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„Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała-
Dlatego uwielbiam tę Miłość, Gdziekolwiek by przebywała”

Jan Paweł II

W dniu 19 grudnia w Sali Budynku Kultural-
no-Oświatowego w Brzuśniku odbyła się cere-
monia odznaczenia specjalnymi medalami „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawa-
nymi przez Pre-
zydenta RP  dla 
par świętujących 
jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeń-
skiego. Spotkanie 
zorganizowane 
zostało przez Wój-
ta Gminy Radzie-
chowy – Wieprz, 
Kierownika Urzę-
du Stanu Cywil-
nego Radzie-
chowy – Wieprz 
oraz panie z KGW 
w Brzuśniku.

Medale zosta-
ły ustanowione przez Radę Państwa w  1960r. 
ustawą o  orderach i  odznaczeniach. Od 1992 
funkcjonują w  systemie odznaczeń państwo-
wych i  są nadawane przez prezydenta RP na 
wniosek wojewodów jako dowód uznania za 
zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy 
i  wielu wyrzeczeń dla dobra założonej przed 

pół wiekiem rodziny.
Uroczystość rozpoczęła się od występu 

dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Brzuśniku, które przedstawiły tra-
dycyjne Jasełka. Następnie naszych jubilatów 
odwiedziła dziecięca grupa kolędnicza z  Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w  Przybędzy. 
Następnie przystąpiono do ceremonii dekora-

cji. W tym roku uhonorowano 32 pary z terenu 
gminy. Aktu dekoracji dokonywał wójt gminy 
Radziechowy - Wieprz przy udziale Przewodni-
czącego Rady Gminy oraz Radni i Sołtysi.

Sześć par odbierze medale w  innym ter-
minie, gdyż z  powodów osobistych nie mo-
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Rozpoczęliśmy nowy 
2013 rok. Życzę wszyst-
kim mieszkańcom po-
myślności, dużo zdrowia 
i  zrealizowania wszyst-
kich zamierzeń!

W  rozpoczynającym się roku ukończymy 
największą inwestycję jaką realizujemy w  tej 
kadencji w  naszej gminie. Wybudowaliśmy 
już prawie 100 km kanalizacji. W  Radziecho-
wach przyłączyliśmy 533 domy, w  Wieprzu 
106, w Juszczynie 407, w Brzuśniku 122, w By-

strej 140. W  Przybędzy w  tym roku przyłączy-
my ok 200 budynków. Dodatkowo zostało za-
twierdzonych do wykonania 119 przyłaczy do 
budynków, które nie były objęte projektem. 
Całość inwestycji kosztuje prawie 50 mln. zł. 
W połowie 2013 roku zakończymy prace, 96% 
budynków będzie przyłączonych do kanalizacji! 
Wszystkim mieszkańcom bardzo dziękuję za 
pomoc, wyrozumiałość i  cierpliwość w  trakcie 
realizacji tego ogromnego i trudnego zadania.

Grzegorz Figura

50-lecie Pożycia Par Małżeńskich

Szanowni Mieszkańcy
gminy Radziechowy-Wieprz
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gły uczestniczyć w  środowej uroczysto-
ści. W roku bieżącym uhonorowano pary, 
które złote gody obchodziły tym w  roku 
oraz pary, które wcześniej nie otrzymały 
odznaczeń. Rekordzistami byli państwo 
Nowak Franciszka i  Michał, którzy razem 
przeżyli już 63 lata!

Ceremonia zakończyła się tradycyj-
nym odśpiewaniem „Sto lat” oraz symbo-
licznym toastem wzniesionym za zdrowie 
jubilatów, następnie wszystkim zaproszo-
nym gościom zrobione zostały pamiąt-
kowe zdjęcia, a  na końcu wszyscy zjedli 
obiad przygotowany przez Panie z  KGW 
w Brzuśniku. Prezentem dla Jubilatów był 
również utwór “Wielka Miłość” Seweryna 
Krajewskiego odśpiewany przez Magda-
lenę Więzik – Dyrektor GCKPT.

Już nie możemy doczekać się przy-
szłego roku, kiedy to podczas podobnej 
uroczystości kolejne pary z terenu naszej 
gminy będzie obchodzić to wyjątkowe 
dla nich święto.

Lista Jubilatów odznaczonych „Meda-
lem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”:
Biegun Maria i Stanisław – 50 rocznica
Błachut Zofia i Józef – 52 rocznica
Bysko Stanisława i Mieczysław – 50 rocz-
nica
Byrtek Zofia i Stanisław – 50 rocznica
Cader Joanna i Tadeusz – 52 rocznica
Cader Wiktoria i Mieczysław – 50 rocznica
Czech Władysława i Jan – 50 rocznica
Filip Maria i Władysław – 50 rocznica
Foksa Krystyna i Marian – 50 rocznica

Hatala Maria i Mieczysław – 50 rocznica
Howaniec Helena i Józef – 50 rocznica
Janota Anna i Józef – 50 rocznica
Kliś Elżbieta i Marian – 50 rocznica
Mędrala Janina i Józef – 50 rocznica
Mika Bronisława i Michał – 50 rocznica
Nowak Franciszka i Michał – 63 rocznica
Pawlus Irena i Czesław – 50 rocznica
Pawlus Stefania i Stanisław- 50 rocznica
Pietraszko Janina i Michał – 50 rocznica
Polak Maria i Daniel – 50 rocznica
Polak Władysława i Jan – 50 rocznica
Roczyna Maria i Józef- 50 rocznica
Skolarz Helena i Czesław – 52 rocznica
Skowron Stefania i Stanisław- 50 rocznica
Skrzyp Helena i Józef – 50 rocznica

Stefko Emilia i Czesław – 50 rocznica
Szczygieł Helena i Edmund – 57 rocznica
Tlałka Ludwika i Czesław – 50 rocznica
Zarzecki/a Krystyna i Tadeusz – 50 rocznica
Żukowski/a Teresa i Józef – 50 rocznica
Żur Maria i Mieczysław – 50 rocznica
Żur Władysława i Józef – 50 rocznica

Brzuśnik: 2 pary
Bystra: 2 pary
Juszczyna: 4 pary 
Wieprz: 7 par
Przybędza: 2 pary
Radziechowy: 15 par

M. Więzik

cd. ze str. 1
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W niedzielę 6 stycznia 2013 r ulicami Bielska-Białej przeszedł 
po raz drugi tradycyjny Orszak Trzech Króli. Uroczystości patronu-
je ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej biskup Tadeusz Rakoczy. 

Orszak Trzech Króli wyruszył o godz. 11.45 z kościoła Opatrz-
ności Bożej w Białej. Wcześniej, o godz. 10.30 odprawiona zosta-
ła msza św. pod przewodnictwem biskupa Piotra Gregera. Orszak 
przeszedł ulicą Stojałowskiego na Rynek. Kolędnikom  towarzy-
szył między innymi regionalny zespół  „Grojcowianie” z Wieprza, 
grupa „dziadów” z Zespołu obrzędowego „Gronicki” z Brzuśni-
ka oraz przedstawiciele Oddziału Górali Żywieckich ZP.  Główny-
mi organizatorami bielskiego Orszaku była Rada Ruchów i Stowa-
rzyszeń Katolickich diecezji bielsko-żywieckiej oraz Biuro Promo-
cji Kultury i Sportu przy Kurii Bielsko-Żywieckiej. 

Orszak Trzech Króli w Bielsku-Białej

Fotogaleria by T. Kościewicz:
https://plus.google.com/photos/117579575612253049755/al-
bums/5830397444105887713

Zobacz również:
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/733575,niesamowity-
orszak-trzech-kroli-w-bielsku-bialej-zdjecia,1,1,id,t,sm,sg.htm-
l#galeria-material

oraz:
http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,13151214,Nie-
codzienny_orszak_przeszedl_przez_miasto__ZDJECIA_.html

MIESIĄC STYCZEŃ, CZAS DO ŻYCZEŃ: 
 A WIĘC ŻYCZMY POMYŚLNOŚCI,  
BOGA, CHLEBA, DOBRYCH GOŚCI.

Święto Trzech Króli w Radziechowach
W dniu 6 stycznia 2013 roku, mieszkańcy Radzie-

chów mieli okazję spędzić Święto Trzech Króli w atmos-
ferze radości, przyjaźni, otoczeni  muzyką, śpiewem 
oraz dobrymi ludźmi. Dzień ten został uświetniony na 
wiele sposobów, począwszy od wspaniałego Koncertu 
Kolęd w Kościele p.w. Św. Marcina w wyko-
naniu kilkudziesięciu dzieci i młodzieży z Ze-
społu Pieśni i Tańca „Jodełki” z Radziechów, 
przez Tradycyjne Spotkanie Opłatkowe dla 
Seniorów przygotowane przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Domu Ludowym, kończąc 
na pięknym występie Scholii Parafialnej oraz 
wsłuchując się w gawędy opowiadane przez 
panią Stanisławę Juraszek. Kolęda wypełnia-
ła każdy kąt Domu Ludowego w Radziecho-
wach. Atmosfera Świąt Bożego Narodzenia 
na nowo zagościła w naszych sercach. Szko-
da tylko, że przy tak wielkim zaangażowa-
niu i pięknie zorganizowanym spotkaniu, 
frekwencja nie była wysoka. Mam nadzieje, 
że w przyszłym roku sala Domu Ludowego 
będzie pękać w szwach, a społeczna praca 

Pań z Koła Gospodyń Wiejskich zostanie bardziej do-
ceniona. W imieniu swoim oraz wszystkich obecnych 
na spotkaniu, Dziękuję za możliwość spędzenia w tak 
piękny sposób Święta Trzech Króli.  

M. Więzik 
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Stulatka 
z Bystrej!

Pani Franciszka Sobel, pochodzi  
z Bystrej i tam też mieszka. 

W lipcu 2012 r. ukończyła 100 lat. 

Życzymy Pani Franciszce przede 
wszystkim zdrowia, 

pogody ducha i samych dobrych  
ludzi obok siebie.

W  dniu 21 grudnia 2012r. grupa kolędnicza ze Szkoły 
Podstawowej w Przybędzy wraz mgr Barbarą Kupczak oraz 
mgr Elżbietą Garncarczyk zaprezentowały przepiękne małe 
przedstawienie kolędnicze w Urzędzie Gminy. Ledwo skoń-
czyli śpiewać jak tuż za nimi weszła kolejna grupa kolęd-
nicza, tym razem ze Szkoły Podstawowej z Brzuśnika wraz 
z mgr Dorotą Ryżką.

Na korytarzach oraz w  pokojach pracowników słychać 
było śpiew, życzenia płynące z małych serduszek dzieci dzię-
ki czemu radość i świąteczna atmosfera zagościła w naszych 
sercach. W takich chwilach każdego z nas ściska za gardła 
i do oczy napływają łzy, gdy widzi się szczery uśmiech dziec-
ka, które nie szuka poklasku, a tylko chcę głościć Dobrą No-
winę i wspaniałe szczere życzenia.

W imieniu wlasnym oraz wszystkich pracowników dziękuje-
my za tak wspaniałe występy!   

M. Więzik

WINSZOWANIE W URZĘDZIE GMINY!

Młodzież z naszej gminy pod okiem pani Teresy 
Bieli – polonistki uczącej w  Gimnazjum w Wieprzu, 
przygotowała spektakl teatralny pt. „Boże Narodze-
nie XXI wieku”, który zaprezentowała w dniu 23 grud-
nia 2012 r. w Domu Ludowym w Wieprzu, gdzie sala 
wypełniona była po same brzegi, dokładać trzeba 
było krzesła i siadać wręcz na stołach oraz 30 grud-
nia 2012 r. w  Domu Ludowym w  Radziechowach, 
gdzie frekwencja nie była zbyt wielka, ale publicz-
ność równie ciepło przyjęła naszych aktorów.  Spek-
takl, opatrzony świetną muzyką, opowiadał historię 
Narodzenia Pana Jezusa, jednakże w  nowoczesnej 
odsłonie, przedstawiając akcję m.in  w  Piekle, Nie-
bie czy Pałacu Heroda. Czternastu młodych aktorów 
prezentowało swoje zdolności w sposób pełen wia-
rygodności, humoru i  emocji. Gratuluję młodzieży 
świetnego przygotowania i liczę, że będą oni jeszcze 
nie raz przedstawiać mieszkańcom swoje zdolności. 

M. Więzik 

„Boże Narodzenie XXI wieku”
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W dniu 28 grudnia 2012 odbyła się ostatnia w tym roku 
XXV sesja Rady Gminy. Na początku sesji P. Bożena Huzar 
– dyr. Archiwum Państwowego w Żywcu przedstawiła wy-
stawę pt. „Europejskie Projekty Architektoniczne na Żywiec-
czyźnie”. 

Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad 
ślubowanie złożył nowowybrany Radny z Brzuśnika –  
P. Piotr Piela, który od tego momentu stał się pełnopraw-
nym członkiem Rady Gminy, został on członkiem Ko-
misji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Roz-
woju Gospodarczego Gminy. W następnej kolejności 
Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, zmian w budżecie oraz uchwałę  
w sprawie utworzenia wydatków niewygasają-
cych (środki na inwestycje, które zostały rozpoczę-
te, ale nie ukończone w roku 2012 przesuwa się na rok 
2013).  Radni przyjęli również Gminny Program Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii, przebieg dróg gminnych na te-
renie sołectwa Radziechowy i Juszczyna oraz określili wyma-

gania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w za-
kresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie naszej Gminy. Sprawozdanie  
z działalności poszczególnych Komisji złożyli ich Przewodni-
czący a działalność całej Rady za 2012 r. wraz ze statystyką 
obecności na sesjach podsumował i przedstawił Przewodni-
czący Marian Motyka. 

Ponieważ sesja obywała się w okresie międzyświątecz-
nym, to nie mogło obejść się bez kolędników – swoją obec-
nością zaszczycili nas uczniowie ze szkoły podstawowej  
w Przybędzy – dziękujemy za podtrzymywanie tradycji! Po 
sesji Radni, sołtysi oraz zaproszeni goście udali się do Domu 
Ludowego w Radziechowach na spotkanie opłatkowe oraz 
spektakl przygotowany przez młodzież gimnazjalną pt. 
Boże Narodzenie XXI wieku. 

Wszystkie podjęte uchwały oraz protokół z sesji znajdzie-
cie Państwo na stronie internetowej: http://bip.radziecho-
wy-wieprz.pl

Wieści z sesji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy – Wieprz w 2013 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pt.: ” EFEK-
TYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomo-
cy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym ogłasza się nabór uczestników w/w projektu

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu kobiet i 
mężczyzn, klientów pomocy społecznej naszej gminy.

W 2013r. projekt skierowany jest do grupy 18 uczestników, osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, będących w wieku aktywności za-
wodowej tj. 15-64 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełno-
sprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, macierzyństwo lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuń-
czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Osoby zatrud-
nione mogą również brać udział w projekcie, o ile spełnią pozostałe przesłanki uczestnictwa.      

Przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej rozumie się osoby otrzymujące zarówno świadczenia pieniężne jak i nie-
pieniężne (np. praca socjalna). Okres korzystania ze świadczeń nie jest określony. Może to być zatem trwałe korzystanie ze świadczeń 
pomocy społecznej jak również korzystanie na okoliczność projektu.

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się w siedzibie GOPS Radziechowy-Wieprz w pokoju nr 18 w godzinach urzędowa-
nia tj. 7.00-15.00, celem wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej. Ostatecznego wyboru grupy uczestników projektu w roku 2013 dokona 
powołana przez Kierownika GOPS komisja rekrutacyjna. 

OGŁOSZENIE O NABORZE
UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO 
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„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
zgłaszanym podczas spotkań w  ramach akcji informa-
cyjnej „ Plan dla Polski”, pragnę poinformować, że w roku 
2013 zmieniona została formuła bezpośrednich spotkań 
z  mieszkańcami gmin powiatu żywieckiego. Poczynając 
od miesiąca stycznia zamiast dyżurów poselskich odby-
wać się będą otwarte spotkania z  mieszkańcami w  go-
dzinach popołudniowych, tak aby jak największa liczba 

mieszkańców mogła w  nich uczestniczyć. Informacje 
o  terminie i  miejscu spotkania dostępne będą na stro-
nie internetowej www.malgorzatapepek.eu oraz rozpo-
wszechniane będą w formie ogłoszeń na urzędowych ta-
blicach ogłoszeń i stronach internetowych urzędu”.

Poseł na Sejm RP
Małgorzata Pępek

Informacja dla mieszkańców od Pani Poseł Małgorzaty Pępek:

ZEBRANIA WIEJSKIE !!! 
Sołtysi sołectw naszej Gminy, zapraszają wszystkich mieszkańców na ze-

brania wiejskie , które odbędą się w miesiącu lutym 2013r.  
 Tematyka zebrań: 
1. Informacja Wójta z działalności Gminy za 2012r 
2.  Ustawa Śmieciowa  - zmiana od 1 lipca 2013r
3. Wodociąg – w sołectwie  Bystra  
4.  Sprawy bieżące 

TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH 2013r.
13 luty 2013r ( środa) – godzina  18.00  – Przybędza strażnica OSP  

14 luty 2013r (czwartek) – godzina 17.00 – Radziechowy dom ludowy  
24 luty 2013r (niedziela) – godzina 9,15 – Juszczyna dom ludowy  

26 luty 2013r (wtorek) – godzina 17.00 – Bystra dom ludowy  
27 luty 2013r (środa) – godzina 17.00 – Wieprz dom ludowy  

28 luty 2013 – ( czwartek) - godzina 16.00 – Brzuśnik budynek wielofunkcyjny 

Zgodnie z przepisami  prawa , od 3 grudnia 2012r 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa roz-
poczęła wypłatę dopłat bezpośrednich i płatności rol-
no środowiskowych. Do końca lutego płatności trafią 
już do 70 % uprawnionych rolników.  Na wypłatę dopłat 
bezpośrednich w roku 2012 , przeznaczonych zostanie 
14 miliardów złotych, z  czego 90 % to środki unijne, 
a 10% środki pochodzące  z budżetu krajowego.

Jeżeli wniosek rolnika zostanie pozytywnie zwery-
fikowany , to od 2012r ARiMR nie będzie tak jak do-
tychczas wysyłać do rolników decyzji przyznających 
dopłaty, tylko należność wpłynie na konto. Rolnik może 
zażądać wydania mu decyzji.

Stawki płatności za rok 2012, kształtuję się następu-
jąco:

1.  Jednolita Płatność Obszarowa/JPO/- 732,06 zł/ha
2. Uzupełniająca płatność obszarowa do innych - 

211.80 zł/ha
 roślin i gruntów ornych na których nie jest
 prowadzona uprawa roślin/ugór/
3. Płatność zwierzęca /pz/ - 306,99 zł/ha
4. Płatność do krów - 584,79 zł/szt
5. Płatność do owiec - 123,11 zł/szt
6. Płatność do strączkowych i motylkowych - 672,56 zł/ha 
 drobnonasiennych
7. Płatność ONW - 264 zł/ha 

W  związku ze zbliżającym się terminem wypeł-
niania wniosków o  dopłaty obszarowe na rok 2012, 
zachęcam posiadaczy gospodarstw rolnych , którzy 
dotychczas nie korzystali z  tego rodzaju wsparcia, do 
składania wniosków.

Pomocy oraz szerokiej informacji dot. dopłat  udzie-
la doradca rolny Zofia Piecuch tel.  515  275  907,lub 
biuro Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Żywcu ul. Batorego 16  tel.33 861 25 86.

Informacja dotycząca dyżurów przy wypełnianiu 
wniosków podana zostanie w następnym numerze.

Zofia Piecuch

Informacja 
dla rolników
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W  niniejszym artykule dotyczącym wprowadzania na te-
renie naszej gminy „ustawy śmieciowej” pragniemy przedsta-
wić Państwu sposób prawidłowego wypełnienia „Deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi” dla mieszkańca gminy.

Wypełnioną w poniższy sposób deklarację należy złożyć w ter-
minie do 30 marca 2013 roku osobiście w Urzędzie Gminy lub li-
stem za pośrednictwem poczty bądź za pośrednictwem sołtysów 
oraz na spotkaniach pracowników urzędu z mieszkańcami.

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić nale-
ży komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub 
niebieskim kolorem.

A. Obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć „X” właściwy 
kwadrat):

- złożenie deklaracji – zaznaczamy wówczas, gdy składamy de-
klarację po raz pierwszy;

- korekta deklaracji – tylko w  przypadku, gdy zachodzi ko-
nieczność wniesienia poprawek do złożonej już deklaracji, jedno-
cześnie wskazując datę zaistniałej zmiany np. w  przypadku uro-
dzenia dziecka, przeprowadzki bądź zgonu.

W odebranych przez Państwa deklaracjach należy zaznaczyć 
kwadrat po lewej tj. Złożenie deklaracji ponieważ będzie to dla 
Państwa pierwsza deklaracja.

B. Składający: (zaznaczyć „X” właściwy kwadrat)
- osoba fizyczna,
- osoba prawna,
- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Mieszkaniec gminy zaznacza kwadrat znajdujący się przy 
punkcie osoba fizyczna.

C. Dane identyfikacyjne: należy podać swoje nazwisko, imię, 
nr PESEL, nr telefonu oraz adres e-mail o ile mieszkaniec posiada.

Następnie mieszkaniec będący osobą fizyczną pomijając 
punkt C2 przechodzi do punktu D.

D. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć „X” właściwy 
kwadrat):
- właściciel nieruchomości – osoba, która posiada wyłączne prawo 

do nieruchomości,
- współwłaściciel – osoba, która posiada wspólnie z  inną osoba 

lub innymi osobami prawo własności nieruchomości np. rodzeń-
stwo. Jeśli jest kilku współwłaścicieli istnieje możliwość złożenia 
odrębnych deklaracji np. gdy w jednym domu zamieszkują dwie 
rodziny i chcą osobno rozliczać się za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi,

- najemca, dzierżawca – osoba, która posiada korzysta  z nierucho-
mości na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

- użytkownik wieczysty – osoba, którą łączy umowa użytkowania 
wieczystego nieruchomości zawarta ze skarbem państwa bądź 
jednostką samorządu terytorialnego np. gminy.

- inny – inne osoby np. dożywotnicy.
E. Podać adres zamieszkania lub adres siedziby składającego 

deklarację – mieszkaniec podaje swój adres zamieszkania.

F. Podać adres nieruchomości na której powstają odpady. 
G. Określić, czy nieruchomość jest:
1.  zamieszkała (nieruchomość, na której zamieszkują osoby) 

np. dom mieszkalny, rodzinny,
2. niezamieszkała (nieruchomość, na której prowadzona jest 

np. działalność: gospodarcza, społeczna, publiczna, budynki re-
kreacyjne, cmentarze itp.),

3. w  części zamieszkała i  w  części niezamieszkała (nierucho-
mość, na której zamieszkują osoby i prowadzona jest działalność 
gospodarcza).

H. Oświadczenia właściciela nieruchomości zamieszka-
łej – wypełniają mieszkańcy, którzy zaznaczyli kwadrat nr 1 
w  części G np. właściciele domów. Należy zaznaczyć, czy na te-
renie nieruchomości wskazanej w  części F niniejszej deklaracji 
odpady będą gromadzone i  odbierane w  sposób selektywny – 
wtedy opłata będzie wynosić 8 zł od mieszkańca miesięcznie. 
W przeciwnym przypadku (gdy mieszkaniec zaznaczy NIE) opłata 
wyniesie 15 zł od mieszkańca miesięcznie. Należy zaznaczyć czy 
na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik, w którym 
będą gromadzone odpady roślinne. Jeżeli zaznaczono NIE to od-
pady roślinne powinny być przekazywane we własnym zakresie 
do kompostowni.  Następnie proszę podać ile osób faktycznie 
zamieszkuje teren nieruchomości wskazanej w części F. 

Miejsce zamieszkania będzie to miejsce, w którym osoba za-
zwyczaj przebywa (mieszka)  niezależnie od czasowych nieobec-
ności związanych z praca, wypoczynkiem, urlopem, odwiedzina-
mi u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub 
pielgrzymkami religijnymi. Przykładowo gdy w rodzinie są cztery 
osoby: matka, ojciec, syn i córka, a syn studiuje w Krakowie, gdzie 
zazwyczaj przebywa choć jest zameldowany u rodziców to wpisu-
jecie Państwo w deklaracji, że nieruchomość zamieszkują 3 osoby. 
Prosimy pamiętać, że zameldowanie to nie to samo co zamiesz-
kiwanie, zatem należy w deklaracji wskazać osoby faktycznie za-
mieszkujące w danej nieruchomości.

Teraz można obliczyć wysokość opłaty miesięcznej za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi np.  jeśli na terenie nieru-
chomości zamieszkuje 3 mieszkańców i będą oni zbierać odpady 
w sposób selektywny to wysokość opłaty miesięcznej wyniesie:

3 mieszkańców x 8,00 (opłata za odpady zbierane selek-
tywnie) = 24  zł miesięcznie

Pod deklaracją należy się podpisać i  podać datę i  miejsce 
jej wypełnienia, wyrażając tym samym zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych przez Gminę i przyjmując do wiado-
mości, że w przypadku podania danych niezgodnych z rzeczywi-
stością składający deklarację będzie ponosił odpowiedzialność 
karnoskarbową.

Na koniec przypominamy, że Urząd Gminy zorganizuje spo-
tkania z  mieszkańcami, na których pracownicy urzędu chętnie 
pomogą wypełnić deklarację. 

Co nas czeka w sprawie śmieci c.d. – DEKLARACJE

TERMINY SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI GMINY NA TEMAT USTAWY ŚMIECIOWEJ
Przybędza dom ludowy  11. marzec 2013r ( poniedziałek) – w godzinach  12.00 – 18.00.
Radziechowy - sala OSP  26. styczeń 2013r (sobota) – w godzinach 11.00 – 15.00 . 
Juszczyna  dom ludowy - 02. marzec 2013r (sobota) – w godzinach 11.00 – 15.00 . 
Bystra dom ludowy  - 13. marzec  2013r (środa) – w godzinach 12.00 – 18.00.  
Wieprz - 02 luty 2013r (sobota) salka katechetyczna  i 16.luty 2013 (sobota ) dom ludowy  - w godzinach  11.00-15.00 .
Brzuśnik  dom ludowy - 14.marzec 2013 – ( czwartek) – w godzinach 12.00 – 18.00.  
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Przypominamy mieszkańcom o obowiązku posiadania numeru porządkowego dla KAŻDEJ nie-
ruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 47 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie ja-
sno wskazane jest, iż Wójt ustala numery porządkowe nieruchomości na wniosek właściciela lub też  
z urzędu. 

Z informacji jakie posiadamy, pomimo w/w przepisów na terenie naszej Gminy znajduje się wie-
le budynków bez przyporządkowanego numeru. Ponieważ stan taki nie jest zgodny z prawem – wzy-
wamy właścicieli do uregulowania tej kwestii. Zwrócić również uwagę należy na art. 64 Kodeksu Wy-
kroczeń jasno precyzujący, iż każdy, kto będąc właścicielem lub administratorem nieruchomości nie do-
pełnia obowiązku: umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki  
z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą ulicy lub miejscowości podlega karze grzywny do 250 zł. 
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Opady śniegu powodują zwykle, że zalega on na chodnikach, 
poboczach i przystankach, a do szpitala trafiają osoby poszkodo-
wane w wypadkach na ośnieżonych i śliskich ulicach. Za wypadki 
te odpowiedzialność ponosi osoba, na której ciążył obowiązek 
odśnieżenia terenu. Kto i kiedy powinien usunąć śnieg i oblodze-
nia, określają przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391 tj.).

Chodnik położony wzdłuż budynku i ogrodzenia działki bądź 
w inny sposób przylegający do nieruchomości ma obowiązek od-
śnieżyć właściciel albo zarządca nieruchomości.

 Takie same obowiązki mają również współwłaściciele, użyt-
kownicy wieczyści, jednostki organizacyjne oraz osoby, które za-
rządzają nieruchomością, użytkują ją bądź w inny sposób nią wła-
dają. W przypadku, gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, 
to wówczas ten obowiązek obciąża ich solidarnie to jest, każdy 
z  nich może być pociągnięty do odpowiedzialności w  razie nie-
spełnienia wymogów niebezpieczeństwa. 

 Osoby zobowiązane do utrzymywania po-
rządku na chodniku nie muszą robić tego oso-
biście – mogą wynająć osobę fizyczną albo 
firmę. W  przypadku gdy właściciel powierzy 
usuwanie śniegu i  lodu wyspecjalizowanej fir-
mie, to ona ponosić będzie odpowiedzialność 
 za skutki wypadku na nieodśnieżonej posesji lub 
chodniku. 

Osoba odpowiedzialna za odśnieżanie od-
powiada również za usuwanie śniegu i  lodu 
z  podwórza, ogrodu czy wnętrza bramy bu-
dynku. Śnieg odgarnięty z  chodnika i  usunięty 
lód należy umieścić na chodniku lub na swo-
jej posesji tak, aby nie przeszkadzał pieszym.  
Ten usunięty z chodnika powinien zostać wywie-
ziony przez zarządcę drogi.  

Właściciele, współwłaściciele, zarządcy 
i  użytkownicy budynków odpowiadają również 
za usuwanie śniegu z  dachów budynków i  za-
budowań gospodarczych. Zalegający zbyt dłu-
go ciężar może bowiem spowodować nie tylko 
wypadki wśród pieszych przechodzących wzdłuż 
budynku, ale również rodzi ryzyko katastrofy bu-
dowlanej, łącznie z zawaleniem się dachu.

Odśnieżone chodniki i ulice znajdują się nie 
jednak tylko wzdłuż nieruchomości. Chodni-
kiem może być również wydzielona część drogi 
publicznej, na której znajduje się np. przystanek 
autobusowy albo odpłatne miejsca postojowe 
dla samochodów. Za odśnieżanie przystanków 
odpowiada przedsiębiorca użytkujący tereny 
służące komunikacji publicznej. Częścią chodni-
ka przeznaczoną na miejsca parkingowe zajmuje 
się zaś np. zarząd drogi lub inna jednostka, która 
pobiera opłaty od kierowców. 

Przy czym zasada ta obowiązuje, nawet gdy postój, parking 
albo przystanek znajdują się na chodniku wzdłuż nieruchomości. 
Należy  pamiętać, że realizacja obowiązku usuwania lodu, śniegu  
czy też sopli i  nawisów śniegu polega również na umożliwieniu 
usuwania śniegu przez wykonawców zimowego odśnieżania. 

(Uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz 
z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy).

Są jednak także chodniki, które przylegają do jezdni, ale nie 
biegną wzdłuż budynków. Obowiązek ich odśnieżania ciąży wte-
dy na zarządzającym drogą. Podobna sytuacja jest wówczas, gdy 
chodnik biegnie wprawdzie wzdłuż nieruchomości, ale nie przyle-
ga bezpośrednio do niej, bo pomiędzy nim a jej granicą urządz no 
jeszcze trawnik będący własnością gminy. To zwalnia właściciela 
nieruchomości z odśnieżania chodnika, bo obowiązek ten powin-
na wypełniać gmina.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie 
zimowego utrzymania porządku i czystości
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W środę 9 stycznia 2013 r.  odbyło się spotkanie opłatko-
we zarządu,  sponsorów oraz  osób zaangażowanych w dzia-
łanie na rzecz Gminnego Klubu Sportowego. Wśród zaproszo-
nych gości nie mogło zabraknąć honorowego członka naszego 
klubu, księdza proboszcza Ryszarda Kubasiaka, który w swoim 
przemówieniu podkreślił kolejny raz jak ważną rolę pełni sport  
w życiu ludzi. Duchowny zaznaczył również, że wszelkie czyn-
ności skierowane w uprawianiu sportu muszą mieć wymiar du-
chowy, gdyż tylko w taki sposób człowiek może w pełni się re-
alizować. 

Następnie głos zabrał prezes GKS-u Pan Henryk Ja-
kubiec. Podziękował wszystkim   którzy wspierają w róż-
ny sposób Gminny Klub Sportowy, oraz życzył owoc-
nej pracy w 2013 roku. Po zakończeniu przemówień, 
podczas wspólnego poczęstunku odbyła się dyskusja  
na temat przyszłości GKS- u Radziechowy- Wieprz, oraz ewen-
tualnych kierunków działań. 

Wszystkim sponsorom, kibicom oraz ludziom dobrej woli 
zaangażowanym w działanie na rzecz GKS Radziechowy- 
Wieprz, klub składa serdeczne podziękowania.

„Zwracamy się z  uprzejmą prośbą do skanalizowanych 
mieszkańców naszej Gminy, aby wraz z wodą sedesową z ubi-
kacji/WC spuszczali tylko zgodnie z  podstawą prawną: kał, 
mocz (fekalia) i papier toaletowy. Na dzień dzisiejszy niektórzy 
mieszkańcy naszej Gminy spłukują również z wodą sedesową 
np.: podpaski, niektóre części garderoby (szmaty). Podpaski lub 
np. szmaty i etc. powinny zgodnie z ustawami i rozporządze-
niami być sortowane do worków śmieciowych. Spuszczanie 
przez niektórych mieszkańców z  wodą sedesową wyżej wy-
mienionych śmieci powoduje zapychanie sieci kanalizacyjnej. 
W  związku z  zapychaniem sieci kanalizacyjnej  Zarządzający 
siecią na terenie naszej Gminy, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji z Żywca coraz częściej przyjeżdża na 
teren naszej Gminy, aby odetkać i udrożnić przepływy ścieków 
do oczyszczalni w Żywcu. W związku z tym faktem w samym 
tylko sołectwie Wieprz na końcu ul. Browarnej, gdzie znajduje 

się duża studzienka kanalizacyjna (zamykana na kłódkę) obok 
progu Larsona i rur kanalizacyjnych przebiegających przez rze-
kę Sołę   w stronę miasta Żywiec; trzech pracowników (czasem 
dwóch), trzy razy w tygodniu przyjeżdża specjalistycznym sa-
mochodem MPWiK z Żywca, aby odetkać gęste ścieki (fekalia) 
a wśród nich nieprawidłowo upuszczane do sieci kanalizacyjnej 
śmieci, które utrudniają spływ ścieków do oczyszczalni w Żyw-
cu. Tak częste przyjazdy pracowników MPWiK z Żywca kosztują 
niemało co powoduje, że MPWiK ponosi coraz większe koszty 
i w konsekwencji nasze rachunki za ścieki będą coraz większe. 

Za spełnienie naszej prośby z  góry dziękujemy, apelując 
o zdrowy rozsądek w dalszej współpracy”.

Andrzej Wandzel, 
mieszkaniec Gminy Radziechowy - Wieprz

	 Mieszkaniec	Gminy	Radziechowy	–	Wieprz,	Pan	Andrzej	Wandzel	wraz	z	pozostałymi	miesz-
kańcami,	wystosował	prośbę,	następującej	treści:

PROŚBA

Sezon zimowy to czas przerwy od rozgrywek, dla większości 
klubów sportowych z naszej gminy. Jednak kibice, również w tym 
czasie nie mogą narzekać na barak emocji spowodowanych ry-
walizacją sportową .Emocje te spowodowane są występami UKS 
„Metalik Radziechowy” w rozgryw-
kach III Śląskiej Ligi Piłki Siatkowej. 
Zespół prowadzony przez trenera 
Marka Jeziorskiego zajmuje obec-
nie 5 miejsce w drugiej grupie III  
SLPS.W ostatnim spotkaniu druży-
na z Radziechów uległa 3:0 (25:15; 
25:18; 25:16) obecnemu liderowi 
swojej grupy zespołowi MTS Win-
ner Czechowice- Dziedzice.. Kolejne 
spotkanie UKS rozegra 19.01.2013 
na wyjeździe z wyżej notowanym 
rywalem, Jastrzębskim Węglem 
2.Natomiast najbliższy mecz na 
sali w Radziechowach odbędzie się 
26.01.2013 z obecnym wiceliderem 

grupy zespołem PRO AZS ATH Bielsko- Biała. Poniżej została za-
mieszczona tabela grupy 2 III SLPS. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków piłki siatko-
wej na mecze.

UKS „Metalik Radziechowy” na finiszu rozgrywek

Spotkanie opłatkowe GKS Radziechowy-Wieprz
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Nie siedź w  domu! Szkoda marnować czas na nudzenie się 
w czterech ścianach! Przybywaj do biblioteki na maraton filmowy: 
klasyka baśni i klasyka horroru.  w przerwach pomiędzy projekcja-
mi turniej piłki nożnej na bibliotecznym xboxie + jeżeli tylko po-
goda dopisze – budowanie bibliotecznego BAŁWANA. Przewidu-
jemy nagrody za najciekawsze projekty bałwaniego stroju. 

KONKURS FOTOGRAFICZNY: 
OBRAZY WSPÓŁNOTY

Przypominamy o konkursie fotograficznym „Obrazy wspólno-
ty”, w którym pula nagród wynosi 2000 zł.  Zapraszamy do udziału. 
Czekamy na piękne, wzruszające, zaskakujące zdjęcia, które opo-
wiedzą komisji oceniającej co oznacza dla Was wspólnota. Czy ob-
razy wspólnoty będą obrazami rodzin, przyjaciół, przyrody? Za-
leży to tylko od Was. Nieważne czy jesteś profesjonalistą/tką czy 
fotografujesz dla zabawy. Pokaż co dla Ciebie oznaczają „Obrazy 
wspólnoty”.

Regulamin konkursu dostępny w naszych palcówkach oraz na 
naszej stronie www.gbp.radziechowy-wieprz.pl w zakładce „Aktu-
alności”.

DOSTALIŚMY DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA!
1. RADIO w RADZIECHOWACH! 

Grupa nieformalna Fabryka Prądu z  Radziechów dostała do-
finansowanie na założenie i  prowadzenie radia internetowego. 

Projekt nazywa się „Beskidy.fm” i już nieba-
wem startujemy. Zapraszamy  wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby zmierzyć się 
z pracą dziennikarza,  chcieliby przygoto-
wywać, prowadzić audycje,  grać muzykę 
na antenie radia. Pod okiem specjalistów 
i pasjonatów dowiecie się jak działa radio. 
Nauczycie się różnych ciekawych rzeczy 
no i oczywiście będziecie mieli okazję nie-

źle się bawić ;) To 
niepowtarzalna 
okazja żeby wziąć 
udział w  działa-
niach które mogą odmienić oblicze naszej gminy J

2. WARSZTATY TAŃCA, ŻONGLERKI, CERAMIKI i  ANIMACJI 
KOMPUTEROWEJ! 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce dofinansuje realizację 
dwóch naszych projektów. Podczas pierwszego działania już na 
wiosnę będzie okazja nauczyć się tańca dawnego, żonglerki, wy-
rabiania ceramiki i czerpania papieru, poznać tajniki pracy arche-
ologa, a na koniec wziąć udział w imprezie podsumowującej „Du-
chy przeszłości” – zbudujemy wioskę tematyczną, w której będzie 
można podejrzeć życie Słowian, potańczyć, pojeść  z zawieszone-
go nad ogniskiem kociołka, obejrzeć walki rycerskie. Drugie dzia-
łanie obejmie konkurs – jaki, to póki co tajemnica, oraz naukę two-
rzenia animacji komputerowych. 
3. PLENER MALARSKI

W październiku zapraszamy do udziału w plenerze malarskim 
„Pod okiem mistrza” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Śląskiego w ramach LGD. Malujesz? Rysujesz? To 
szansa aby pod okiem profesjonalisty szlifować umiejętności i od-
krywać talenty.
4. WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI! 

Nasza biblioteka to pięć placówek – w  Radziechowach, Wie-
przu, Juszczynie, Bystrej i w Brzuśniku. Biblioteka zatrudnia w su-
mie trzy bibliotekarki na cały i  jedną na 1/8 etatu. w  2012 roku 
dzięki udziałowi w  Programie Rozwoju Bibliotek i  w  Programie 
Fundacji Orange udało nam się pozyskać wiele pożytecznego, 
nowoczesnego sprzętu takiego jak komputery, drukarki, skanery, 
aparaty fotograficzne, konsola xbox kinect, rzutnik multimedial-
ny, rejestrator cyfrowy. Jednak aby sprzęt ten był wykorzystywany 
w pełni  chcielibyśmy oddać go do Waszej dyspozycji. 

ŚWIEŻUTKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE w BIBLIOTECE
 – zakupione m.in. dzięki dofinansowaniu Biblioteki Narodowej: 

FERIE TUŻ TUŻ! 
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Rady Gminy Radziechowy - Wieprz, Pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz
Wszystkich mieszkańców chcących współredagować nasz biuletyn prosimy  

o przesyłanie artykułów do 7–ego każdego miesiąca na adres:
biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl

Informujemy, że istnieje możliwość zamieszczania reklam i ogłoszeń od osób prywatnych i firm. 
 Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułów lub ogłoszeń nie odpowiadających profilowi biuletynu lub 

jeśli ich forma lub treść może spotkać się z negatywnym odbiorem czytelników biuletynu.

Od stycznia 2013 roku Biuletyn Informacyjny „Nasza	Gmina	–	Radziechowy	-	Wieprz”	 będzie wydawany  przez Gminne Centrum 
Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz. W związku z tą zmianą w Biuletynie Informacyjnym będzie możliwość zamieszczania 
reklam oraz ogłoszeń od osób prywatnych i firm.

Istnieje możliwość całorocznego wykupu miejsca reklamowego. Koszt zamieszczenia reklam na 12 miesięcy jest proporcjonalny do 
kwot w tabeli opłat minus 30% tej kwoty np. umieszczenie reklamy na cały rok zajmującej powieszchnię:
½ strony – 12x75,00zł = 900zł – 30%.

Uwagi ogólne: 
1. Biuletynu Informacyjnego „Nasza	Gmina	–	Radziechowy	-	Wieprz“	 jest wydawany raz w miesiącu.
2. Jednorazowy nakład Biuletynu Informacyjnego „Nasza	Gmina	–	Radziechowy	-	Wieprz“	 wynosi 1500 egzemplarzy. 
3. Cena jednostkowa obejmuje jednorazowe pojawienie się ogłoszenia w  Biuletynie Informacyjnym „Nasza	Gmina	–	Radziechowy	

- Wieprz“.
4. Reklamy i ogłoszenia nie są zamieszczane na pierwszej stronie. Zamieszczane są na stronie ostatniej w kolorze.
6. W przypadku wkładki reklamowej osoba korzystająca z tej usługi jest zobowiązana dostarczyć materiały reklamowe w ilości prze-

widzianej do umieszczenia w   Biuletynie Informacyjnym „Nasza	Gmina	–	Radziechowy	-	Wieprz“	  oraz do dnia 5 – tego danego 
miesiąca.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA REKLAM W BIULETYNIE

Tabela opłat:

Biblioteka w Radziechowach
Adres: ul. Św. Marcina 23, 34-381  
Radziechowy, 
tel./fax 33 867 61 46 
mail.: gbp[at]radziechowy-wieprz.pl 
www.gbp.radziechowy-wieprz.pl 
 
godziny otwarcia: 
poniedziałek: 7 – 15 
wtorek – środa: 7 – 16 
czwartek – piątek: 7 – 18 
sobota i i III: 9 – 14

Filia w Wieprzu
Adres: ul. Żywiecka 355, 34-382 Bystra
poniedziałek – czwartek: 8 – 16 

tel.: 33 867 57 93 
mail: biblioteka.wieprz[at]wp.pl 
Filia w Juszczynie
wtorek – piątek: 8 – 16 
tel.: 33 861 19 75 
mail: biblioteka.juszczyna[at]wp.pl 
 
Filia w Bystrej
poniedziałek i piątek: 8 – 16 
tel.: 33 867 54 75 
mail: biblioteka.bystra[at]wp.pl 
 
Filia w Brzuśniku
wtorek 10 – 17 
mail: biblioteka.brzusnik[at]wp.pl

 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEKObecnie poszukujemy ludzi chętnych do wspar-
cia naszych działań: 
l Skanowanie materiałów archiwalnych,
l Nagrywanie i przygotowanie audiobooków,
l Wyświetlanie filmów.
l Organizacja spotkań i warsztatów.

Szukasz ciekawych sposobów na spędzanie 
wolnego czasu? Chcesz nabyć umiejętności i wie-
dzę, które mogą Ci się przydać na rynku pracy?  Za-
praszamy do biblioteki. Nauczysz się obsługiwać 
takie urządzenia jak skaner, rzutnik multimedialny, 
rejestrator cyfrowy. Nawiążesz nowe znajomości, 
świetnie spędzisz czas.

Bieżące informacje o naszych działaniach, ogło-
szenia o naborze na warsztaty i konkursy znajdzie-
cie przede wszystkim na naszej stronie na Facebo-
oku: http://www.facebook.com/biblioteka.radzie-
chowy.wieprz oraz na naszej stronie www.gbp.ra-
dziechowy-wieprz.pl
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13 stycznia w Domu Ludowym w Przybędzy odbyło się tradycyj-
ne Spotkanie Opłatkowe dla wszystkich mieszkańców. Gości przy-
witał występ dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybę-
dzy, które pod okiem pani mgr Barbary Kupczak oraz mgr Elżbiety 
Gancarczyk, przedstawiły bogaty program oparty na pięknych pol-
skich kolędach, pastorałkach oraz tradycyjnych góralskich życze-
niach i  winszowaniu noworocznym. Panie z  Koła Gospodyń Wiej-
skich „Habdasówka” z  Przybędzy przygotowały wspaniały obiad 
oraz słodki poczęstunek dla wszystkich gości. Niespodzianką na 
spotkaniu opłatkowym był występ grupy kolędniczej, która w hu-
morystyczny sposób, ze śpiewem na ustach powinszowała Wójtowi, 
Radnym Gminy, Pani Sołtys, Paniom z KGW, Strażakom oraz wszyst-
kim przybyłym gościom. Życzę wszystkim mieszkańcom Przybędzy, 
aby cały 2013 rok spędzali w tak ciepły i pełen radości sposób, w jaki 
i my zostaliśmy dzisiaj ugoszczeni.       M. Więzik

Wspólne kolędowanie  
w Przybędzy!

Wieczór Kolęd w Zespole Szkół 
im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach

13 stycznia 2013 r. odbył się piękny Wieczór Kolęd w wykonaniu uczniów oraz nauczy-
cieli Zespołu Szkół w Radziechowach. 

Występy uczniów były profesjonalnie przygotowane, z bardzo dobrą oprawą muzycz-
ną, a  nawet z  akcentem humorystycznym, który objawił się podczas prezentacji jednej 
z grup wokalnych. Ton imprezy podkreślany był przez świetnego konferansjera, Bolesła-

wa Słomińskiego. Akustyka Sali Gimna-
stycznej pozwala odbiorcy poczuć się 
jak w wielkiej Profesjonalnej Sali Koncer-
towej. Muzyka i śpiew przepełniała każ-
dą część ciała.  

Atmosfera tego widowiska podkre-
ślona została nastrojowym półmrokiem, 
świecami na stołach oraz poczęstunkiem 
dla każdego z przybyłych tego wieczoru 
gości. Gratuluję uczniom talentu, a  na-
uczycielom, przygotowania tak świetnej 
imprezy.



Spotkanie Opłatkowe Seniorów
w Brzuśniku!

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich 
„Brzuśnik” wraz ze Szkołą Podstawową im. 
Jana Twardowskiego w  Brzuśniku zorgani-
zowało w dniu 13 stycznia 2013 r. opłatkowe 
spotkanie dla seniorów w Sali Budynku Kul-
turalno – Oświatowego w  Brzuśniku. Spo-
tkanie rozpoczęło się od  tradycyjnych Jase-
łek wykonanych przez dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Brzuśniku. Po spektaklu sala wy-
pełniła się falą życzeń, uścisków oraz dźwię-
kiem łamanego opłatka. Na twarzach wszyst-
kich gości widniał uśmiech oraz radość, którymi ni-
czym grypą mógł zarazić się każdy. Po znakomitym 
obiedzie przygotowanym przez Panie z KGW 
„Brzuśnik”, czas umilała muzyka prezentowa-
na przez profesjonalnego wodzireja i wokali-
stę. Jednakże, jeżeli ktoś z przybyłych do Brzu-
śnika gości myślał, że odbędzie się bez gó-
ralskiego kolędowania, to był w  ogromnym 
błędzie. Zespół Regionalny „Grojcowianie” 
wraz przyjaciółmi, po raz kolejny pokazał ja-
kie piękno niosą ze sobą tradycyjni kolędnicy 
czy Dziady. „Grojcowianie” przedstawili wspa-
niałe widowisko, które momentami rozba-
wiało do rozpuku nawet najpoważniejszych 
gości. Nie zabrakło zabawnych dialogów po-
między Herodem, Diabłem, Urzędnikiem, Ży-
dem czy Cyganką – graną przez samą kierow-
niczkę zespołu panią Jadwigę Jurasz. Genial-

ne stroje oraz talent aktorski, który u niektórych ob-
jawił się właśnie w  tym widowisku, doprowadziły 
do tego, iż nie można było uwierzyć, że była to jego 

Premiera. Gratulu-
ję „Grojcowianom” 
n i e s a m o w i t e g o 
występu, dziękuję 
dzieciom i  nauczy-
cielom za pracę jaką 
włożyli w przygoto-
wanie Jasełek, Pa-
niom z  KGW „Brzu-
śnik” za przygoto-
wanie tego spotka-
nia i  wszystkim go-
ściom za tak liczne 
przybycie. 

M. Więzik 


