwartale 
2012 r.	Chcesz	wiedzieć	więcej?	Zadzwoń	 i	umów	się	na	bez-
płatne	 konsultacje	 z	 doradcą,	 który	 odpowie	 na	 wszelkie	 py-
tania	związane	z	ww.	działaniami,	 tel.	33 475 48 21.	Odwiedź	
naszą	stronę	Internetową:	www.leader-zywiec.pl

Siedziba	biura	Stowarzyszenia:
ul.	Pod	Górą	4,	Żywiec.

Zapraszamy!

Marta Żołna
Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy 

LGD „Żywiecki Raj”
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	 Informujemy,	iż	w	ramach	podziału	środ-
ków	 na	 usuwanie	 skutków	 klęsk	 żywiołowych	
w 2012r.	Gmina	Radziechowy-Wieprz	otrzymała	
promesę	 od	Ministra	 Spraw	Wewnętrznych	 na	
kwotę	350 000	zł.	Na	usuwanie	skutków	powodzi	
na	 	 	ul.	Wiśniowa	w	Radziechowach	w	kilome-
trażu	 0+000	 do	 0+040	 oraz	 ul.	Modrzewiowa	

Usuwanie skutków powodzi
w Przybędzy	w	kilometrażu	0+000	do	0+100.

	 Warunkiem	 uzyskania	 dotacji	 jest	 wykonanie	
dokumentacji	 projektowej	 na	 w/w	 zadania	 oraz	
wyłonienie	wykonawcy,	podpisanie	z	nim	umowy,	
a	co	za	tym	idzie,	wykonanie	remontów	ulic	prze-
widzianych	w	promesie.


