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W dniu 17 stycznia 2013r. Odbył sie po raz czwarty Gminny i Międzyszkolny Przegląd Ko-
lęd i Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych „GWIAZDA BETLEJEMSKA 2013”.

W tym roku w przeglądzie uczestniczyły, aż 204 osoby w tym, 26 solistów oraz 19 grup/zespo-
łów wokalno-instrumentalnych.

Serdeczne podziękowania kie-
ruję do Pań ze Stowarzyszenia KGW 
„Brzuśnik”, których wkład w imprezę 
był ogromny, a praca jaką wykonały 
przygotowując posiłek oraz słodki 
poczęstunek dla wszystkich osob 
obecnych na przeglądzie, pokazuje 
jak wielkie serce mają te Panie dla 
dzieci i młodzieży z naszej gminy.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
również wszystkim uczestnikom za 
tak liczne przybycie oraz nauczycie-
lom i rodzicom, którzy przygotowali 
swoje pociechy do występu w prze-
glądzie.

Honorowy patronat objęli Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz oraz Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne „Grojcowianie” w Wieprzu.

ORGANIZATORZY:
Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Brzuśnik” w Brzuśniku 
Szkoła Podstawowa w Brzuśniku

SPONSOR:
Bank Spółdzielczy w Radziechowach – Wieprzu
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W związku z pytania-
mi mieszkańców gminy 
o  możliwość doprowa-
dzenia sieci gazowej 
do budynków w  naszej 
gminie, zorganizowali-

śmy w Urzędzie Gminy spotkanie z przedstawi-
cielami Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. 
z.o.o. w  Zabrzu na temat możliwości budowy 
sieci gazowej w  gminie Radziechowy-Wieprz. 
Na spotkaniu ustaliliśmy, że jeśli zainteresowa-
nie wyrazi większa ilość mieszkańców, to Gór-
nośląska Spółka Gazownictwa wybuduje sieć 
gazową.

Inwestycja będzie sfinansowana przez spół-
kę, a  mieszkańcy będą ponosić opłatę przyłą-

czeniową.Obecnie opłata przyłączeniowa wy-
nosi 2092 zł. brutto ( w przypadku gdy długość 
przyłącza nie jest dłuższa niż 15m). Ponadto do 
mieszkańców będzie należało zaprojektowanie 
i budowa instalacji gazowej wewnątrz budyn-
ku.

Jeżeli jesteście państwo zainteresowani 
przyłączniem do sieci prosimy o  wypełnienie 
ankiety, którą można otrzymać w urzędzie, lub 
pobrać ze strony internetowej urzędu. Decyzja 
o przystąpieniu do budowy gazociągu będzie 
zależała od ilości chętnych. Na naszej stronie 
internetowej znajdziecie Państwo dodatkowe 
informacje. 

Grzegorz Figura

REKORDOWA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 
GWIAZDY BETLEJEMSKIEJ!

Szanowni Mieszkańcy
gminy Radziechowy-Wieprz

cd. na str. 2
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ŁĄCZNA PULA NAGRÓD:
NAGRODY FINANSOWE – 2300ZŁ 
NAGRODY RZECZOWE – 1600ZŁ

Wspaniały koncert laureatów odbył się 
20 stycznia 2013 r. w Kościele p.w. Niepo-
kalanego Serca NMP w Wieprzu po 
Mszy Świętej o 15.00, gdzie laureaci 
odebrali dyplomy, nagrody rzeczowe 
i finansowe. Ze względu na ograni-
czenia czasowe zaprezentowała się 
tylko część z grona laureatów prze-
glądu.

KOMISJA OCENIAJĄCA
Magdalena Więzik - Dyrek-

tor GCKPT, Marek Jurasz - SSK 
„Grojcowianie”, Brygida Murańska - kierow-
nik kapeli „Grojcowianie”, nauczyciel gry na  
skrzypcach, Anna Żółty - specjalista ds. kultury - 
Wydziału TKSP Starostwa Powiatowego w Żywcu

WYNIKI KOŃCOWE:
KATEGORIA I 

śpiew bez akompaniamentu 
„ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA“ - NINA 

GRZEGOREK
I MIEJSCE- KLAUDIA PYTLARZ

POZOSTAŁYCH MIEJSC NIE PRZYZNANO

KATEGORIA II 
śpiew z podkładem w wersji instrumentalnej 

„ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA” - KATARZYNA 
KUPCZAK I DOMINIKA WRZESZCZ

I MIEJSCE – DOMINIKA ŚWIERCZEK, ZESPÓŁ 
WOKALNY „ISKIERKI”

II MIEJSCE – DUET - RENATA KOCOŃ I MARIA KUPCZAK, 
DAWID MURAŃSKI, JULIA PIECZARKA

III MIEJSCE – MAGDALENA MACIEJKO, FAUSTYNA SPOREK, 
SP JUSZCZYNA

KATEGORIA III
śpiew z towarzyszeniem instrumentu lub zespołu 

(kapeli) 
„ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA” – TRIO 

WOKALNO – INSTRUMENTALNE 
I MIEJSCE –KACPER BYSKO, JOANNA PYTLARCZYK

II MIEJSCE – DUET - WIOLETA SETLA I ŁUKASZ LIZAK
III MIEJSCE –  SP IM. J. KLICHA Z WIEPRZA – ZESPÓŁ 

WOKALNY 26 OSÓB

KATEGORIA IV  
kolędy tradycyjne – wykonywane gwarą i w stroju regionalnym

„ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA” – 
SP IM. F. POLAKA W JUSZCZYNIE - KOLĘDNICY Z HELIGONKĄ

I MIEJSCE – PAWEŁ PIETRASZKO, 
ŁUKASZ LIZAK

II MIEJSCE – NATALIA RODAK, ESTERA 
PSZCZÓŁKA, JULIA SPUTO

III MIEJSCE – KACPER MURAŃSKI, 
KLAUDIA GOLASIK

 
KATEGORIA V  

małe formy kolędnicze  (kolędnicy  
z gwiazdą, szopką, szopką ruchomą, 

soplem,kozą, Trzej Królowie)
 

ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA – 
„WIOLINKI” z SP w Brzuśniku

I MIEJSCE – 
Przedszkole Publiczne  

w Radziechowach (Dół) 
Przedszkole Publiczne  

w Radziechowach (Góra) 
II MIEJSCE – 

Publiczne Przedszkole w Wieprzu 
oddział w Brzuśniku 

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Wieprzu 
   (ul. Figurów)

III MIEJSCE – 
Publiczne Przedszkole w Wieprzu

WYRÓŻNIENIE – PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BYSTREJ – „HERODY”
Jeszcze raz GRATULUJEMY!!!

M.Więzik
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W dniu 21 stycznia 2013r. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. F. Polaka w Juszczynie przyjmowali za-
szczytnych gości. Na zaproszenie wnuków odpowie-
działa rekordowa liczba babć i dziadków. Sala Domu 
Ludowego pękała w  szwach. Wnuczki i  wnukowie 
wierszem, tańcem i piosenką postanowili uczcić to piękne święto. Każda klasa zaprezento-
wała krótki program artystyczny, inscenizację czy teleturniej. Do krainy krasnoludków pełnej 
kwiatków zaprosili uczniowie klasy Ia. Inscenizację pt. „Piekł dziadek babkę” wykonała kla-

sa III. Klasa IV przekonywała, że babcie bywają różne. Do krainy wspomnień 
zaprosili uczniowie klasy 
Ib, a bajkę „O Tadku nie-
jadku, babci i  dziadku” 
przedstawiła klasa II. 
Następnie wiązankę 
wierszy i  piosenek wy-
konali szóstoklasiści. 
Niemałym zaskocze-
niem okazał się po-
mysł sparodiowania 

Uczniowie z Juszczyny świętowali
Dzień Seniora

cd. ze str. 1

cd. na str. 3
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NA ORAWIE NAJLEPSZA POLKA Z „ARAWASHI” !

NOWY KOMENDANT ŻYWIECKIEJ POLICJI

Ułatwienia przy meldunku! 

ŚW. WALENTEGO (14 II) 
GDY NA ŚWIĘTY WALEK DESZCZE, MROZY WRÓCĄ JESZCZE.

ŚW. MACIEJA (24 II) 
NA ŚWIĘTY MACIEJ LODY WRÓŻĄ DŁUGIE CHŁODY, 

A GDY PŁYNĄ JUŻ STRUGĄ, TO I ZIMY BĘDZIE NIEDŁUGO.

W  Dolnym  Kubinie, na Słowacji odbył 
się pierwszy w tym roku Puchar Młodzieży 
w karate, znany jako „Orava Cup”.Na impre-
zę tę przyjechało blisko dwustu karateków, 
wśród których jedyną drużyną   reprezen-
tującą Polskę był Klub „Arawashi”, skupiają-
cy młodych  adeptów  karate stylu shoto-
kan z Żywiecczyzny.  

Szkoleniowiec Hutman –Wilczek wyty-
pował  czworo kadrowiczów klubu, z grupy 

przeszło 70 zawodników szkolących 
się w  klubie, którzy spełnili kryteria 
uczestnictwa w  turnieju. Zawodnicy 
„Arawashi „ nie zawiedli i  tym razem. 
W niezwykle mocnej stawce i zaciętej 
rywalizacji młodzi Polacy  wywalczyli  
cztery medale.

Złoty medal w kategorii juniora 
w układach technik kata i tytuł naj-
lepszej zawodniczki, wywalczyła Pa-

trycja Marszałek, 
pokonując doborową 
stawkę zawodniczek 
ze Słowacji. Srebro, 
w swojej kategorii  
zdobył  Marcin Bie-
gun. Również w wal-
kach kumite wojowniczki 
z Arawashi poradziły sobie 
z sąsiadkami z południa: 
Patrycja Marszałek 
i Monika Wojtas wywal-
czyły srebra, nieco mniej 
farta miała Magdalena 
Czech z Radziechów, która 

odpadła w walce o medale. W ocenie tre-
nera karateków z „Arawashi” zawodnicy, 
którzy na co dzień trenują w sekcji w Wie-
przu, biorąc udział w rywalizacji, potwier-
dzili swój wysoki poziom sportowy, bowiem 
na tym mocno i licznie obsadzonym turnieju 
niezwykle  trudno było przebić się do strefy 
finałowej.

cd. ze str. 2
przez klasę piątą telewizyjnego teleturnieju „Familiada”. W szranki 
stanęły drużyny babć i dziadków. Proste pytania konkursowe po-
przeplatane były skeczami i żartami. 

Występy dzieci często przerywane były gromkimi brawami, 
dziadkowie nie kryli wzruszenia. Z ogromnym zainteresowaniem 
wypatrywali swoich wnucząt, mocno im kibicowali, wybaczali 
drobne potknięcia. Nie zabrakło także wykonanych z sercem i mi-
łością pięknych laurek i  drobnych upominków. Niezawodne jak 
zwykle mamy przygotowały słodki poczęstunek dla babć, dziad-

ków oraz wnuków. Spotkanie przy stole było okazją do rozmów, 
wspomnień i podzielenia się wrażeniami.

Dzień Seniora na trwałe wrósł w tradycje naszej szkoły, co roku 
odwiedzają nas stali bywalcy oraz coraz to nowi goście, którzy 
przyjeżdżają nie tylko z Juszczyny, ale także z ościennych miejsco-
wości. Niezrażeni niesprzyjającą pogodą przybywają, by spędzić 
czas w miłej i gorącej atmosferze. Dziękując za obecność kocha-
nych babć i  dziadków już żywimy nadzieję na spotkanie za rok. 
Do zobaczenia.

Katarzyna Kruszecka

W dniu 5 lutego 2013r.  w budynku Urzędu Gminy Radzie-
chowy – Wieprz odbyła się narada roczna podsumowująca 
pracę policjantów z Węgierskiej Górki. W naradzie wziął udział 
nowy Komendant żywieckiej Policji nadkom. Michał Łukasik, 
jego Zastępca mł.insp. Bogumiła Bizoń oraz Wójt Gminy Ra-
dziechowy – Wieprz Grzegorz Figura oraz Wójt Gminy Węgier-
ska Górka – Piotr Tyrlik.

Naradę rozpoczął Komendant Komisariatu kom. Marek Jurasz, 
który omówił wyniki osiągnięte przez podległych mu policjantów 

w 2012 r. Następnie głos zabrała Zastępcą Komendanta Powiato-
wego Policji w Żywcu mł. insp. Bogumiła Bizoń. Pani Komendant  
porównała wyniki komisariatu z  wynikami pozostałych komisa-
riatów, a  także podziękowała policjantom oraz władzom samo-
rządowym. Głos zabrali również zaproszeni wójtowie oraz nowy 
Komendant jednostki nadkom. Michał Łukasik, który przedstawił 
swoje oczekiwania i plany walki z przestępczością na bieżący rok. 

Od 1 stycznia 2013r. kwestie związane z obowiązkiem mel-
dunkowym można załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Od 
Nowego roku nie musimy najpierw wymeldować się w jednym 
urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czyn-
ności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy do-

konywać meldunku.  Przy zameldowaniu nie podajemy informacji 
o wykształceniu, czy obowiązku meldunkowym. Nie ma również 
obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.

L. Wróbel
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Święto Babci i Dziadka w Bystrej  
22 stycznia 2013 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w By-

strej uroczyście obchodziliśmy Święto Babci i  Dziadka. Tradycyjnie - jak co roku - 
tego dnia pamiętaliśmy o naszych Seniorach. Chcieliśmy pokazać, jak wciąż są dla 
nas ważni i  potrzebni, a  jednocześnie podkreślić, że są istotnymi przekazicielami 
tradycji oraz podziękować im za otaczanie wnuków troskliwą opieką, miłością i tro-

ską. Na zaproszenie odpowiedziało 
60 babć i  dziadków, co ogromnie 
nas ucieszyło. Podczas spotkania 
obecny był również Wójt Gminy Pan 
Grzegorz Figura, który skierował ży-
czenia oraz gratulacje dla naszych 
Seniorów. Uroczystość składała się 
z dwóch części: program artystyczny 
przygotowały dzieci przedszkolne 
i szkolne pod opieką swoich nauczy-
cieli. Przedszkolaki zaprezentowały 
przedstawienie „Herody” w  nawią-
zaniu do tradycji żywieckiego ko-

lędowania. Wiersze a także piosenki w wykonaniu uczniów i dzieci przedszkolnych 
pokazały, jak ważną rolę w ich życiu pełnią dziadkowie. Po programie artystycznym 
w Domu Ludowym w Bystrej odbyła się druga cześć – poczęstunek oraz wspólna 
zabawa przy muzyce zorganizowana przez Radę Rodziców ze Szkoły. Naszym Senio-
rom życzymy dużo zdrowia i pogodnych dni oraz gratulujemy wspaniałych wnuków. 

IV Edycja Konkursu Bankowego – Radziechowy-Wieprz
18 stycznia 2013 roku w siedzibie Banku Spółdzielczego w Ra-

dziechowach-Wieprzu odbyło się uroczyste rozdanie nagród IV 
edycji Gminnego Konkursu Wiedzy o Bankowości i Finansach pod 
tytułem „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, zorganizowanego 
przez nasz Bank 12 grudnia 2012 roku. Konkurs odbył się w dwóch 

kategoriach: plastycznej i  ogólnej wiedzy ekono-
miczno-finansowej. 

W  kategorii plastycznej wzięło udział 11 szkół 
podstawowych, a  w  kategorii wiedzy ekonomicz-
no-finansowej 9 szkół gimnazjalnych.

Honorowy patronat nad konkursem objęli Wójt 
Gminy Radziechowy-Wieprz Pan Grzegorz Figu-
ra, Burmistrz Miasta Szczyrk Pan Wojciech By-
dliński, oraz Wójt Gminy Świnna Pan Henryk Ju-
rasz.

Na uroczystą ceremonię rozdania nagród przybyli: Burmistrz 
Miasta Szczyrk Pan Wojciech Bydliński, Wójt Gminy Radziechowy-
Wieprz Pan Grzegorz Figura, Wójt Gminy Świnna Pan Henryk Ju-
rasz, dyrektorzy szkół, nauczyciele, opiekunowie i oczywiście nasi 
laureaci. 

Uroczystość uświetniły występy :
Szkolnego Regionalnego Zespołu „Klimczok” ze Szczyrku pod 

kierownictwem Pani Małgorzaty Hołdys, 
uczniów Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Świnnej 

pod opieką Pani pedagog Magdaleny Łapnickiej,
Szkolnego Chóru z  Zespołu Szkół im. Ks. prałata Stanisława 

Gawlika w Radziechowach prowadzonego przez nauczyciela mu-
zyki, Panią Marię Wołek.

Lista zwycięzców w kategorii wiedzy ogólnej: 
I miejsce : Magdalena Pawlik Klasa III Gimnazjum nr 3 w Jusz-

czynie
Weronika Dudys Klasa II Gimnazjum nr 3 w Juszczynie
III miejsce : Aleksandra Mędrala klasa II Gimnazjum nr 3 

w Juszczynie
Lista zwycięzców w kategorii plastycznej: 
I  miejsce Klaudia Dusik klasa V Szkoła Podstawowa w Wie-

przu
II miejsce Weronika Szalaty klasa Vb Zespół Szkół w Radzie-

chowach
III miejsce Aleksan-

dra Skoczeń klas I  Szkoła 
Podstawowa w Juszczynie

Prace laureatów Kon-
kursu plastycznego można 
podziwiać w Centrali Ban-
ku Spółdzielczego w  Ra-
dziechowach-Wieprzu.

Bank Spółdziel-
czy w  Radziechowa-
ch-Wieprzu gratuluje 
wszystkim uczestnikom 
i  laureatom z  Gminy Ra-

dziechowy-Wiperz, którzy po raz kolejny wnieśli swój twórczy 
i  artystyczny wkład w  konkursie plastycznym oraz wykazali się 
szeroką wiedzą bankową w konkursie ekonomiczno-finansowym. 
Jesteśmy dumni, że młodzi mieszkańcy Gminy Radziechowy-
Wieprz, w  ramach kolejnych edycji konkursu, zaskakują tak sze-
rokim wachlarzem swoich talentów. Dziękujemy wszystkim za 
udział i zapraszamy ponownie w przyszłym roku.
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Nie ma w  naszym kalendarzu świąt bardziej rodzinnych niż 
święta Bożego Narodzenia. Wigilijny stół, przystrojona choinka, 
wspólne śpiewanie kolęd - wszystko to szczególnie łączy. Towa-
rzyszące im przeżycia ułatwiają nawiązanie więzi nie tylko

z kolegami, ale również z najbliższymi członkami rodziny. Dla-
tego na wigilijne , klasowe spotkanie w  dniu 21 grudnia 2012r. 
dzieci z klasy III a zaprosiły szczególnych gości Babcie i Dziadków .

W  świątecznie 
udekorowanej sali 
uczniowie wraz 
z  wychowawcą 
przygotowali „Ja-
sełka” oraz montaż 
słowno-muzyczny. 
Szanowni goście 
obejrzeli także 
pokazy taneczne 
w wykonaniu swo-

ich wnuków. Uczniowie z  przejęciem 
odtwarzali swoje role, a  czcigodni go-
ście ze wzruszeniem odbierali czułe sło-
wa, kierowane pod ich adresem. Dziad-
kowie to bardzo życzliwa publiczność, 
która gromkimi brawami nagradzała 
występy dzieci. Dzieci wręczyły swo-
im Babciom i  Dziadkom własnoręcz-
nie wykonane upominki świąteczne, 
a  wraz z  rodzicami przygotowali rów-

nież dla wszystkich poczęstunek. Odbyły się również konkursy 
(m.in. obieranie jabłek, strój ekologiczny, kozłowanie piłki), które 
przygotowały wnuczęta dla dziadków. Dostarczyły one wszystkim 
wiele radości.

Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor 
mgr Jadwiga Śleziak skierowała do wszystkich 
gości ciepłe słowa składając serdeczne życze-
nia świąteczne wszystkim babciom i  dziad-
kom.

Następnie zaproszono gości do wspólnego 
wigilijnego stołu i łamania się opłatkiem.

Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzie-
ci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. 
Dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i rado-
ści. Spotkanie upłynęło w  miłej i  serdecznej 
atmosferze.

Wychowawca klasy III a: mgr E. Pasternak

Wigilia dla babci i dziadka
uczniów klasy III a Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach

KALENDARZ IMPREZ – LUTY i MARZEC 2013r.
LUTY 9.02.2013 Zabawa Karnawałowa – Radziechowy. KGW Radziechowy DL Radziechowy

9.02.2013 Ostatkowa zabawa taneczna. ZSP Przybędza DL w Przybędzy

11.02 – 
24.02.2013 „Bajkowe Spotkania Filmowe – śladami Bolka i Lolka” GCKPT

DL w Wieprzu, 
Świetlica w Brzuśniku, 

DL w Przybędzy, 
DL w Juszczynie,

DL w Bystrej, DL w Radziechowach.
ferie zimowe Ferie z pomysłem. Gminazjum w Wieprzu Gimnazjum w Wieprzu

ferie zimowe Konkurs plastyczny „Bolek i Lolek wyruszają w Beskidy” GCKPT Domy Ludowe 
na terenie gminy

luty Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy. Gimnazjum w Wieprzu Sala gimnastyczna Gminazjum w 
Wieprzu

MARZEC marzec Wiosenne warsztaty folklorystyczne – „Wielkanoc w Tra-
dycji naszych przodków” 

Starostwo Powiatowe 
Wydział TKSiPP oraz 

GCKPT
DL w Juszczynie

marzec Dzień Kobiet. KGW Bystra DL w Bystrej
marzec Gminny Konkurs Poezji Regionalnej w Juszczynie SP Juszczyna SP Juszczyna

15.03.2013 Rozstrzygnięcie gminnego konkursu literackiego „Ma-
china zmian”. Biblioteka Radziechowy Biblioteka Radziechowy

marzec Kiermasz świąteczny – wielkanocny. SP Juszczyna SP Juszczyna

marzec Gminny Turniej Trójek Siatkarskich o Puchar Dyrektora 
Gimnazjum Gimnazjum w Wieprzu Sala gimnastyczna Gminazjum w 

Wieprzu
marzec Dzień Regionalny. SP Wieprz SP w Wieprzu

17.03.2013 Kiermasz palm i ozdób wielkanocnych. ZS Radziechowy ZS w Radziechowach
22.03.2013 Droga Krzyżowa na Matyskę. Wszystkie KGW Góra Matyska

24.03.2013 Konkurs Tradycyjnych Palm Wielkanocnych w Juszczy-
nie

GCKPT oraz Parafia 
NNMP wJuszczynie Kościół NNMP, DL w Juszczynie

29.03.2013 Droga Krzyżowa w Wielki Piątek – godz.15.00
Parafia p.w. 

Św. Marcina w Radzie-
chowach

Góra Matyska
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TŁUSTY CZWARTEK… z życzliwą Panią Elą!
Jak mówi stare porzekadło, kto nie zje pączka w  tłusty 

czwartek będzie miał pecha przez cały rok. Jest to dla wielu 
osób świetna wymówka do spożywania wielkich ilości kalorii, 
a  dla innych zapowiedź zbliżającego się ogromnymi kroka-
mi Wielkiego Postu. Tłusty Czwartek jest ostatnim czwartkiem 
przed Wielką Środą, która rozpoczyna Wielki Post i zarazem ostat-
nim dniem, w którym można bez wyrzutów sumienia opychać się 
tłustymi wyrobami cukierniczymi. Dzień ten zwany jest również 
Zapustami i  w  Polsce oficjalnie pojawił się w  XVII wieku. Kiedyś 

jednak nie spożywano pączków z nadzieniem owocowym, a wy-
pełnionych słoniną, boczkiem oraz mięsem. 

W tym dniu również Pani Elżbieta Kliś z Przybędzy postanowiła 
zaprezentować swój talent kulinarny i  upiekła piękny tort, który 
podarowała Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy, któ-
ry jest jej szkolnym kolegą oraz pozostałym pracownikom Urzędu 

Gminy. Pani Elżbieta w imieniu swoim oraz małżonka chciała tym 
„słodkim” gestem podziękować organizatorom „Jubileuszu 50-le-
cia pożycia par małżeńskich” za piękną uroczystość. Podziękowa-
nia składa również dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Brzuśniku 
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy, które w tym 
dniu prezentowały swoje talenty przed jubilatami. 

Pani Elżbieta Kliś od kilkudziesięciu lat jest kucharką, której ta-
lent został doceniony nie tylko w rodzinnym gronie, ale i w wielu 
czasopismach kulinarnych, gdzie możemy znaleźć jej przepisy na 
tradycyjne polskie dania, jak i  przez Wydawnictwo WILGA, któ-
re stworzyło książkę kucharską składającą się z 50 jej autorskich 
przepisów kulinarnych na wspaniałe ciasta i ciasteczka. 

Dziękuję bardzo serdecznie za piękny prezent, jakim obdaro-
wała nas Pani Elżbieta oraz za ciepłe słowa kierowane w stronę pra-
cowników Urzędu 
Gminy – docenie-
nie pracy Pani Soł-
tys Przybędzy czy 
osób odśnieżają-
cych drogi w Przy-
będzy. Mamy 
nadzieję, że tak 
z a d o w o l o n y c h 
m i e s z k a ń c ó w 
z  każdym dniem 
jest coraz więcej 
w  naszej gminie, 
a  ten wyjątkowy 
TŁUSTY CZAWR-
TEK przyniesie 
nam szczęście na 
cały 2013 rok.

W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ
SERNIK POD KREMOWĄ PIERZYNKĄ

CIASTO KRUCHE:
30 DAG MĄKI KRUPCZATKI
20 DAG MARGARYNY
3 ŻÓŁTKA
1 CUKIER WANILIOWY
1 ŁYŻECZKA PŁASKA PROSZKU DO PIECZENIA

WYKONANIE:
 Zagnieść ciasto i na pół godziny włożyć do lodówki. Później wy-
łożyć do wysokiej brytwanny.

SER:
1 KG SERA /NIE W WIADERKU/
5 ŻÓŁTEK
1,5 SZKLANKI CUKRU PUDRU
¾ KOSTKI MARGARYNY
2 LYŻKI MĄKI KRUPCZATKI

WYKONANIE:
Ser zmielić dwukrotnie przez maszynkę. Żółtka utrzeć z cukrem 
i margaryną, dodać ser i mąkę. Białka ubić na sztywną pianę i de-
likatnie dodać do masy. Po czym dać na przygotowane ciasto. 

KREM:
½ LITRA MLEKA
1 BUDYŃ WANILIOWY

1 MARGARYNA
7 JAJEK
20 DAG CUKRU PUDRU
SKÓRKA Z 2 CYTRYN

WYKONANIE:
Budyń ugotować na mleku. Do gotowego ciepłego budyniu 
wkręcić margarynę i  odstawić do wystygnięcia. Co jakiś czas 
przemieszać, aby się nie zrobiła skorupa.
W  makutrze utrzeć 7 żółtek z  cukrem i  dodawać przestudzony 
budyń. Ubić pianę z białek. Następnie skórkę z 2 cytryn i pianę 
dodać na ten ser i upiec. Około 50 min, w temperaturze 180 st. C.

UWAGA: 
Proszę nie bać się, że krem jest rzadki, po upieczeniu będzie bar-
dzo dobry. Sernik zostawić w brytfannie do wystygnięcia.

HISTORIA:
Jest to stary przepis z lat 50-tych. Być może niektórzy czytelnicy 
biuletynu znają ten przepis, lecz jest warty przypomnienia. Zo-
stał on przekazany mojej rodzinie na kursie kucharskim w Przy-
będzy dla Koła Gospodyń Wiejskich. Przewodniczącą w tych la-
tach była p. Bronisława Satława, a skarbnikiem p. Janina Jopek. 
Kobiety z KGW od zawsze urządzały zabawy, festyny, na których 
prezentowały swoje zdolności kulturalne. 

ŻYCZĘ SMACZNEGO! ELŻBIETA KLIŚ

W NASTĘPNYM NUMERZE… przepis na PRZEKŁADANIEC Z RO-
LADKAMI.
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W  konkursie plastycznym wzięło udział 75 
dzieci z dziewięciu placówek oświatowych.

Wręczenie nagród rzeczowych o  łącznej 
puli 900 złotych odbyło się w Domu Ludowym 
w Wieprzu 23 stycznia o godzinie 12.00. Na lau-
reatów czekały dodatkowe atrakcje:
- występ dwóch kolędniczych grup z  Publicz-
nego Przedszkola w Radziechowach,
- „Cała Polska czyta dzieciom” – odczytanie baj-
ki „Czerwony Kapturek” oraz „Słoń i zając”,
- słodki poczęstunek, kawa, herbata, na-
poje dla wszystkich gości. 
Komisja Konkursowa:
Magdalena Więzik – Dyrektor GCKPT 
Radziechowy – Wieprz
Anna Żółty – specjalista ds. kultury 
Wydziału TKSP Starostwa Powiatowego 
w Żywcu
Wojciech Kądziołka – nauczyciel ZSBD, 
plastyk, architekt krajobrazu.

Wyniki Konkursu plastycznego:
Kategoria: Przedszkola
I miejsce:
- Julia Juraszek – Publiczne Przedszkole 
w Radziechowach
- Maksymilian Rączka – Publiczne Przedszkole 
w Wieprzu
II miejsce:
- Kornelia Biegun – Publiczne Przedszkole 
w Wieprzu
- Weronika Biegun – Publiczne Przedszkole 
w Wieprzu
III miejsce:
- Zuzanna Ulrych – Publiczne Przedszkole 
w Radziechowach
- Julia Konior – Publiczne Przedszkole 
w Radziechowach
- Paweł Kasoń - Publiczne Przedszkole w Wieprzu
Wyróżnienia:
- Karolina Figura – Publiczne Przedszkole 
w Wieprzu oddział w Brzuśniku
- Zuzanna Nowak – Publiczne Przedszkole 
w Wieprzu
- Amelia Gruszecka – Publiczne Przedszkole 
w Wieprzu
- Filip Cudek – Publiczne Przedszkole 
w Wieprzu
- Patrycja Noga – Publiczne Przedszkole 
w Wieprzu
Wyróżnienie specjalne za ciekawą 
technikę 
- Paweł Mastalerz – Publiczne Przedszkole 
w Radziechowach
- Szymon Mieszczak - Publiczne Przedszkole 
w Radziechowach

Kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej
I miejsce:
- Paulina Bąk – Szkoła Podstawowa im. F. Polaka 
w Juszczynie
- Weronika Tracz – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Przybędzy
- Karolina Rączka – Zespół Szkolno-Przedszkolny 

im. J. Pawła II w Bystrej
- Weronika Sanetra 
II miejsce:
- Wiktoria Głowacz – Szkoła Podstawowa 
im. F. Polaka w Juszczynie
- Aleksandra Skoczeń – Szkoła Podstawowa 
im. F. Polaka w Juszczynie
- Klaudia Kozieł - Szkoła Podstawowa im. F. 
Polaka w Juszczynie
III miejsce:
- Żaneta Chowaniec – Szkoła Podstawowa 

im. F. Polaka w Juszczynie
- Wioleta Andrzejak – Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny w Przybędzy
- Dawid Pieronek - Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny im. J. Pawła II w Bystrej
Wyróżnienia:

Kornelia Leszczuk – Szkoła Podstawowa im. 
J. Klicha w Wieprzu
Weronika Grzegorzek – Szkoła Podstawowa 
im. F. Polaka w Juszczynie
Kategoria: klasy IV - VI szkoły podsta-
wowej
I miejsce:
- Paskal Tlałka – Szkoła Podstawowa im. J. 
Klicha w Wieprzu 
- Natalia Motyka – Szkoła Podstawowa im. J. 
Klicha w Wieprzu 

II miejsce:
- Ilona Żuławska – Szkoła Podstawowa im. J. Kli-
cha w Wieprzu 
- Julia Gawlińska – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Przybędzy
III miejsce:
- Aleksandra Juraszek – Szkoła Podstawowa im. 

F. Polaka w Juszczynie
- Anna Juraszek – Szkoła Podstawowa im. F. 
Polaka w Juszczynie
- Natalia Piela - Szkoła Podstawowa im. F. Po-
laka w Juszczynie
Wyróżnienia:
- Roksana Caputa – Szkoła Podstawowa im. J. 
Klicha w Wieprzu 
- Grzegorz Duraj– Szkoła Podstawowa im. J. 
Klicha w Wieprzu 
- Katarzyna Kłusak – Szkoła Podstawowa im. J. 
Klicha w Wieprzu 

- Anastazja Tracz – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Przybędzy
Wyróżnienie specjalne za ciekawą technikę 
- Wojciech Ponikwia – Szkoła Podstawowa im. J. Kli-
cha w Wieprzu 

- Klaudia Dusik - Szkoła Podstawowa im. J. Kli-
cha w Wieprzu 

Wszystkim laureatom serdecznie 
gratuluję i zapraszamy do wzięcia udziału 
w kolejnych konkursach organizowanych 
przez GCKPT Radziechowy-Wieprz. 

Dziękuję serdecznie za pomoc 
w  organizacji pani Hannie Żur oraz 
Władysławowi Noga.

M.Więzik

KONKURS PLASTYCZNY
„A gdyby moja babcia i dziadek byli wynalazcami...”
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KILKA WSKAZÓWEK JAK UNIKNĄĆ GRYPY…
Sezon grypowy w pełni i wirusy atakują 

zewsząd. Dlatego trzeba wzmocnić ochro-
nę i  starać się nie narażać na zakażenie. 
Prostą ochroną przed zachorowaniem 
jest częste i dokładne mycie rąk. 

Badacze z  National Institutes of He-
alth w Bethesda w Maryland przestrzegają 
jednak, że to może nie być wystarczająca 
ochrona i zalecają, by jak najrzadziej doty-

kać twarzy. Aby nie złapać wirusa grypy - trzymaj dłonie z dala 
od nosa i ust, radzą eksperci. Proste?  Naukowcy przekonują, że 
w taki sposób  skutecznie obronisz się przed ich atakiem. 

Najłatwiej o zakażenie grypą w dużych skupiskach ludno-
ści, a zwłaszcza m.in. w biurach, środkach komunikacji publicznej 
i marketach, gdzie ludzie często kichają i kaszlą. Wtedy regularne 
mycie rąk nie wystarczy, by uniknąć złapania choroby. Czystymi 
dłońmi od razu dotykamy wiele przedmiotów, które mogą być 
zakażone. Najbardziej groźne są wirusy oddechowe - informuje 
„Daily Mail”.

Eksperci policzyli, że tzw. wspólnych obiektów dotykamy śred-
nio 3,3 razy w  ciągu godziny oraz w  tym samym czasie 3,6 razy 
dotykamy twarzy. Dlatego na rękach zarazki pojawiają się częściej 
niż są z nich zmywane.
Dieta na zdrowie

Grypę leczy się jedynie objawowo, łagodząc dolegliwości. Dla-
tego warto zadbać, by podczas choroby codzienne menu żywie-
niowe obfitowało w pożywne posiłki, dzięki którym szybciej wró-
cisz do zdrowia. W czasie grypy raczej nie dopisuje nam apetyt. To 
nawet dobrze. Organizm walczy z infekcją, więc nie ma jak trawić 
obfite porcje jedzenia. Dlatego warto tak budować codzienny ja-
dłospis, by posiłki były lekkie i pożywne. Dzięki nim szybciej wy-
dobrzejesz.

Rosół na grypę:  ugotować na chudym mięsie kurczaka z dużą 
ilością warzyw. Taki rosół nawadnia organizm, co ważne w czasie 
infekcji. Zawiera witaminy i minerały z warzyw oraz cysteinę - któ-
ra działa wykrztuśnie, a więc leczy kaszel

Ryba na grypę: Pieczona bądź grillowana ryba to dobry po-
mysł na lekki posiłek. Zawiera sporo białka, pomocnego w walce 
z infekcja oraz - w przypadku tłustych ryb morskich - dużo kwasów 
tłuszczowych omega-3, które wzmacniają odporność

Owoce na grypę: bo są bombą witamin, a zwłaszcza witaminy 
C, która wzmacnia układ odporności

Jogurt na grypę:  warto go spożywać, ponieważ zawiera pro-
biotyki, które wspomagają pracę układu immunologicznego.

Czosnek na grypę: To naturalny antybiotyk, bo działa bakte-
riobójczo, nie pozwalając infekcji przerodzić się w ciężką chorobę, 
tj. zapalenie oskrzeli czy płuc. Czosnek od kilku już tysięcy lat cie-
szy się sławą jako przyprawa i środek leczniczy. W sytuacji zagro-
żenia czosnek profilaktycznie należy codziennie spożywać - jeden 
jego duży ząbek przegryzając zieloną natką pietruszki w celu eli-
minacji nieprzyjemnego zapachu.

Cebula na grypę: znana z dużej zawartości witaminy C, kiedyś 
polecano m.in. na szkorbut.  

Jednak  To nie wszystko, bo zawiera ponadto: związki siarki 
wzmacniające odporność, saponiny ułatwiające odksztuszanie 
i zapobiegające odkładaniu się cholesterolu, olejki eteryczne, fla-
wonoidy, witaminy: prowitaminę A, B1, B2, E - witaminę młodości, 
K, PP, sole wapnia i fosforu potrzebnego kościom, magnezu prze-
ciwmiażdżycowy, potrzebny mięśniom, poprawiający odporność 
i niezbędny do syntezy wielu enzymów, krzemu, cynku oraz żelaza 
potrzebnego krwi, cynk zwalczający wirusy. Oprócz tego: cebula 
działa antybakteryjnie, zwiększa więc odporność organizmu, 
pomaga w  zwalczanie suchego kaszlu, przeciwdziała miaż-
dżycy, tj. odkładaniu się cholesterolu w  naczyniach krwiono-

śnych, obniża ciśnienie krwi, zwalcza zaparcia i pasożyty.
Właśnie mamy szczyt zachorowani na grypę. Warto uchronić 

się przed infekcją, bo powikłania po niej bywają bardzo groźne. 
Wirusolog przekonuje, że najczęściej chorujemy na grypę między 
styczniem a marcem ! 

Należy wypijać przynajmniej 2-2,5 litra płynów dziennie. Prof. 
Schaffner zaleca najbardziej soki owocowe, można je też rozwad-
niać. Ważne jest żeby - nie były zbyt słodkie!

Na grypę świeży sok, który wymiata toksyny - miedzy in-
nymi  cenione jest działanie soku z cytryny ze względu na wysoką 
zawartość witaminy C. Ma ona naturalne właściwości antyseptycz-
ne.

Generalnie świeże soki pobudzają jelita, wątrobę i nerki, dzięki 
czemu organizm rozkłada i wydala więcej chemicznych substancji 
oraz produktów odpadowych przemiany materii. 

Co więcej, poprawiają jakość żółci i  zwiększają jej przepływ. 
To bardzo ważne dla oczyszczania organizmu z toksyn, ponieważ 
wątroba wydala z  organizmu duże ilości toksycznych substancji 
trujących właśnie z żółcią.

Zmienna aura jest jednym z czynników, sprzyjających zacho-
rowaniem na grypę. Od początku sezonu grypowego w  Polsce 
2013 ten groźny wirus zaatakował już kilkaset tysięcy osób, czyli 
więcej niż w  tym samym czasie przed rokiem, twierdzą lekarze 
z Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Aby zapobiegać zachorowaniem na grypę trzeba przestrzegać 
podstawowych zasad higieny. 

1. Najważniejszą z nich jest, jak już wspomniano - częste my-
cie rąk. 

2. Kaszląc lub kichając powinniśmy zakrywać usta chustecz-
ką higieniczną, którą po użyciu wyrzucamy. 

3. Ponadto właściwa dieta z zwiększoną ilością naturalnych 
produktów roślinnych, zwalczających zarazki.

Lekarze apelują, wiec o przestrzeganie zasad higieny. Po po-
wrocie ze sklepu lub pracy - trzeba koniecznie dokładnie myć ręce.

Zalecają, by osoby z  objawami grypy pozostały w  domach, 
gdyż takie wyjście  może przyczynić się do zaostrzenia przebiegu 
choroby. Jeśli u  domowników wystąpią objawy grypopodobne, 
należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym. GIS przypomina, 
że w  czasie nasilenia zachorować na grypę należy unikać poca-
łunków i  podawania dłoni, a  także regularnie zmieniać bieliznę, 
wietrzyć mieszkania oraz przebywać na świeżym powietrzu. Ko-
nieczne jest również systematyczne wietrzenie pościeli. Kichać 
i kasłać należy w jednorazowe chusteczki. Ważne jest też unikanie 
dotykania błon śluzowych ust, oczu i nosa, zachowanie odległości 
(1-2 metry) od innych osób podczas kichania i kasłania, a po kasła-
niu lub kichaniu mycie rąk.

Grypa to ostra choroba zakaźna wywołana przez różne szcze-
py wirusa grypy. 
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PODZIEL SIĘ SWOJĄ PASJĄ, ZARAŻAJ INNYCH…

Przenoszenie zarazka odbywa się drogą kropelkową, w czasie 
kaszlu, kichania, rozmowy itp. 

Objawia się przede wszystkim katarem, zapaleniem gardła, 
bólami głowy i mięśni oraz wysoką gorączką. Choroba może pro-
wadzić do poważnych powikłań, a nawet zagrażać życiu, zwłasz-
cza w przypadku osób z grup ryzyka. 

Zalicza się do nich osoby starsze, po 65. roku życia, przewlekle 
chorych, np. z chorobami układu oddechowego, krążenia czy cu-
krzycą, osoby po przeszczepach, zakażone wirusem HIV oraz dzie-
ci poniżej drugiego roku życia i kobiety w ciąży.

Chociaż bez badań laboratoryjnych nie można być pewnym, 
że mamy do czynienia z grypą, to objawy, jakie mają pacjenci, na 
nią najczęściej wskazują – twierdzą lekarze.

Bądźmy więc rozważni i  troskliwiej niż zwykle - zadbajmy 
o siebie!!!

Odbiór gabarytów odbędzie się w następujących terminach: 
BRZUŚNIK, BYSTRA, JUSZCZYNA - 18.03.2013 r.
WIEPRZ - 19.03.2013 r.
RADZIECHOWY - 20-21.03.2013 r.
Każdy mieszkaniec gminy będący osoba fizyczną (nie firmą) zainteresowany oddaniem w/w odpadów musi w tym celu skontak-

tować się ze Sp. BESKID ŻYWIEC pod numerem telefonu  33 860 22 71. Pod tym numerem mieszkaniec uzyska dokładną informację 
o terminie oraz rodzaju zbieranych gabarytów i będzie mógł podać adres nieruchomości, na której wystawione będą odpady gaba-
rytowe. 

Nie będą odbierane: odpady budowlane (styropian, papa, eternit, płyty regipsowe, gruz budowlany), worki z popiołem, azbest, 
świetlówki i odpady zapakowane w workach oraz części samochodowe np. zderzaki, siedzenia, deski rozdzielcze itp. Nie będą odbie-
rane gabaryty od firm, przedsiębiorstw, sklepów, aptek itp.

Odbierane będą: piece stalowe, meble, opony, złom, okna (również z szybami), umywalki, muszle, kompletne telewizory i radia, 
lodówki, pralki oraz inne duże elementy, które nie mieszczą się w pojemnikach.

Mieszkaniec gminy chcący oddać odpady gabarytowe powinien zgłosić ten fakt Sp. BESKID ŻYWIEC do dnia 14 marca 2013 pod 
numerem tel. 33 860 22 71.

Gabaryty należy wystawić przed posesje w dniu wywozu o godz. 7:30 rano.

Styczniowy mroźny poranek nie zapo-
wiadał takich wrażeń, a jednak…

W tym dniu zorganizowaliśmy spotka-
nie pod hasłem: „Podziel się swoją pasją”, 
na który pan Jarosław Dusik zaprosił pana 
Janusza Stokłosę z  synem Piotrem, którzy 

składają modele z  kartonu. Goście przy-
wieźli ze sobą własnoręcznie wykonane 
papierowe cuda, wymagające ogrom-
nej precyzji i  cierpliwości oraz dyplomy 
i  medale zdobyte na licznych wystawach 
w  kraju a  także za granicą. Wszyscy z  za-
partym tchem słuchaliśmy, gdy opowiadali 
o  swym hobby. Później zaś wyczerpująco 
odpowiadali na liczne pytania słuchaczy. 
Mogliśmy z  bliska podziwiać dzieła taty 

i syna- byliśmy pod ogromnym wrażeniem.
W  następnej części spotkania zapro-

szeni goście usiedli na widowni  i  razem 
z  wszystkimi podziwiali lokalnych pasjo-
natów. Okazało się, że w naszej szkole jest 
wiele osób, które mają ciekawe zaintereso-
wania, rozwijają je z zapałem, a zajmowa-
nie się nimi to dla nich wielka przyjemność 
i frajda. 

Wśród dzielących się wrażeniami, 
a jednocześnie zapewne zarażających swą 
pasją, były osoby, które wykazują talenty 
artystyczne: grają na wielu oryginalnych 
instrumentach, potrafią pięknie malować, 
śpiewać, składać orgiami. Dołączyli do nich: 
sportowiec uprawiający ulubioną dyscypli-
nę, filatelista, naukowcy: interesujący się 
minerałami i  kamieniami szlachetnymi, 
dinozaurami i  epokami prehistorycznymi 

oraz marynistyką. Mieli chęć oraz odwagę 
opowiedzieć o  swoich pasjach i  – niejed-
nokrotnie- sukcesach, które towarzyszą 
rozwijaniu ich talentów oraz zaintereso-
wań. To był niesamowity dzień! Poznaliśmy 
wielu naszych uczniów z  zupełnie innej 
strony. Podzielili się z  nami swoją pasją,  
ujawnili swe talenty  i… być może zarazili 
niejednego z nas swoim hobby. 

Warto mieć zainteresowania! Warto 
poszukiwać własnych pasji, bo wtedy nie 
grozi nam nuda, a  każdą wolną chwilę 
z  przyjemnością poświęcimy na rozwija-
nie naszego hobby. Wiemy, że nie wszyscy 
odważyli się przedstawić swoje zaintereso-
wania, liczymy na nich przy kolejnej oka-
zji prezentowania  talentów. Gratulujemy 
wszystkim, którzy mają pasję i dzielą się nią 
z innymi! Brawo!!! 



10

Nasza GmiNa

Problem zdewastowanych przystanków i rozkładów jazdy

5 Fabryka Śrub/BWSU 

Do: Radziechowy, Przybędza

dni robocze dni wolne

4 
30 

5 
20 25P 

6 
25 sz 25 Pp WF 25 

7 
20 40P RPo 50 

8 
30 Po 

9 
15 25 

10 
30P Rp 50 

11 
35 

12 
10 25P 05 

13 
20 05 6 

14 
10 10P 45 10 

15 
15 30P 45 15 

16 
35 40 

17 
30OZ 40P 

18 
25 15 

19 
45P 30 

20 
25 35 

22 
10 Pp 10 6 

Legenda:

OZ - kurs przez Osiedle Zgoda, Dz - kurs przez Dzielnicę Przemysłową,6 - 
kursuje w soboty, 7 - kursuje w niedziele i święta,, Pp - kurs przez 
Przybędzę pętla, d - kurs do Dworca MZK, ry - kurs do Rynku

5 Radziechowy 

Do: Żywiec Fabryka Śrub/BWSU

dni robocze dni wolne

4 
10OZ 

5 
05Dz 10 6 27OZ 7 

6 
10 

7 
10 05 

8 
00 25 

9 
50 

10 
05 

11 
00 Pp 25 

12 
15 55 45 

13 
55 40 6 

14 
40 45 

15 
30 50d 55 

16 
25 

17 
15OZ 15 

18 10 

19 
55 00 

20 
05 

21 
05 15 

22 
35 Pp ry 35 6 ry 

Legenda:

P - kurs do Przybędzy, sz - kursuje w dni nauki szkolnej, Pp - kurs przez 
Przybędzę pętla, WF - kursuje w wakacje i ferie szkolne, RPo - kurs przez 
Radzechowy Poczta, Po - kurs do Pomnika, Rp - kurs przez Radziechowy 
pętla, 6 - kursuje w soboty, OZ - kurs przez Osiedle Zgoda

5 Fabryka Śrub/BWSU 

Do: Radziechowy, Przybędza

dni robocze dni wolne

4 
30 

5 
20 25P 

6 
25 sz 25 Pp WF 25 

7 
20 40P RPo 50 

8 
30 Po 

9 
15 25 

10 
30P Rp 50 

11 
35 

12 
10 25P 05 

13 
20 05 6 

14 
10 10P 45 10 

15 
15 30P 45 15 

16 
35 40 

17 
30OZ 40P 

18 
25 15 

19 
45P 30 

20 
25 35 

22 
10 Pp 10 6 

Legenda:

OZ - kurs przez Osiedle Zgoda, Dz - kurs przez Dzielnicę Przemysłową,6 - 
kursuje w soboty, 7 - kursuje w niedziele i święta,, Pp - kurs przez 
Przybędzę pętla, d - kurs do Dworca MZK, ry - kurs do Rynku

5 Radziechowy 

Do: Żywiec Fabryka Śrub/BWSU

dni robocze dni wolne

4 
10OZ 

5 
05Dz 10 6 27OZ 7 

6 
10 

7 
10 05 

8 
00 25 

9 
50 

10 
05 

11 
00 Pp 25 

12 
15 55 45 

13 
55 40 6 

14 
40 45 

15 
30 50d 55 

16 
25 

17 
15OZ 15 

18 10 

19 
55 00 

20 
05 

21 
05 15 

22 
35 Pp ry 35 6 ry 

Legenda:

P - kurs do Przybędzy, sz - kursuje w dni nauki szkolnej, Pp - kurs przez 
Przybędzę pętla, WF - kursuje w wakacje i ferie szkolne, RPo - kurs przez 
Radzechowy Poczta, Po - kurs do Pomnika, Rp - kurs przez Radziechowy 
pętla, 6 - kursuje w soboty, OZ - kurs przez Osiedle Zgoda

15 BWSU/Fabryka Śrub 

Do: Brzuśnik

dni robocze dni wolne

6 
12 Wp 47 Wp sz 

8 
17 17 Wp 

9 
07 

11 
02 02 Wp 

12 
27 Wp 19 7 d 

14 
12 Wp 12 Wp 

15 
09 Wp 54 Wp 

16 
09 

17 
19 14 Wp 

19 
24 24 Wp 

20 
44 Wp 32 Wp 

22 
09 Wp OZ 

Legenda:

Wp - kurs przez Wieprz pętla

sz - kursuje w dni nauki szkolnej

7 - kursuje w niedziele i święta

d - kurs do Dworca MZK

OZ - kurs przez Osiedle Zgoda

 

15 Wieprz pętla 

Do: Żywiec Spółdzielnia, Kocurów

dni robocze dni wolne

5 
00 Bp 

6 
01 Bp 40 Bp 

7 
14 sz Bp 16 Bp 

8 
44 Bp 

11 
29 Bp 

12 
54 Bp 

14 
40K Bp 40K Bp 

15 
36 Bp 

16 
21K Bp 

17 
40K Bp 

19 
50 Bp 

20 
58ry Bp 

21 
10 Bp 

22 
37ry Bp 

Legenda:

Bp - kurs przez Brzuśnik pętla

sz - kursuje w dni nauki szkolnej

K - kurs do Kocurowa

ry - kurs do Rynku

15 BWSU/Fabryka Śrub 

Do: Brzuśnik

dni robocze dni wolne

6 
12 Wp 47 Wp sz 

8 
17 17 Wp 

9 
07 

11 
02 02 Wp 

12 
27 Wp 19 7 d 

14 
12 Wp 12 Wp 

15 
09 Wp 54 Wp 

16 
09 

17 
19 14 Wp 

19 
24 24 Wp 

20 
44 Wp 32 Wp 

22 
09 Wp OZ 

Legenda:

Wp - kurs przez Wieprz pętla

sz - kursuje w dni nauki szkolnej

7 - kursuje w niedziele i święta

d - kurs do Dworca MZK

OZ - kurs przez Osiedle Zgoda

 

15 Wieprz pętla 

Do: Żywiec Spółdzielnia, Kocurów

dni robocze dni wolne

5 
00 Bp 

6 
01 Bp 40 Bp 

7 
14 sz Bp 16 Bp 

8 
44 Bp 

11 
29 Bp 

12 
54 Bp 

14 
40K Bp 40K Bp 

15 
36 Bp 

16 
21K Bp 

17 
40K Bp 

19 
50 Bp 

20 
58ry Bp 

21 
10 Bp 

22 
37ry Bp 

Legenda:

Bp - kurs przez Brzuśnik pętla

sz - kursuje w dni nauki szkolnej

K - kurs do Kocurowa

ry - kurs do Rynku

W  związku z  licznymi informacjami i  zapytaniami od miesz-
kańców, pragnę przekazać kilka informacji na temat przystanków 
autobusowych na terenie naszej gminy oraz o umieszczanych na 
przystankach rozkładach jazdy. 

Sprawa pozrywanych lub zamalowanych rozkładów jazdy to 
poważny problem. W miejscowościach, do których docierają au-
tobusy MZK, przewoźnik ten montuje na przystankach solidne, 
wydawałoby się – trwałe i  odporne na warunki atmosferyczne 
rozkłady jazdy. Rozkład jazdy w  ogólnym przekonaniu służy do 
informowania pasażerów o godzinach odjazdów, a nie do wyła-
dowywania złości.  Niestety chuligańska wyobraźnia nie ma gra-
nic i nawet najsolidniejszy rozkład szybko nie nadaje się do tego, 
do czego jest przeznaczony. Mamy informacje, że zdarzało się, iż 
nowy rozkład jazdy nie wisiał nawet jednej doby. Nie wiemy, czym 
rozkłady tak irytują co niektórych delikwentów i w czym tak bar-
dzo przeszkadzają, że nie mogą pozostać w  pierwotnym stanie 
choćby kilku dni. 

Nie ma takiej możliwości, aby wszystkie przystanki objąć sta-
łym nadzorem i regularnie odstraszać osoby mające ochotę „wy-
żyć” się na rozkładzie jazdy. Problem nie dotyczy tylko samych roz-
kładów. Wiaty z wymalowanymi wulgarnymi hasłami i rysunkami, 

powybijane szklane elementy wiat, przewrócone kosze na śmieci 
czy rozrzucanie na przystanku wszelkich nieczystości – to niestety 
przystankowa codzienność. Jeśli zdarzy się, że będą Państwo 
świadkami wandalizmu, przede wszystkim nie można być 
obojętnym - trzeba reagować. Niejedna osoba w  tym miejscu 
pomyśli, że bałaby się zwrócić uwagę takiej agresywnej osobie. 
A wystarczy wyjąć telefon i zadzwonić po policję, która zajmie się 
chuliganem. Policji należy zgłaszać każdy akt wandalizmu. Numer 
telefonu Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce to 33 8672 
610. Policja czy gmina może postulować o poprawę sytuacji, ale 
to od mieszkańców zależy, czy chuligani będą mieli przyzwolenie 
na swoje coraz śmielsze wybryki. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, planu-
jemy umieszczenie na przystankach w naszej gminie aktual-
nych rozkładów jazdy przewoźników, którzy obsługują teren 
naszej gminy. Na takim rozkładzie jazdy będą informacje o kur-
sach wszystkich przewoźników, którzy korzystają z danego przy-
stanku.  Nie dotyczy to tylko rozkładu jazdy MZK, gdyż MZK regu-
larnie montuje na przystankach aktualne rozkłady. Mam nadzieję, 
że wszystkie rozkłady będą dobrze i długo służyć mieszkańcom.

Legenda:
OZ - kurs przez Osiedle Zgoda, Dz - kurs przez Dziel-
nicę Przemysłową, 6 - kursuje w soboty, 7 - kursuje 
w niedziele i święta, Pp - kurs przez Przybędzę pętla, 
d - kurs do Dworca MZK, ry - kurs do Rynku

Legenda:
P - kurs do Przybędzy, sz - kursuje w dni nauki szkolnej, Pp - kurs przez 
Przybędzę pętla, WF - kursuje w wakacje i ferie szkolne, RPo - kurs przez 
Radzechowy Poczta, Po - kurs do Pomnika, Rp - kurs przez Radziechowy 
pętla, 6 - kursuje w soboty, OZ - kurs przez Osiedle Zgoda

Legenda:
Wp - kurs przez Wieprz pętla
sz - kursuje w dni nauki szkolnej
7 - kursuje w niedziele i święta
d - kurs do Dworca MZK
OZ - kurs przez Osiedle Zgoda Legenda:

Bp - kurs przez Brzuśnik pętla
sz - kursuje w dni nauki szkolnej
K - kurs do Kocurowa
ry - kurs do Rynku

Rozkład jazdy 
MZK
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Żywiec - Juszczyna 
1-6 1-6 1-7 1-6 1-7 1-6 1-7 1-6 1-7 1-7 1-5 

6:43 7:43 9:08 10:53 12:23 14:48 15:48 17:03 19:03 20:43 22:43 

Juszczyna - Żywiec 

1-6 1-7 1-5 1-7 1-6 1-7 1-6 1-7 1-7 1-7 1-5 

4:57 6:52 7:52 9:17 11:02 12:32 14:52 15:57 17:12 19:12 21:02 

Żywiec - Juszczyna 

F6 F F67 F F6 F F 6 F F 6 7 F F6n Fn Fn Fn Fn 7 Fn Fn 

6:23 6:53 8:03 8:48 9:33 10:23 11:48 12:03 12:48 14:23 14:28 14:38 14:53 15:28 16:13 16:43 17:33 18:43 19:43 20:28 22:23 

Juszczyna - Żywiec 

F6 F F6 F7 F F6 F F 6 F F6 F 7 F6 Fn Fn Fn Fn 7 Fn Fn 

4:47 5:47 6:42 7:07 7:42 8:32 9:02 10:17 10:52 11:32 12:17 13:02 13:32 14:37 15:12 15:47 16:32 17:02 18:42 19:02 20:52 

JM BUS Legenda: 

1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku 

1-6 – kursuje od poniedziałku do soboty 

1-7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli 

Bus nie kursuje w 1-szy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia i Świąt Wielkanocnych oraz w Nowy 
Rok, 24.12, 31.12. W Wielką Sobotę bus kursuje do 
godziny 15. 

AGAWA 

Legenda: 

F- kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku 

6 – kursuje w soboty 

n – nie kursuje 24.12, 31.12 i w Wielką Sobotę 

7 – kursuje w niedziele i święta oprócz 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 1.1, 6.1, 15.8, 25.12, 26.12 

Juszczyna Borek 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

KIERUNEK GODZINA ODJAZDU 
Bielsko Biała D.A. 5:28F6f  8:26F 
Cięcina Górna Leś. 6:40S  7:00D7  12:28D 14:40De 15:40Dn 
Glinka Rondo przez Rajcza 
Rynek 

7:55Fn 9:45F 9:456f 12:40F 15:20F 20:20Rnk 
22:40Fnk 22:407Unk 

Milówka Rynek 13:35S 
Rajcza Rynek 7:20F 
Rycerka Kolonia 6:30S 8:15F6f 10:15F 13:10F 15:50F 17:00Fn 

21:40Fn 
Soblówka Szkoła przez Rajcza 
Rynek 

5:20F 8:49F 11:14U 13:39F 13:39CU 14:40Fn 
16:20F6fn 18:19Fn 

Złatna Huta 6:10F 12:10F 14:13S 
Żabnica Kamienna przez 
Węgierska Górka PKR 

7:30Dn 10:34Dn 14:30Dn 15:30Dn  

Żywiec D.A. 6:15D 6:246f 7:10S 7:49Fh 7:56F 8:34Fb 
9:307U 10:246f 11:486f 12:19F 13:15D 13:15U 
14:03F 14:18S 14:38F 15:15Den 15:43U 
16:26Dn 17:09F 17:54F 18:11F6fn 19:04Fn 
20:01Fn 

Żywiec Grunwaldzka PKS przez 
Żywiec D.A. 

6:18F 7:13F 7:14S 7:19S 7:23Dn 8:08F 8:28Dn 
9:38F 9:53F 10:24F 10:53F 11:26Dn 11:28Fn 
11:48F 

Żywiec Centrum – Rajcza - Glinka 
An An AFn n n n Fn An 

5:42 8:16 10:51 12:56 15:02 17:36 20:39 22:28 
Glinka – Rajcza – Żywiec Centrum 
An n An AFn n n n  

5:14 7:28 10:08 12:20 14:23 16:36 19:33 
Żywiec Centrum Tesco – Rajcza Rynek – Glinka Rondo 
7n 7n 7n 7n n 

 
6:20 12:40 15:02 17:36 22:28 
Glinka Rondo – Rajcza Rynek – Żywiec Centrum Tesco 
7n 7n 7n 7n 7n 

 
5:30 8:01 14:23 16:41 19:37 
Żywiec Centrum Tesco – Złatna Huta 
An AFn An An AFn AFn 

 
7:10 9:34 11:49 14:09 16:34 19:24 
Złatna Huta – Żywiec Centrum Tesco 
An An AFn An An AFn AFn 

 
6:36 8:46 11:01 13:31 15:50 18:26 21:01 
Żywiec Centrum – Rajcza – Rycerka Górna 
An n n n Fn 6-7n An 

 
6:20 9:09 11:09 14:30 17:56 20:34 22:26 
Rycerka Górna – Rajcza – Żywiec Centrum 
An n An n An An 

 
5:31 8:11 10:28 12:46 16:21 21:11 

Żywiec Żeromskiego - Zwardoo 
Ad Ad Ad 

6:45 10:01 13:59 
Zwardoo – Żywiec Żeromskiego 
Ad Ad Ad 

8:40 12:11 15:27 

Żywiec Żeromskiego - Zwardoo 
Ad Ad Ad 

6:43 9:59 13:57 
Zwardoo – Żywiec Żeromskiego 
Ad Ad Ad 

8:42 12:13 15:29 

Legenda: 

6 – kursuje w soboty oprócz świąt 

7 – kursuje w niedziele 

b – nie kursuje od 01.07 do 31.08 

C – kursuje w soboty, niedziele i święta 

D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt 

e – nie kursuje w okresie ferii letnich 

F – kursuje w dni robocze od poniedziałku 
do piątku  

 

f -  nie kursuje w święta 

h – kursuje od 01.07 do 31.08 

k – nie kursuje przez dniem świątecznym 

n – nie kursuje 24.12, 31.12 oraz w Wielką 
Sobotę 

R – kursuje w dni robocze od poniedziałku 
do czwartku 

S – kursuje w dni nauki szkolnej 

U – nie kursuje 25.12, 1.1, pierwszy dzieo 
Wielkanocy 

Legenda: 

A – nie kursuje w niedziele 
i święta 

n – nie kursuje w Wielkanoc, 
Boże Narodzenie i Nowy Rok 

F – Kursuje od poniedziałku do 
piątku 

6 – kursuje w soboty 

7 – kursuje w niedziele 

Legenda: 

d – nie kursuje w dniu ustawowo wolne od pracy, 
24.12, 31.12, Wielki Piątek 

A – kursuje od poniedziałku do piątku 

PKS ŻYWIEC THERMO CAR 

USŁUGI PRZEWOZOWE B. SKOWRON 

Przybędza  Juraszki 
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Nie chcesz się nudzić w ferie? 

Mówimy NIE wandalom 
przystankowym!

Drodzy mieszkańcy gminy, 
w  trosce o  państwa doinformo-
wanie zamieszczam rozkłady jaz-
dy autobusów MZK linii 5 oraz 
15. W  związku z  licznymi skarga-
mi mieszkańców, zwracam się 
z uprzejma prośbą o dbanie o na-
sze przystanki autobusowe i  roz-
kłady jazdy tam zamieszczane. 
Pamiętajmy, że miejsca te służą 
wszystkim mieszkańcom. Wanda-

lom mówmy NIE! I nie stójmy obojętnie jeżeli widzimy, że coś nie-
pokojącego dzieje się na terenie przystanków.

Mieszkaniec gminy - Marek Tlałka

Zajrzyj do Domu Ludowego w swojej miejscowości gdzie czekają 
na Ciebie warsztaty bibułkarskie oraz projekcja filmów dla naj-
młodszych, przejdź się na zajęcia organizowane w szkole lub po 
prostu z całą rodziną pójdź na sanki!
Aktywny wypoczynek, to najzdrowszy wypoczynek!
Tegoroczne ferie zimowe obfitują w szeroką ofertę dla mieszkań-
ców naszej gminy! W wielu placówkach oświatowych prowadzo-
ne będą zajęcia sportowe, rekreacyjne, muzyczne oraz wycieczki 
i wyjazdy na basen.
Pamiętaj o Bezpieczeństwie w trakcie ferii zimowych!
Zapraszam do zapoznania się z ofertą aktywnego spędzenia ferii, 
proponowaną przez instytucje kultury oraz placówki oświatowe 
na terenie naszej gminy:

GMINNE CENTRUM KULTURY, PROMOCJI, TURYSTYKI RADZIECHO-
WY-WIEPRZ
„Filmowe Spotkania z Bolkiem i Lolkiem” i warsztaty bibułkarskie.
Warsztaty prowadzone będą przez Panią Marię Grzegorek z Jusz-
czyny.
Poniedziałek 11.02. – Dom Ludowy w Wieprzu
10.00 – Przywitanie uczestników oraz przedstawienie historii Stu-
dia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
 0.15 – Prezentacja Bajki „Wielka podróż Bolka i Lolka” – 104 min.
11.30 – Warsztaty bibułkarskie oraz ogłoszenie konkursu plastycz-
nego „Bolek i Lolek w Beskidach”.
14.00 – Zakończenie warsztatów.
Wtorek – 12.02 Dom Ludowy w Wieprzu
10.00 – Przywitanie uczestników oraz przedstawienie historii Stu-
dia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
10.15 – Prezentacja Bajki „Porwanie w Tiutiurlistanie” – 94 min.
11.30 – Warsztaty bibułkarskie oraz malowanie prac na konkurs 
plastyczny „Bolek i Lolek w Beskidach”.
14.00 – Zakończenie warsztatów.
Środa 13.02 – Dom Ludowy w Radziechowach
10.00 – Przywitanie uczestników oraz przedstawienie historii Stu-
dia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
10.15 – Prezentacja Bajki „Wielka podróż Bolka i Lolka” – 104 min.
11.30 – Warsztaty bibułkarskie oraz ogłoszenie konkursu plastycz-
nego „Bolek i Lolek w Beskidach”.
14.00 – Zakończenie warsztatów.
Czwartek 14.02 – Dom Ludowy w Radziechowach
10.00 – Przywitanie uczestników oraz przedstawienie historii Stu-
dia Rysunkowego w Bielsku-Białej.
10.15 – Prezentacja Bajki „Porwanie w Tiutiurlistanie” – 94 min.
11.30 – Warsztaty bibułkarskie oraz malowanie prac na konkurs 
plastyczny „Bolek i Lolek w Beskidach”.

14.00 – Zakończenie warsztatów.
Piątek – 15.02 Dom Ludowy w Przybędzy
10.00 – Przywitanie uczestników oraz przedstawienie historii Stu-
dia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
10.15 – Prezentacja Bajki „Wielka podróż Bolka i Lolka” – 104 min.
11.30 – Warsztaty bibułkarskie oraz ogłoszenie konkursu plastycz-
nego „Bolek i Lolek w Beskidach”.
14.00 – Zakończenie warsztatów.
Poniedziałek 18.02 – Sala Budynku Kulturalno – Oświatowego 
w Brzuśniku
10.00 – Przywitanie uczestników oraz przedstawienie historii Stu-
dia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
10.15 – Prezentacja Bajki „Wielka podróż Bolka i Lolka” – 104 min.
11.30 – Warsztaty bibułkarskie oraz ogłoszenie konkursu plastycz-
nego „Bolek i Lolek w Beskidach”.
14.00 – Zakończenie warsztatów.
Wtorek 19.02 – Dom Ludowy w Bystrej
10.00 – Przywitanie uczestników oraz przedstawienie historii Stu-
dia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
10.15 – Prezentacja Bajki „Wielka podróż Bolka i Lolka” – 104 min.
11.30 – Warsztaty bibułkarskie oraz ogłoszenie konkursu plastycz-
nego „Bolek i Lolek w Beskidach”.
14.00 – Zakończenie warsztatów.
Środa 20.02 – Dom Ludowy w Juszczynie
10.00 – Przywitanie uczestników oraz przedstawienie historii Stu-
dia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
10.15 – Prezentacja Bajki „Wielka podróż Bolka i Lolka” – 104 min.
11.30 – Warsztaty bibułkarskie oraz ogłoszenie konkursu plastycz-
nego „Bolek i Lolek w Beskidach”.
14.00 – Zakończenie warsztatów.
Czwartek 21.02 – Dom Ludowy w Juszczynie
10.00 – Przywitanie uczestników oraz przedstawienie historii Stu-
dia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
10.15 – Prezentacja Bajki „Porwanie w Tiutiurlistanie” – 94 min.
11.30 – Warsztaty bibułkarskie oraz malowanie prac na konkurs 
plastyczny „Bolek i Lolek w Beskidach”.
14.00 – Zakończenie warsztatów.
Piątek 22.02 – Dom Ludowy w Wieprzu
10.00 – Podsumowanie Konkursu „Bolek i Lolek w Beskidach” oraz 
warsztatów bibułkarskich. Wręczenie nagród dla laureatów kon-
kursu. 
Nagrodą główną dla 10 laureatów jest bezpłatny wyjazd do 
Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej w dniu 25 lute-
go 2013r. (poniedziałek).

Zapraszamy w ferie do 
biblioteki

Odbędą się między innymi projekcje filmów, turnieje gier 
planszowych i na xboxie. 

Ruszyła rekrutacja do radia internetowego, które zakłada 
młodzież w Radziechowach w ramach realizacji projektu „Be-
skidy FM” realizowanego ze środków programu Młodzież w 
Działaniu. Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 16 do 
30 lat!

Tegoroczny gminny konkurs literacki obejmie nie tylko 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów! W tym roku do 
udziału zapraszamy również młodzież licealną i dorosłych! Nie-
ważne ile masz lat, stwórz opowiadanie, esej, baśń, wiersz lub 
komiks na temat „Machina zmian” i wygraj super nagrody. Re-
gulamin poniżej:
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BYSTREJ

DATA RODZAJ ZAJĘĆ GODZINY
NAZWISKO NA-

UCZYCIELA

11.02.2013

1. Wyjazd na pływalnię 
Miejską do Żywca – zajęcia 

na basenie.
2. Warsztaty kulinarne

3. Zabawy ruchowe i gry 
planszowe.

8:00 -10:00 
Po powrocie 
z basenu ok. 
11 do 13:00
9:00 – 11:00

M. Biegun,
M. Biegun-Lizak

Figura

12.02.2013

1. Zajęcia rekreacyjne, 
wyjście na boisko, zabawy 

na śniegu. 
2. Rozgrywki międzyszkolne 

Bystra-Brzuśnik - na sali 
w Brzuśniku

9:00 - 12:30 

9:00 – 13:00

 J. Dusik
J.Szymański

13.02.2013

1. Zajęcia plastyczne ph. 
„W świecie bajek”. 

2. Tenis stołowy dla młod-
szych dzieci

9:00 – 12:30 L. Gołek
B. Motyka

14.02.2013
Zajęcia świetlicowe – gry 
planszowe, zajęcia bibuł-

karskie.
9:00 – 12:30 W. Duraj

D. Stokłosa

15.02.2013 Zajęcia plastyczne 9:00 – 12:30 B. Greń
E. Rybarska

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRANCISZKA POLAKA W JUSZCZYNIE:
11.02 .2013r. - E. Prochownik – zaj. komputerowe
(9.00 – 12.00) E. Janota – zaj. świetlicowe
12.02.2013r. - E. Fijak – zaj. wokalno – taneczne
(9.00 – 12.00) J. Marszałek – gry i zabawy w świetlicy
13.03.2013r. - K. Kruszecka – zaj. plastyczne – orgiami
(9.00 – 12.00) S. Szeląg – zaj. świetlicowe
14.02.2013r. - M. Piela – zaj. sportowe
(9.00 – 12.00) W. Ćwikła – zaj. sportowe
15.02.2013r. - H. Skoczeń – zaj. muzyczno – plasyczne
(9.00 – 12.00) D. Pieczarka – zaj. świetlicowe
G. Matuszna – zaj. świetlicowe
Zaj. sportowe organizowane przez GOPS - 11.13.14.15.18 lute-
go 2013r.  (8.00 –11.00)
Wycieczki w ramach koła SKKT:
12.02.2013r. - Bielsko-Biała 
19.02.2013r. - Kraków

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W BRZUŚNIKU
Poniedziałek 11.02.2013
9.30 – 11.00 - Przygotowanie do konkursu FOX klasa V-VI 
10.45 – 11.45 - Gry i zabawy sportowe klasa III 
Zajęcia w ferie w ramach projektu:
9.00 - 9.45 - Zajęcia gimnastyki korekcyjnej – klasa I i II 
9.50 – 10.35 - Zajęcia gimnastyki korekcyjnej – klasa III 
8.00 – 9.40 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umie-
jętności matematycznych - klasa III 
9.50 - 11.35- Zajęcia dla dzieci z  trudnościami w  zdobywaniu 
umiejętności matematycznych - klasa I i II
Wtorek 12.02.13
9.45- 11.00 – Siatkówka V-VI 
9.00 – 11.00 – Zajęcia Muzyczne „Wiolinki” 
9.00 – 9.45 – Zajęcia terapii pedagogicznej klasa II
10.00 – 10.45 Zajęcia terapii pedagogicznej klasa III 
10.45- 11.30 Zajęcia terapii pedagogicznej klasa I 
9.00 – 10.00 „Wiem, umiem, rozumiem” kl. I 
9.00 – 12.00 – Mecz Piłki Siatkowej SP Brzuśnik – SP Bystra
Zajęcia w ferie w ramach projektu:
9.00 - 9.45Zajęcia gimnastyki korekcyjnej – klasa II i III 
10.45-11.30 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 
–klasa I
9.00 – 9.45 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 
–klasa II
10.00 - 10.45 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 
- klasa III

12. 30 - 16.30 - Zajęcia logopedyczne 12, 14, 15, 26 lutego 2013r. 

Wtorek 19.02.13
Wyjście w góry SKKT „Dreptaczek” 
9.00 – 9.45 – Wyjazd do Aquaparku
Środa 20.02.13
9.00 – 11.00 – Zajęcia sportowe
Czwartek 21.02.13
9.00 – 10.30 - Przygotowanie do konkursu Kangur 
9.00 – 11.00 – Zajęcia sportowe
Piątek 22.02.13
9.00 – 10.30 - Kółko katechetyczne 
9.00 – 12.00 - Mecz Piłki Siatkowej SP Brzuśnik – SP Wieprz
Zespół Szkół im. ks. Prał. St. Gawlika w Radziechowach: 
informuje, że w ramach Gminnego Programu Profilaktyki w czasie 
I tygodnia ferii
(od 11. 02. 2013 do 15. 02. 2013) 
w Zespole Szkół w Radziechowach odbywać się będą zajęcia spor-
towe:
od godz. 8.00 – 11.00 – dla uczniów gimnazjum – prowadzący 
Marek Jeziorski
od godz. 11.00 – 13.00 – dla uczniów szkoły podstawowej – 
prowadzący Jerzy Mika

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W WIEPRZU:
„FERIE z POMYSLEM 2013” w GIMNAZJUM W WIEPRZU
WSZĘDZIE DOBRZE ALE W GIMNAZJUM W WIEPRZU NAJLEPIEJ!
09.02.2013 – 15.02.2013 r.
Sobota 09.02. 2013r
1. 8.00 – 11.30 „Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Radziechowy - Wieprz”. Animator zajęć: mgr G. Śleziak, mgr 
W. Jakubiec
Regulamin i szczegóły patrz: www.gimnazjum.konto.pl
Poniedziałek 11.02. 2013r
2. 9.00 – 11.00 „NASZE teatralne spotkania”. Animator zajęć: mgr 
T. Biela. 
3. Projekt feryjny: „Pierwsze Spotkanie z przyrodą – dokarmiamy 
zwierzęta” Animator zajęć: mgr M. Krzuś. PLAN:
9.00 zbiórka przy Gimnazjum w Wieprzu
9.15 wyjście w teren – punkt dokarmiania zwierząt Wieprz ul. Za-
górczańska
10.00 wyłożenie karmy punkt dokarmiania
10.20 pogadanka pt.:” Życie zwierząt i roślin w okresie zimy”
11.00 przejście wzdłuż Juszczynki do rzeki Soly 
11.30 pogadanka pt.: ”Sposoby regulacji rzek górskich” ok. 12.00 
powrót do szkoły.
4. 9.00 – 11.00 „zajęcia z komputerem” Animator zajęć: mgr A Ja-
kubiec
5. 9.00 – 11.00 „Trzecioklasisto! z angielskim – jak zwykle przyjem-
nie i pożytecznie” Animatorki zajęć: mgr A. Piątek – Tyc oraz mgr 
M Majnusz
6. 9.00 11.00 „Gry i zabawy z językiem niemieckim” Animator zajęć: 
mgr K. Kowalska, mgr A. Pająk
Wtorek 12.02.2013r
1. 8.30 – 9.30 „Sport to zdrowie” - aerobik Animator zajęć: mgr M. 
Szczotka 
2. 8.30 – 10.30 „Tańczyć każdy może” – zajęcia taneczne dla chęt-
nych gimnazjalistów – 
i nie tylko;) Animator zajęć: mgr F. Burczak
3. 9.00 – 13.30 „Kangur matematyczny – to jest to!” Animator zajęć: 
mgr J Kuś oraz 9.00 – 11.00 „Kangur matematyczny – to jest to!” 
Animator zajęć: mgr B Matlas
4. 9.00 – 11.00 „Trzecioklasto – jak tam Twoja znajomość lektur” 
Animator zajęć: mgr N. Rachwalik 
5. II Spotkanie z przyrodą – Warsztaty przyrodnicze w Gospodar-
stwie Agroturystycznym Końska Dola w Radziechowach
9.00 zbiórka przy Gimnazjum w Wieprzu
9.15 wyjście w teren
10.15 Warsztaty przyrodnicze pt.: „Fauna i flora Beskidów”: poga-
danka heurystyczna.
przegląd eksponatów przyrodniczych Ośrodka Końska Dola
przerwa : herbata + poczęstunek
karty pracy 
podsumowanie warsztatów
przegląd eksponatów przyrodniczych Ośrodka Końska Dola
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12.30 wyjście z  Ośrodka Końska Dola, powrót do domu około 
13:00.
13.30 powrót do szkoły. Animatorki zajęć: M Krzuś, K Kowalska.
Środa 13.02.2013 r. (POPIELEC)
1. III Spotkanie z przyrodą: Animator zajęć: M Krzuś.
Zapraszamy w godz. 9.00 - 12.00 spotkanie w sali nr.9
prace pielęgnacyjne – kwiaty doniczkowe
przesadzanie roślin, zakładanie nowych hodowli.
Czwartek 14.02.2013r
1. 7.00 – 18.00 „Sport to zdrowie” - wycieczka edukacyjna na Szyn-
dzielnię (zapisy wcześniej do 8.02) Animator zajęć: mgr T Juraszek
2. 9.00 – 11.00 „Kim chcę zostać będę w przyszłości” - warsztaty za-
wodoznawcze” - spotkanie z absolwentami pt.: „Jak wybrać dobrą 
szkolę ponadgimnazjalną.” 
Animator zajęć: mgr M Zawada
3. 9.00 - 11.00 „Z wiarą i religią w dorosłe życie” Filmy religijne Ani-
mator zajęć: ks. mgr S. Kosiński
4. 9.00 13.00 - Terapia zajęciowa jako forma twórczej ekspresji. 
Warsztaty część I: 
Stosujemy podkład muzyki relaksacyjnej. Prowadzący zajęcia: 
mgr Bożena Szpak. Animator zajęć: M Krzuś.
Tworzymy piktogramy. 
Biblioterapia – 2 ciekawe historie – nowe spojrzenie na własne 
problemy. 
Artreterapia: malarstwo farbami akrylowymi( pejzaż pór roku). 
dekorujemy techniką - De coupage 
ceramika – lepienie z gliny. 
tworzenie wspólnego obrazu( las naszych rąk) 
tworzymy oryginalną biżuterię 
malarstwo na szkle. 
Piątek 15.02.2013 r.
1. 9.00 – 11.00 „Sport to zdrowie” - wybrane gry zespołowe Anima-
tor zajęć: mgr G. Śleziak
2. 9.00 – 11.00 „z językiem angielskim na wesoło” - Rodzina w ame-
rykańskich serialach” –Animator zajęć: mgr M. Kapała 
3. 8.15 – 9.45 „Z historia za pan brat” zajęcia dla trzecioklasistów 
utrwalające wiedzę zdobytą podczas nauki w Naszym Gimnazjum.
4. 10.00 - 11.00 „rozwijamy swoje uniwersalne zainteresowania” 
– Szkolny Konkurs Interdyscyplinarny – pomoc uczniom Gimna-
zjum w  realizacji wybranych projektów edukacyjnych. Animator 
zajęć: dr P. Dyrlaga
5. 9.00 - 13.00 - Warsztaty część II: „Terapia zajęciowa jako forma 
twórczej ekspresji” Animator zajęć: M. Krzuś.
Artreterapia:
malarstwo farbami akrylowymi( pejzaż pór roku ). 
dekorujemy techniką - De coupage 
ceramika – lepienie z gliny. 
tworzenie wspólnego obrazu (las naszych rąk) 
tworzymy oryginalną biżuterię 
malarstwo na szkle.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM J. KLICHA W WIEPRZU: 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – E. Figura

L.P. Data Czas trwania Grupa

1. 11.02.2013 r. 9.00 – 9.45 I

2. 11.02.2013 r. 9.45 – 10.30 I

3. 11.02.2013 r. 10.45 – 11.30 II

4. 11.02.2013 r. 11.30 – 12.15 II

5. 18.02.2013 r. 9.00 – 9.45 I

6. 18.02.2013 r. 9.45 – 10.30 I

7. 18.02.2013 r. 10.45 – 11.30 II

8. 18.02.2013 r. 11.30 – 12.15 II

Zajęcia dla uczniów z trudnościami matematycznymi
– D. Świniańska

L.P. Data Czas trwania

1. 11.02.2013 r. 9.40 – 10.25

2. 11.02.2013 r. 10.30 – 11.45

3. 12.02.2013 r. 9.40 – 10.25

4. 12.02.2013 r. 10.30 – 11.45

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisa-
niu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
M. Janota

L.P. Data Czas trwania

1. 11.02.2013 r. 8.00 – 8.45

2. 11.02.2013 r. 8.50 – 9.35

3. 12.02.2013 r. 8.00 – 8.45

4. 12.02.2013 r. 8.50 – 9.35

M. Wawrowska

L.P. Data Czas trwania

1. 11.02.2013 r. 8.00 – 8.45

2. 11.02.2013 r. 8.50 – 9.35

3. 11.02.2013 r. 9.40 – 10.25

4. 12.02.2013 r. 8.00 – 8.45

5. 12.02.2013 r. 8.50 – 9.35

6. 12.02.2013 r. 9.40 – 10.25

D. Słowiak

L.P. Data Czas trwania

1. 11.02.2013 r. 8.00 – 8.45

2. 11.02.2013 r. 8.50 – 9.35

3. 12.02.2013 r. 8.00 – 8.45

4. 12.02.2013 r. 8.50 – 9.35

Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem 
nauk matematyczno – przyrodniczych
J. Leśniak

L.P. Data Czas trwania Grupa

1. 11.02.2013 r. 8.30 – 9.15 I

2. 11.02.2013 r. 9.20 – 10.05 I

3. 11.02.2013 r. 10.10 – 10.55 II

4. 11.02.2013 r. 11.00 – 11.45 II

5. 12.02.2013 r. 8.30 – 9.15 II

6. 12.02.2013 r. 9.20 – 10.05 II

7. 12.02.2013 r. 10.10 – 10.55 I

8. 12.02.2013 r. 11.00 – 11.45 I
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L.P Nazwisko i imię Data Czas trwania Rodzaj zajęć

1. Ciurla Elżbieta,
 Jakubowska Agnieszka 11.02.2013 r. 8:30 – 11:30 Wideoteka młodego człowieka

2. Stolarczyk Urszula 11.02.2013 r. 9:00-12:00 Gry i zabawy językowe

3. Ostrowska Elżbieta 12.02.2013 r. 9:00-12:00 Matematyka na wesoło

4. Brandys Jolanta 12.02.2013 r. 8:50-13:00 Wyjazd do Figloraju

5.
Wawrowska Magdalena, 

Słowiak Daria, Janota Mag-
dalena

13.02.2013 r. 8:30 – 11:30 Konkurs plastyczny: „ Wesoła zabawa, bezpieczne zabawy zimą”

6. Micherda Anna 13.02.2013 r. 9:00-12:00 Zimowe spotkania ze sztuką

7. Owsionka Monika 13.02.2013 r. 9:00-12:00 Przygotowanie do konkursów matematycznych: KANGUR I KWADRATURA KOŁA

8. Leśniak Jolanta 14.02.2013 r. 8:30 – 11:30 Spotkanie z baśnią

9. Dudek Izabela 14.02.2013 r. 9:00-12:00 Gry i zabawy językowe z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

10. Świniańska Danuta 14.02.2013 r. 8:30 – 11:30 Gry i zabawy z wykorzystaniem gier planszowych

11. Biegun Maria 15.02.2013 r. 8:30 – 11:30 Spotkanie z  katechezą

12. Figura Elżbieta 15.02.2013 r. 9:00-12:00 Badam i obserwuję-zajęcia przyrodnicze

13. Janosz Agnieszka 18, 20, 21.02.2013 r. 8:45-11:45 Zajęcia sportowe na SG w Wieprzu

14. Janosz Agnieszka 19.02.2013 r. 9:30-12:30 Wyjazd do Aqua Parku w Leśnej

15. Janosz Agnieszka 22.02.2012 r. 9:00-12:00 Wyjazd do Brzuśnika na rozgrywki z tamtejszą szkołą

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W TRAKCIE FERII ZIMOWYCH 
ORGANIZOWANYCH NA TERENIE NASZEJ GMINY!

PAMIĘTAJ!
NIE SIEDŹ W DOMU!  PORUSZAJ SIĘ, AKTYWNIE I CIEKAWIE SPĘDZAJ FERIE ZIMOWE!

SPORT TO ZDROWIE!
A ZDROWY CZŁOWIEK, TO SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK!

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY 9:00-12:00

Data dzień tygodnia Rodzaj zajęć nauczyciel

11.02.2013r
poniedziałek Spotkanie biblijne ks. J. Dudek

12.02.2013r.
wtorek Gry i zabawy matematyczne K.Stanek

13.02.2013r.
środa

Przygody z Mikołajkiem- czytanie fragmentów książki, oglądanie filmu, prace 
plastyczne I.Kłusak

14.02.2013r.
czwartek Grafika warsztatowa E.Krzak

15.02.2013r.
piątek

Zajęcia organizowane przez GCK,P,T
w Radziechowach – Dom Ludowy Przybędza E.O.-Pyrgies

18.02.2013r.
poniedziałek

Sztuka składania papieru ORIGAMI
Zajęcia sportowe  10:00 – 11:30

E.Garncarczyk
D. Szczotka 

19.02.2013r.
wtorek

 Z ortografią na Ty
Zajęcia sportowe 10:00 – 11:30

D. Szczotka 
D. Szczotka

20.02.2013r.
środa Zajęcia sportowe 10:00 – 11:30 D. Szczotka

21.02.2013r.
czwartek

Gry i zabawy, słuchanie bajek i opowiadań – zajęcia plastyczne
Zajęcia sportowe 10:00 – 11:30

M. Kos
D. Szczotka

22.02.2013r.
piątek

Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe 10:00 – 11:30

B. Kupczak 
D. Szczotka

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy
B. Kupczak

L.P. Data Czas trwania

1. 13.02.2013 r. 8.30 – 10.30

2. 14.02.2013 r. 8.30 – 10.30

Ferie
201
3
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„Mizerna, cicha stajenka licha pełna 
niebieskiej chwały.

Oto leżący przed nami śpiący w promie-
niach Jezus mały.”

W  betlejemskiej zagrodzie jest cicho 
i  spokojnie: Maryja i  Józef odpoczywają, 
Dzieciątko śpi, a  nad nimi czuwa anioł. 
W nocnej ciszy słychać tylko szelest sianka, 
przeżuwanie woła, delikatne pochrapywa-
nie osła, a czasami dalekie poszczekiwanie 
psów. Rodzice, wyczerpani daleką podró-
żą i  narodzinami synka, patrzą na niego 
z  wielką miłością. Wiedzą, że nie będzie 
łatwo – przecież kilka godzin wcześniej 
poszukiwali noclegu i  nikt nie chciał ich 
przyjąć. Jednak są to ludzie ufni – do życia 
potrzebują niewiele: wiary, nadziei, mi-
łości – wszystkie te przymioty zostały im 
przekazane przez własnych rodziców i oni 

również będą chcieli przekazać je swemu 
dziecięciu. Zwyczajna, zdawałoby się, sce-
na – z niezwykłymi postaciami. Świat jesz-
cze nie wie, że od tej nocy nic nie będzie 
już takie, jak wcześniej, bo oto Bóg zstąpił 
na ziemię.

Dwa tysiące trzynaście lat później czło-
wiek jest wciąż taki sam – nadal niewiele 
potrzebuje – tylko często o  tym zapomi-
na...

Na różne sposoby można okazywać 
wiarę i miłość. Zespół Szkół w Radziecho-
wach od kilku lat organizuje świąteczną 
akcję pomocy „Gwiazdka z  uśmiechem” 

i „Wieczór kolęd”.
W  tym roku szkolnym 

„Gwiazdka z  uśmiechem” roz-
poczęła się we wrześniu – kiedy 
to samorządy uczniowskie szko-
ły podstawowej i  gimnazjum 
ogłosiły akcję charytatywną: 
„Uśmiech za grosik”. Ucznio-
wie przez dwa miesiące zbierali 
w  swoich klasach drobne pie-
niążki do specjalnie przygotowa-
nych puszek, często rezygnując 
z własnych, małych przyjemności 
na rzecz potrzebujących kole-
gów.

W  listopadzie w  obu szkołach zorga-
nizowano zabawy andrzejkowe, a  cały 
dochód przeznaczono na świąteczne pre-
zenty.

Oprócz tego uczniowie pod kierunkiem 
pani pedagog oraz opiekunów 
świetlicy wykonali prześliczne 
stroiki, choinki oraz ozdoby, któ-
re można było zakupić w przed-
świąteczną niedzielę przed pa-
rafialnym kościołem. Tam też 
znalazły się wykonane przez 
panią katechetkę i  inne osoby – 
wspierające działalność szkoły 
– prześliczne bombki: dziergane 
na szydełku, wykonywane różny-
mi technikami. Po raz pierwszy 
na kiermasz trafiły świeże, pach-
nące pierniczki.

Inną formą pozyskiwania fun-
duszy stała się aukcja prac pla-
stycznych uczniów klas I-III. Przez 
kilka dni przygotowywano ry-
sunki, witraże, obrazy, by w dniu 
spotkania z  rodzicami mogły 
znaleźć właściwych nabywców.

Nieobojętni okazali się rów-
nież dorośli – Dyrekcja wraz 
z członkami Rady Pedagogicznej 
oraz personel szkoły przekazali 
zebraną od siebie kwotę osobom 
odpowiedzialnym za całe przed-
sięwzięcie.

Wszystkie zgromadzone fun-
dusze przeznaczono na zakup 
artykułów żywnościowych, któ-
re tuż przed świętami trafiły do... 
domów naszych uczniów.

W  tym roku zakupiono 38 
paczek żywnościowych, każda 
wartości 100 zł.

Wszystkim darczyńcom sta-
ropolskie BÓG ZAPŁAĆ!

To przed świętami, a  co 
w Nowym Roku?

„Wieczór kolęd” to trady-
cyjny już finał wcześniejszej 
akcji, a  zarazem podziękowa-
nie za życzliwość i hojność tylu 

osób. W  niedzielne popołudnie 13 stycz-
nia 2013 roku po raz szósty zebraliśmy 
się w  sali gimnastycznej naszej szkoły, by 
wspólnie kolędować przy „mizernej, cichej 
stajence lichej”. Tym razem szkolne pro-
gi przekroczyło o  wiele więcej osób, niż 
w roku ubiegłym – dziękujemy! Co można 
było zobaczyć? Dekorację stanowiła cen-
tralnie ustawiona szopka oraz kolorowo 
oświetlone choinki. W atmosferze radości, 
ciepła i  zrozumienia ogrzewaliśmy serca 
śpiewem młodych głosów. Uczniowie wy-
konali wiele tradycyjnych kolęd i  mniej 
znanych – pastorałek, a do „grona” instru-
mentów dołączyła wiolonczela. Spotka-
nie rozpoczęła i  zakończyła pani dyrektor 
– Jadwiga Śleziak. Z  życzeniami wystąpili 
też zaproszeni goście: między innymi wójt 
gminy – pan Grzegorz Figura. Dziękujemy 

za piękne słowa!
Oto mija kolejny bożonarodzeniowy 

czas. Obyśmy w  tym Nowym Roku umieli 
przekazać następnemu pokoleniu wiarę, 
nadzieję i  miłość, bo tak naprawdę tylko 
tyle nam potrzeba...

J.R.
„I oto mnodzy ludzie ubodzy, radzi oglą-

dać Pana.
Pełni natchnienia, pewni zbawienia, upadli 

na kolana.(...)
Hej ludzie prości, Bóg z nami gości, skoń-

czony czas niedoli.
On daje siebie, chwała na niebie, pokój 

ludziom dobrej woli.” 

Mizerna, cicha ...
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NIE WRZUCAJ JAK LECI WSZYSTKIEGO 
DO ŚMIECI…

Co nas czeka w sprawie śmieci – odpowiedź na 
powtarzające się pytania 

W  związku z  nałożeniem na każdą gminę obowiązku odbie-
rania odpadów komunalnych od mieszkańców do pracowników 
gminy zgłasza się szereg osób z  pytaniami dotyczącymi ustawy 
śmieciowej. 

Najczęściej zadawanym pytaniem odnośnie ustawy śmiecio-
wej jest kwestia: Jakie odpady mieszkaniec będący osobą fizycz-
ną, nieprowadzący działalności gospodarczej, będzie mógł od-
dać w kwocie 8 zł od mieszkańca na miesiąc? Mieszkaniec takowy 
zaznaczy w  deklaracji  segregację odpadów. W  ramach stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniesionej 
przez mieszkańca nieruchomości segregującego odpady będące-
go osobą fizyczną odbierana będzie każda ilość następujących 
odpadów komunalnych:

odpadów segregowanych,
popiołu z kotłów c.o. ,
odpadów zmieszanych.

Opłata poniesiona przez mieszkańca będącego osobą fizycz-
ną, nieprowadzącego działalności gospodarczej jest opłatą zry-
czałtowaną i  zależy tylko od ilości osób zamieszkujących nieru-
chomość.

Przykładowo, jeśli na terenie nieruchomości, którą zamieszku-
ją 4 osoby segregujące odpady, opłata wyniesie za miesiąc 32 
złote, niezależnie, czy osoby te oddadzą w danym miesiącu tylko 
np. 2 worki surowców wtórnych i jeden pojemnik balastu oraz po-
piołu z  c.o., czy też np. w  miesiącach zimowych dodatkowo po-
jemnik popiołu.  

Przypominamy, iż pracownicy gminy są do Państwa dyspozycji 
w  trakcie spotkań na temat ustawy śmieciowej organizowanych 
w następujących sołectwach:

Wieprz – Dom Ludowy - 16 luty 2013 r. (sobota)– w godz. 11.00 
do 15.00

Juszczyna – Dom Ludowy - 2 marzec 2013 r. (sobota) – w godz. 
11.00 do 15.00

Przybędza – Dom Ludowy - 11 marzec 2013 r. (poniedziałek) – 
w godz. 12.00 do 18.00

Bystra – Dom Ludowy - 13 marzec 2013 r. (środa) – w  godz. 
12.00 do 18.00  

Brzuśnik – Dom Ludowy - 14 marzec 2013 r. (czwartek) – 
w godz. 12.00 do 18.00  

Radziechowy – spotkanie odbyło się w Sali OSP dnia 26 stycz-
nia 2013 r.

Pod takim hasłem SK- LOP zorganizowało już po raz kolejny zbiórkę surow-
ców wtórnych oraz baterii w Zespole Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Ra-
dziechowach.

Celem zbiórki było:
- wprowadzenie efektywności segregacji odpadów 
- wzrost świadomości w zakresie korzyści odzysku 
surowców wtórnych 
- przygotowanie uczniów do systematycznej zbiór-
ki surowców wtórnych 
- kształtowanie świadomości proekologicznej już 
od najmłodszych lat
Zbiórka surowców wtórnych pozwoliła każdemu 

uczniowi wnieść swój wkład w  ochronę najbliższego 
środowiska. To właśnie dzięki szkolnemu recyklingowi 
zmniejszyła się ilość śmieci na dzikich wysypiskach. 

W okresie od 02.11.2012r – 18.01.2013r zebrano:
Butelek typu PET 400 kg
Makulatury 1400 kg
Baterii 135 kg 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażo-
wanie.

Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak będzie wyglą-
dał świat za rok, dziesięć, dwadzieścia lat.

Opiekun i członkowie SK-LOP 
mgr Bożena Kupczak

CZASEM LUTY SIĘ ZLITUJE, ŻE CZŁEK NIBY WIOSNĘ CZUJE,  
ALE CZASEM TAK SIĘ ZŻYMA, ŻE CZŁEK PRAWIE NIE WYTRZYMA.
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Nic nie stoi w miejscu, wszystko 
podlega zmianom.

Jesteśmy w ciągłej Podróży. Jutro 
będzie inne. Jutro my będziemy 

inni. Napisz.
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni poprzez napisanie pra-
cy literackiej na temat:
Machina zmian. Nic nie stoi w miejscu, wszystko podlega zmianom.
Jesteśmy w  ciągłej Podróży. Jutro będzie inne. Jutro my będziemy 
inni.

§2
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna Radzie-
chowy-Wieprz.

§3
W  celu wzięcia udziału w  konkursie należy złożyć pracę literacką 
w formie:
opowiadania, baśni, eseju, wiersza lub komiksu:
a) do 1 stron A4 dla uczniów klas 1-3;
b) do 2 stron A4 dla uczniów klas 4-6;
c) do 3 stron A4 dla uczniów gimnazjów,
d) do 4 stron A4 dla twórców od 16 roku życia.

§4
W  konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Radziechowy-
Wieprz.

§5
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 5 kategoriach wiekowych:
1. uczniowie kl. I-III szkół podstawowych, 4. twórcy od 16 do 19 roku 
życia,
2. uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych, 5. Twórcy powyżej 19 roku 
życia.
3. uczniowie gimnazjów,

§6
1.Konkurs przeprowadza Komisja w składzie
-Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy-Wieprz
-Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki,
-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzuśniku.
-Niezależny ekspert.
2. Decyzje Komisji są ostateczne.
3. Dokumentację Komisji prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna.
Rozdział II
Przebieg Konkursu

§7
1. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
2. Na konkurs nie można przesyłać prac adaptowanych (kopiowanych, 
wzorowanych).
3. Na konkurs nie można przesyłać prac zbiorowych.
4. Każda praca musi mieć dołączoną metrykę oraz oświadczenie sta-
nowiące załącznik do regulaminu. Prace nadesłane bez niniejszego 
oświadczenia nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
5. Każda praca powinna spełniać następujące kryteria: oryginalność 
pomysłu, zbieżność z tematyką i atrakcyjność dla odbiorcy.
6. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane przez Organizatora.
7. laureaci konkursu będą proszeni o dostarczenie wersji elektronicz-
nej tekstów (format doc, docx lub txt)

§8
1. Miejsce składania prac: placówki biblioteczne na terenie gminy.
2. Termin składania prac: 1 marca 2013r.
3. Do dnia 15 marca 2013r. Kapituła konkursu dokona podsumowania 
oraz wyłonienia zwycięzców i osób wyróżnionych.
4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń w bi-
bliotekach, na stronach www
biblioteki i urzędu gminy oraz w gminnym biuletynie informacyjnym.
Rozdział III
Postanowienia końcowe

§9
1. Organizator przewiduje nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej 
kategorii. Komisja zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przyzna-
nia nagród.
2. Nagrody w konkursie określa i zapewnia organizator konkursu.
3. Z chwilą wręczenia nagród organizator konkursu uzyska prawo dys-
ponowania złożonymi pracami.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regula-
minu.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na nieodpłatne opublikowanie pracy konkursowej, imienia i  nazwi-
ska, miejscowości zamieszkania i nazwy szkoły.
6. Autorzy prac przejmują od organizatora konkursu pełną odpo-
wiedzialność z  tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać 
w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób 
do zgłoszonych w konkursie prac.
7. Dane osobowe uczestników są zbierane i  przetwarzane przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną Radziechowy-Wieprz dla celów związa-
nych z przeprowadzeniem konkursu oraz wywiązania się z  jej zobo-
wiązań jako organizatora.

Załącznik do Regulaminu Konkursu Literackiego „Machina zmian”

METRYCZKA
1. Imię i Nazwisko autora pracy ............................................................................
2. Imię i Nazwisko opiekuna prawnego (uczestnik niepełnoletni) ..........
3. Adres do korespondencji ...................................................................................
4. Telefon, E-mail ........................................................................................................
5. Wiek/klasa i nazwa szkoły (uczestnik uczęszcza do szkoły na terenie 
gminy) ...........................................................................................................................
6. Imię i nazwisko nauczyciela–opiekuna (jeżeli dotyczy) .........................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkur-
su literackiego „Machina zmian” i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że informacje zawarte w  niniejszej karcie są prawdzi-
we, a przesłaną przeze mnie pracę wykonałem/wykonałam osobiście 
i przysługują mi z tego tytułu wszelkie prawa autorskie.
Oświadczam, że udzielam bezterminowej, nieodpłatnej licencji na 
użytkowanie złożonego przeze mnie w konkursie utworu przez orga-
nizatora konkursu, tj. na niekomercyjne opublikowanie i/lub przetwa-
rzanie w formie elektronicznej (wytworzenie e- lub audiobooka)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych przez organizatora konkursu w celach wynikających z regula-
minu konkursu,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 1997r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Data i miejsce  Podpis autora Podpis opiekuna prawnego

Regulamin Konkursu Literackiego „Machina zmian”
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W dniu 26 stycznia br. w Miejskim Centrum Kultury w Żyw-
cu odbył się „Beskidzki Karnawał” - finał cyklu imprez pn. „Boże 
Narodzenie w Beskidach” zorganizowany przez Wydział Turysty-
ki, Kultury, Sportu i  Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego 
w Żywcu, Miejskie Centrum Kultury 
w Żywcu oraz Gminne Ośrodki Kul-
tury.

Gminę Radziechowy-Wieprz 
reprezentowały Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w  Bystrej na 
czele z  Panią Sołtys Ireną Rodak, 
które przygotowały tradycyjne po-
trawy regionalne (żurek, oscypki, 
rolady serowe, wędliny, chleb ze 
smalcem i  ogórkami, kapustę za-
smażaną z  kaszanką, ciasta i  wiele 
innych potraw), goszcząc przy na-
szym stoisku najważniejsze osoby 
z  powiatu żywieckiego m.in. Panią Poseł na Sejm Małgorzatę 
Pępek, Starostę Powiatu Żywieckiego, Burmistrza Miasta Żywiec, 
Wójtów Gmin. Ponadto w  prezentacji artystycznego do-
robku gminy wystąpiła 20 osobowa 
grupa uczniów gry na skrzypcach, 
które pod okiem Brygidy Murańskiej 
- kierownika Kapeli „Grojcowianie” - 
kształcą swoje umiejętności muzycz-
ne i talent, dbając o piękno naszego 
folkloru. Piękny koncert kolęd zasługuje 
na wielkie podziękowania, każdy miesz-
kaniec naszej gminy widząc ten występ 
byłby dumny z młodzieży jaka nas repre-
zentowała.

Podczas imprezy swój dorobek arty-
styczny zaprezentowały gminy powiatu 
żywieckiego. Tradycyjne powinszowania 

grup kolędniczych, występy chórów, grup śpiewaczych, kapel 
i zespołów stworzyły niepowtarzalną atmosferę godną finału tej 
niezwykle cennej ze względu na ocalenie od zapomnienia naszej 
bożonarodzeniowej, beskidzkiej tradycji imprezy. Wśród wyko-

nawców mogliśmy zobaczyć m.in.:
• Regionalny Zespół „Dolanie” z Gilowic,
• Dziecięcy Zespół Regionalny „Sarna” z Rajczy,
• Kapelę Góralską „Grojcowianie” z Wieprza,
• Grupę Śpiewaczą „Lasowanie” ze Ślemienia,
• Zespół Regionalny „Ziemia Żywiecka” z Żywca,
• Dziecięcy Zespół „Jaferki” z Koszarawy,
• Regionalny Zespół Dziecięcy „Jaworzyna”  
 z Międzybrodzia Żywieckiego,
• Kapelę „Boracza” z Przyborowa,
• Grupę Śpiewaczą „Conviva” z Łękawicy,
• Zespół Regionalny „Jaworki” z Łękawicy,
• Regionalny Zespół „Mały Haśnik” z Żabnicy,
• „Szlachcie” z Milówki,

Dodatkową atrakcją tegorocznych prezentacji był bardzo 
wzruszający, liryczny koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Tre-
bunie Tutki”, który porwał serca licznie przybyłej do sali MCK ży-

wieckiej publiczności. 
Impreza uatrakcyjnio-
na została kiermaszem 
sztuki ludowej oraz 
degustacją potraw 
regionalnych. Twór-
czość ludową, wśród 
której dominowała 
rzeźba, zabawka lu-
dowa, haft, malarstwo 
na szkle i  zdobnictwo 
bibułkowe. Folklor 
i  sztukę ludową uzu-
pełniała możliwość 
degustacji wspa-
niałych potraw re-

gionalnych, takich jak żurek, kwaśnica, pierogi, wyroby wę-
dliniarskie, chleb ze smalcem, ciasta i  różnorodne nalewki 
przygotowane przez niezawodne koła gospodyń wiejskich. To 
wszystko odbyło się w niezwykle ciepłej i rodzinnej atmosferze. 
Gospodarzami imprezy byli Starosta Żywiecki – Andrzej Zieliński 
oraz Burmistrz Miasta Żywca – Antoni Szlagor. 

Finałowe prezentacje artystyczne pokazały, iż tradycje bo-
żonarodzeniowe są na Żywiecczyźnie nadal żywe i  należy je 
kultywować. Stanowiły też poszerzenie wiedzy o kulturze ludo-
wej i  historii regionu. Z  pewnością dały też przykład integracji 
ludzi kultury naszego powiatu w celu tworzenia wspólnych idei 
utrwalających naszą wspaniałą tradycję. 

M.Więzik

POWIATOWY KARNAWAŁ 2013
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TWOJE OGŁOSZENIA ZA DARMO W INTERNECIE 
 

Sprzedam  •  Zamienię  •  Kupię  •  Oddam  •  Usługi  •  Praca 
 

 
 

Serwis Ogłoszeniowy Mieszkańców Żywiecczyzny 
Sprzedawaj i ogłaszaj się lokalnie - bez opłat! 

Praca, Motoryzacja, Nieruchomości, Ślub, Komputery, Usługi, 
Dom, Budownictwo, Biuro, Edukacja, Rozrywka, Odzież, Hobby 

POMOC KOMPUTEROWA  
Na terenie 

Gminy Radziechowy-Wieprz 

662-422-466 
501-147-970 

www.mtechzywiec.pl 

Serwis • Naprawa • Modernizacja 

Pomoc komputerowa z dojazdem do 
klienta - wsparcie sprzętowe i systemowe 

•  • 

 

www.ogloszeniazywiec.pl 



19 i  20 stycznia 2013 r w  sali Klubu „Pa-
piernik” w Żywcu Zabłociu odbywał się prze-
gląd zespołów kolędniczych występujących 
w izbie w ramach 44. Przeglądu Zespołów Ko-
lędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” 
2013. Wyrównany i  stojący na wysokim po-
ziomie konkurs rozstrzygnęło jury. Miło nam 
poinformować że wśród laureatów przeglądu 
znaleźli się „Grojcowianie” z Wieprza:

I  miejsce i  nagroda 
pieniężna w  wysoko-
ści 600,- zł „Kolędnicy 
z  gwiazdą i  owsem” 
z  Zespołu Regional-
nego „Grojcowianie” 
z Wieprz 

II miejsce i nagrody 
rzeczowe - „Kolędnicy 
z szopką” z Zespołu Re-
gionalnego „Mali Groj-
cowianie” z Wieprza 

w  kategorii składa-
jących powięszowania 
- I miejsce i nagroda rzeczowa - Kacper Murański z Zespołu Re-
gionalnego „Mali Grojcowianie” z Wieprza 

W dniu 26 stycznia br. w Miejskim Centrum Kultury w Żyw-
cu odbył się „Beskidzki Karnawał” - finał cyklu imprez pn. „Boże 
Narodzenie w  Beskidach” zorganizowany przez Wydział Tury-
styki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowe-

go w  Żywcu, Miejskie Centrum 
Kultury w  Żywcu oraz Gminne 

Ośrodki Kultury. 
Gminę Radziechowy-Wieprz reprezentowała 

tu kilkunastoosobowa grupa muzyków ze szkółki 
gry na instrumentach ludowych działająca przy 

ZR „Grojcowianie” 
pod kierownic-
twem Pani Brygidy 
Murańskiej. Grupa 
zaprezentowała na 
scenie MCK w Żyw-
cu krótki koncert 
kolęd i pastorałek.

M. Jurasz

Stowarzyszenie Społeczno-KulturalneStowarzyszenie Społeczno-Kulturalne

„„GROJCOWIANIE” w WieprzuGROJCOWIANIE” w Wieprzu
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS 0000105241

Przekaż nam swój 1 %

Nie pozwól się wykorzenić !!!Nie pozwól się wykorzenić !!!

WSPIERAMY

- Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Grojcowianie”

- Zespół Regionalny „Grojcowianie”

- Szkółkę gry na instrumentach ludowych

WYDAJEMY

- Własne wydawnictwa muzyczne CD

- Własne wydawnictwa książkowe

ORGANIZUJEMY

- Posiady Gawędziarskie i Konkurs Gry 

  na Unikatowych Instrumentach Ludowych

- Pokazy stroju regionalnego i mody góralskiej

- Degustacje potraw regionalnych

- Imprezy i spotkania mające na celu pielęgnowanie i rozwijanie 

oraz dokumentowanie kultury i sztuki Górali Żywieckich www.grojcowianie.orgwww.grojcowianie.org

„Grojcowianie” na Godach Żywieckich 
i Karnawale Beskidzkim w Żywcu


