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Otwarcie nowego boiska
	 W	 dniu	 22	 kwietnia	 2012r	 w	Wieprzu	 odbyła	 	 się	
uroczystość	 otwarcia	 nowego	 (drugiego)	 boiska	 spor-
towego	 	do	gry	w	piłkę	nożną.	Boisko	zostało	oddane	
do	użytku	w	tym	roku,	chociaż		początki	jego	powstania	
sięgają	 lat	70	–tych	ubiegłego	wieku.	 	Może	 	wydawać	

się	osobliwe	a	nawet	śmieszne,	że	trwało	to	tak	długo.		
Ale	nie	dziwmy	się:	klub	posiadał	już	jedno	boisko	do	
gry	i	nie	było	przymusu	pośpiechu	w	realizacji	tego	za-
dania	w	tamtym	czasie	nie	były	zagwarantowane	żadne		
środki	na	budowę	drugiego	obiektu	sportowego	w	miej-

26 MAJA – DZIEŃ MATKI
Jest jedno takie serce spośród serc wielu tysięcy

 
i bije wciąż nieprzerwanie i kocha najgoręcej.

 
To serce naszej Mamy najlepsze w całym świecie

 
i nigdy takiego serca nie odnajdziecie.

 
Mijają lata, w rozpędzie twarde skały czas kruszy.

 
Miłość matki do dzieci żaden czas nigdy nie ruszy.

Z OKAZJI ŚWIĘTA MATKI 
WSZYSTKIM  MAMOM SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA!
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scowości	Wieprz	w	budżecie	gminy	i	dlatego	wiele	prac	
związanych	z	budową	boiska	było	wykonanych	czynem	
społecznym	samych	członków	klubu.

	 Determinacja	kolejnych	Zarządów		Klubu,	które	wi-
działy		potrzebę	budowy	drugiego	boiska	(spełniającego		
rolę	boiska	treningowego)	była	ogromna.			Istniejące	bo-
isko	sportowe	było	bowiem	nadmiernie	eksploatowane	
–		odbywały	się	na	nim	nie	tylko	treningi	i	zawody	drużyn	
sportowych	klubu	„Jedność”		Wieprz	ale	i	gminne	im-
prezy	sportowe	i	kulturalno-oświatowe		a	także	szkolne	
zajęcia	z	w-f.		Początkowo	na	tym	terenie	miął	powstać	
budynek,	który	byłby	siedzibą	klubu	i	mieściłby	szatnie	
oraz	umywalnie	dla	zawodników,	bo	musimy	pamiętać,	
że	w	tamtym	czasie	to	OSP	z	Wieprza	udostępniała	za-
wodnikom	lokum		w	strażnicy	na	siedzibę	i	przebieral-
nię.	 	Wylane	 zostały	 	 już	 nawet	 betonowe	 ławice	 pod	
mający	 powstać	 budynek,	 	 ale	 	 okazało	 się	 to	 zbędne	
gdyż	klub	otrzymał	z	gminy	pomieszczenia	w	budynku		
tzw.	Okrąglaka	przy	starym	boisku.	Od	tamtej	chwili	sta-
ło	się	jasne,	że	podarowane	przez	mieszkańców	Wieprza	
działki	zostaną	przeznaczone	na	budowę	drugiego	bo-
iska	sportowego.

	 Na	 przestrzeni	 kilkunastu	 ostatnich	 lat	 dzięki	
wsparciu	finansowemu	gminy	ale	także	zaangażowaniu	

środków	 finansowych	 klubu	 i	 pracy	 społecznej	 	 jego	
członków	wykonano	szereg	prac	m.in.:

-	usunięto	betonowe	ławice

-	zniwelowano	teren

-	wykarczowano	porosłe	tam	drzewa	i	krzewy

-	wykonano	odwodnienie		

-	ze	środków	budżetu	gminy	zlecono	wykonanie	płyty	
boiska

-	przez	ostatnie	dwa	lata	pielęgnowano		płytę	(nawoże-
nie,	koszenie,	walcowanie)	

-	wykonano	ogrodzenie	boiska	

-	wyposażono	boisko	w	bramki,	trybuny	i	budki	dla	za-
wodników	rezerwowych		dzięki	środkom	finansowym	
Gminy		Radziechowy-Wieprz

	 Koniec	 końców	 doszliśmy	 do	 	 finiszu	 i	 jako	Klub	
szczycimy	 się	 tym,	 że	 dzięki	 naszej	 społecznej	 pracy,	
dzięki	 ofiarności	naszych	mieszkańców	oraz	dzięki	po-
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mocy	Gminy	wspólnie	mogliśmy	zakończyć	to	dzieło.	

	 	W	uroczystości	 otwarcia	wzięli	 udział	 	m.in.	wójt	
Gminy	Radziechowy-Wieprz	 	Grzegorz	 	 Figura,	 rad-
ni	 z	Wieprza	 (Stanisław	Orliński,	Bogusława	 	Włoch	
oraz	przewodniczący	Rady	Gminy	P.	Marian	Motyka),	

przedstawiciel	 	 BOZPN	 Podokręg	 Żywiec,	 przedsta-
wiciele	 ościennych	 klubów	 a	 także	 członkowie	 klubu	
i mieszkańcy	Wieprza.

Opracowała
Maria Popławska

– członek Zarządu Klubu „Jedność” Wieprz



5

Nasza Gmina • MAJ • 2012

	 W	dniu	12	maja	br.	o	godzinie	16.00,	w	amfiteatrze	
na	terenie	infrastruktury	okołoturystycznej	w	Wieprzu	
(obok	budynku	gimnazjum,	ul.	Nad	Sołą)	odbędzie	się	
majówka	 połączona	 z	 prezentacją	 talentów	 (wokal-
nych,	plastycznych,	muzycznych,	teatralnych).		

Umiejętności swoje zaprezentują: 

1.	 Uczniowie	 SP	 w	 Wieprzu:	 Śleziak	 Joanna,	 Polak	
Klaudia,	Pitry	Piotr,	Pach	Weronika,	Mrowiec	Patry-
cja,	Sporek	Konrad

2.	 Uczniowie	 ZSP	 w	 Przybędzy:	 Talik	 Jakub,	 Jurasz	
Zuzanna,	Kupczak	Joanna,	Talik	Paulina	

3.	Uczniowie	SP	w	Brzuśniku:	Dawid	Kaletka	

4.	Uczniowie	 Publicznego	 Przedszkola	w	Radziecho-
wach:	 Marcin	 Suchy,	 Weronika	 Mika,	 Bartłomiej	
Zuziak,	Julia	Juraszek,	Piotr	Sołtysek

5.	 Uczniowie	 ZSP	 w	 Bystrej:	 Dawid	 Murański,	 Do-
minika	Wrzeszcz,	Klaudia	Pytlarz,	Karolina	Urbaś,	

Prezentacja talentów pod patronatem
Poseł na Sejm RP Pani Małgorzaty Nykiel

i dzięki pomocy Sponsorów:
Bank Spółdzielczy w Radziechowach – Wieprzu 

i firma: Żywiec Zdrój
Monika	Sobel,	Jakub	Krzus,	Kacper	Murański

6.	Uczniowie	ZS	w	Radziechowach:	Igor	Kocoń,	Rok-
sana	Świerczek,	Martyna	Bogdał,	Klaudia	Golasik,	
Wiola	 Setla,	 Łukasz	 Lizak,	 Paweł	 Pietraszko,	 Filip	
Kądziołka,	Dominika	Świerczek,	Joanna	Pytlarczyk,	
Magdalena	Maciejko,	Dawid	Jurasz

7.	Uczniowe	SP	w	 Juszczynie:	Nina	Grzegorek,	Kac-
per	Bysko,	Łukasz	Wrzeszcz,	Natalia	Dendys,	Jakub	
Murański

8.	Uczniowie	Gimnazjum	w	Wieprzu:	Marta	Bienias,	
Martyna	Błachut,	 Ewelina	Zawada,	Krzysztof	 Bie-
gun,	 Kinga	 Dziedzic,	 Patrycja	 Lasik,	 Agnieszka	
Kosiec,	 Sebastian	Wójcik,	Natalia	 Szuta,	Dagmara	
Gancarczyk,	Wiktor	 Janik,	Dominika	Matlas,	 Filip	
Borowiński,	Anna	Biegun,	Katarzyna	Biegun,	Pau-
lina	Kosiec.	

	 Serdecznie	 zapraszamy	 wszystkich	 Mieszkańców,	
gdyż	 gwarantujemy	 wysoki	 poziom,	 zaangażowanie,	
szczere	chęci	wykonawców	i	miłą	zabawę.

DZIEŃ STRAŻAKA
	 W	dniu	4	maja	obchodzimy	„Dzień	Strażaka”,	święto	tych,	którzy	pełnią	niebezpieczną,	pełną	
zagrożeń,	ale	też	w	swoisty	sposób	piękną	służbę.	Bo	czyż	może	być	coś	piękniejszego	w	życiu	
człowieka	niż	dawanie	siebie	samego	bliźnim?	

	 A	właśnie	takie	idee	przyświecają	strażakom.	Idee	te	czerpane	są	bezpośrednio	od	patrona	
strażaków	św.	Floriana.	Ten,	który	poniósł	męczeństwo,	gdy	śpieszył	ze	swym	świadectwem	wia-
ry,	z	pomocą	i	pociechą	prześladowanym	chrześcijanom,	stał	się	opiekunem	wykonawców	za-
wodów	wiążących	się	z	ogniem,	tj.	strażaków,	kominiarzy,	garncarzy,	piekarzy	i	hutników	w wie-
lorakich	niebezpieczeństwach,	jakie	na	co	dzień	zagrażają	materialnemu	i	duchowemu	dobru	
człowieka.
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Gminny Konkurs Wokalno Taneczny
GimPlay-Show’ 2012

	 W	dniu	17	kwietnia	2012	r.	odbyła	się	XII	edy-
cja	Gminnego	Konkursu	Wokalno	 -	 Tanecznego	
GimPlay-Show.	Konkurs	 odbył	 się	 pod	 patrona-
tem	 Urzędu	 Gminy	 Radziechowy-Wieprz	 oraz	
Gminnego	Centrum	Kultury,	Promocji	i	Turystyki	
w	Radziechowach-Wieprzu.

 Komisja w składzie:

przewodniczący:	mgr	Bogusława	Dziergas
członkowie:	mgr	Agata	Sapińska
																					p.	Magdalena	Stolarczyk
																					p.	Dawid	Waligóra
dokonała	oceny	utworów	w	kategoriach	(wokalnej	
i	 tanecznej)	 zgodnie	 z	 regulaminem	 Gminnego	

Konkursu	Wokalno	–	Tanecznego	GimPlay-Show.

Przy ocenie brano pod uwagę: 

*	kategoria	I	–	poprawne	wykonanie	utworu	pod	
względem	wokalnym,	rytmiki,	doboru	stroju.

*	kategoria	II	–	taniec,	dobór	stroju,	ogólne	wra-
żenia.

Wyniki konkursu:

Szkoły Podstawowe  – kategoria wokalna:

I	miejsce	-	Jakub	Talik	(ZSP	w	Przybędza).	Opie-
kun:	mgr	Barbara	Kupczak.
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II	miejsce		-	 	Klaudia	Golasik	(ZS	w	Radziecho-
wach).	Opiekun:	mgr	Maria	Wołek.

III	miejsce	 	 -	 	Martyna	Dziergas,	 Julia	Żelazna,	
Kamila	 Kumorowicz.	 (ZS	 w	 Radziechowach).	
Opiekun:	mgr	Maria	Wołek.

Wyróżnienie	 -	 Klaudia	 Pytlarz	 (ZSP	 w	 Bystrej).	
Opiekun:	mgr	Lucyna	Hankus.

Szkoły Podstawowe – kategoria taniec:

I	 miejsce	 -	 Patrycja	 Mrowiec,	 Natalia	 Piwowar-
czyk,	Klaudia	Polak,	Ewelina	Kumorek,	Agata	Da-
mek,	 Paulina	 Tomiczek,	 Katarzyna	 Kręcichwost,	
Hiacynta	Dudek	(SP	w	Wieprzu).	Opiekun:		mgr	
Agnieszka	Janosz.

Gimnazja – kategoria wokalna:

I	 miejsce	 -	 Joanna	 Kupczak	 (ZS	 w	 Radziecho-
wach).	Opiekun:	mgr	Maria	Wołek.

II	miejsce		-	Joanna	Pytlarczyk	(ZS	w	Radziecho-
wach).	Opiekun:	mgr	Maria	Wołek.

III	miejsce		-		Dominika	Świerczek	(ZS	w	Radzie-
chowach).	Opiekun:	mgr	Maria	Wołek.

III	 miejsce	 	 -	 	 Dominik	 Dobija,	 Paweł	 Zawiła	
(Gimnazjum	 w	 Wieprzu).	 Opiekun:	 mgr	 Maria	
Wołek.

Wyróżnienie	-	Filip	Kądziołka	(ZS	w	Radziecho-
wach).	Opiekun:	mgr	Maria	Wołek.
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Wyróżnienie	 -	 Karolina	 Krzus	 (Gimnazjum	
w Wieprzu).	Opiekun:	mgr	Maria	Wołek.

Wyróżnienie	 -	 Katarzyna	 Biegun	 (Gimnazjum	
w Wieprzu).	Opiekun:	mgr	Maria	Wołek.

Wyróżnienie	 -	 Magdalena	 Maciejko	 (ZS	 w	 Ra-
dziechowach).	Opiekun:	mgr	Maria	Wołek.	

 
Gimnazja – kategoria taniec:

I miejsce
Natalia	Szuta,	Kinga	Bysko,	Magdalena	Misiarz,	
Karolina	Matlak,	 Izabella	 Urbaś,	 Karolina	 Kłu-
sak,	Alicja		Dudek,	Patrycja	Lasik,	Marta	Bienias,	
Sabina	 	 Pietraszko,	Martyna	 Błachut,	Dominika	
Matlas	 (Gimnazjum	 w	Wieprzu).	 Opiekun:	 mgr	
Franciszka	Burczak.

II miejsce
Natalia	Szuta,	Kinga	Bysko,	Karolina	Kłusak,	Ali-
cja	Dudek,	Patrycja	Lasik,	Marta	Bienias,	Marty-
na	 Błachut	 (Gimnazjum	 w	 Wieprzu).	 Opiekun:	
mgr	Franciszka	Burczak.

	 Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy 
wzięli udział w Gminnym Konkursie Wokalno Ta-
necznym GimPlay-Show oraz zaprosić laureatów 
i wyróżnionych uczniów w konkursie wraz z opieku-
nami na Koncert Laureatów, który odbędzie się 10 
maja 2012 r. o godz. 13:00 w Amfiteatrze przy Gim-
nazjum Publicznym w Wieprzu, w razie niepogody 
w Domu Ludowym w Wieprzu. W tym dniu zostaną 
wręczone nagrody, dyplomy i podziękowania.

Koordynator: mgr Alina Jakubiec
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	 W	 dniach	 14-15	 czerwca	 2012	 odbędzie	 się	
Konferencja	z	okazji	XXV-	lecia	Żywieckiego	Par-
ku	Krajobrazowego.	Tematem	konferencji	będzie	
„Dziedzictwo	przyrodnicze	i	kulturowe	na	terenie	
Żywieckiego	Parku	Krajobrazowego	na	przestrze-
ni	25	lat.”	

	 Głównym	 założeniem	 konferencji	 będzie	 wy-
miana	 doświadczeń	 na	 temat	 obszarów	 chro-
nionych,	 realizacji	 na	 ich	 terenie	 zadań	 z	 zakre-
su	 ochrony	 przyrody,	 krajobrazu	 i	 dóbr	 kultury,	
a także	propozycje	dalszych	działań.

Konferencja
z okazji XXV-lecia

Żywieckiego Parku Krajobrazowego
	 Podczas	 Konferencji	 przewidywana	 jest	 część	
referatowo-dyskusyjna	oraz	sesja	terenowa	na	te-
renie	Żywieckiego	Parku	Krajobrazowego,	 który	
obejmuje	 głównie	 pasma	 Beskidów	Zachodnich.	
Jest	 to	 najstarszy	 park	 krajobrazowy	 w	 Polskich	
Karpatach,	 który	 został	 utworzony	m.	 in.	w	 celu	
ochrony	wartości	przyrodniczych,	krajobrazowych	
i	 kulturowych	Beskidu	Żywieckiego	 oraz	 dla	 za-
pewnienia	 rozwoju	 sieci	 osadniczej	 w	 harmonii	
z otoczeniem.

Przedszkolaki na scenie
	 27	 kwietnia	 w	 nowo	 oddanej,	 wyremon-
towanej	 za	 środki	unijne	 sali	 	Domu	Ludo-
wego	 w	 Przybędzy	 odbył	 się	 VIII	 Przegląd	
Twórczości	 Artystycznej	 Przedszkolaków	
o  Puchar	Wójta	 Gminy	 i	 Banku	 Spółdziel-
czego	 .	W	 przeglądzie	 udział	 wzięły	 przed-
szkolaki	z	ośmiu	przedszkoli	z	terenu	Gminy	
wraz	z	nauczycielkami	oraz	rodzicami	dzieci	
i	dziadkami	kibicującymi	swoim	pociechom.	
Na	 przegląd	 każde	 przedszkole	 przygoto-
wało	 specjalny	 program	 artystyczny.	 Daje	
się	zauważyć,	że	z	roku	na	rok	poziom	arty-
styczny	występów	dzieci	jest	coraz	wyższy,	co	
świadczy	 o	 wielkim	 zaangażowaniu	 wszyst-
kich	 nauczycieli.	 Dzieci	 zachwycały	 zebra-
nych	 przepięknymi	 strojami	 i	 bogactwem	
form	artystycznych	.	Elementy	folklorystycz-
ne	przeplatały	się	z	tańcami	współczesnymi,	
przepiękne	inscenizacje	wierszy	z	montażami	
słowno-muzycznymi.	 Jury	w	 składzie	 :	Wójt	
Gminy	Grzegorz	Figura,	Prezes	Banku	Spół-
dzielczego	Przemysław	Kubaszek,	radny	wsi	
Przybędza	Jan	Kosiec,	Panie:	Jadwiga	Dybał,	
Danuta	Bochenek	oraz	Pan	Mariusz	Kąkol,	
przedstawiciel	 Zbójników	 miało	 nie	 lada	

problem,	by	wyłonić	zwycięzców.	Laur	pierw-
szeństwa	 przypadł	 tym	 razem	 Przedszkolu	
nr	2	w	Radziechowach.	Dzieci	dały	wspania-
ły	popis	gwary	góralskiej	w	scenie,	do	której	
tekst	 napisali	Mariusz	Kąkol	 i	 Brygida	Mu-
rańska	oraz	tańców	regionalnych	,	do	których	
akompaniament	 wykonała	 kapela	 „Grojco-
wianie”.

	 Drugie	miejsce	zajęło	Przedszkole	z	Jusz-
czyny,	 a	 trzecie	 Przedszkole	 w	 Przybędzy.	
Oprócz	 	 tradycyjnych	 pucharów	 każda	 pla-
cówka	otrzymała	zestaw	klocków,	gier,	puzzli,	
a	wszystkie	dzieci	indywidualnie	–	piłki	i	słod-
ki	 poczęstunek.	 Nagrody	 ufundowali:	 Wójt	
Gminy	i	Bank	Spółdzielczy	w Radziechowach		
oraz	 dyrektor	 Gminnego	 Centrum	 Kultury,	
Promocji			i	Turystyki.

	 Dyrektor	 Zespołu	 Szkolno-Przedszkolne-
go	 Pani	Maria	Majcher	 pogratulowała	 zwy-
cięzcom	 i  zaprosiła	 na	 kolejny	 Przegląd	 za	
rok.	

	 A	więc	do	zobaczenia	!
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	 26	Marca	2012	roku	żeńska	reprezentacja	gim-
nazjum	publicznego	 nr	 1	Zespołu	 Szkół	 im.	Ks.	
Prał.	 Stanisława	Gawlika	 z	Radziechów	 	 uczest-
niczyła	 w	 zawodach	 o	 mistrzostwo	 południowo	
–	 wschodniego	 rejonu	 województwa	 śląskiego	
w Kozach.	

	 W	 zawodach	 brały	 udział	 drużyny,	 które	 wy-
walczyły	 mistrzostwa	 swoich	 powiatów.	 Były	 to	
drużyny	 z:	Bielska	–	Białej,	mistrz	powiatu	biel-
skiego	Kóz,	mistrz	powiatu	czechowickiego	oraz	
nasza	reprezentacja,	mistrz	powiatu	żywieckiego.

	 Po	oficjalnym	otwarciu	zawodów	 i	 rozlosowa-
niu	 kolejności	 spotkań	 rozgrywki	 rozpoczęły	 się	
od	 meczu	 pomiędzy	 drużyną	 gospodarzy,	 czyli	
gimnazjum	kozy	a	radziechowami.	Nasi	przeciw-
nicy	stawiali	opór	tylko	do	końcówki	pierwszego	
seta,	który	zakończył	się	wynikiem	25	–	20.

Mistrzostwa rejonu w siatkówce dziewcząt
Drugi	set	to	był	już	popis	skuteczności	i	perfekcyj-
nej	gry	w	obronie	naszych	dziewcząt,	które	zmio-
tły	rywalki	z	parkietu.	Wynik	25	–	8	mówi	sam	za	
siebie.

	 O	wszystkim	miał	zadecydować	mecz	nr	2	po-
między	 radziechowami,	 a	 faworyzowanymi	 za-
wodniczkami	 z	 Bielska-	 Białej.	 Podbudowane	
pierwszym	zwycięstwem	nasze	siatkarki	„wsiadły”	
na	bielszczanki	i	zagrały	tak	agresywnie,	że	rywal	
nie	zdążył	zorientować	się	co	się	dzieje,	a już	było	
po	secie,	radziechowy	wygrały	25	–	17.

	 Nieprawdopodobna	 walka	 rozgorzała	 w	 secie	
drugim.	Od	początku	do	końca	walczyliśmy	punkt	
za	 punkt.	Kibice	mogli	 oglądać	 fantastyczne	wy-
miany,	w	których	raz	górą	byliśmy	my,	a	raz	biel-
sko.	Niestety,	zabrakło	trochę	szczęścia	i	drugi	set	
wygrały	bielszczanki	25	–	23.

Data Impreza Organizator

8-15 maja 2012 r

Tydzień Biblioteki – organizo-
wany we wszystkich placówkach 

biblioteki w godzinach pracy 
biblioteki, mnóstwo atrakcji.

Gminna	Biblioteka	Publiczna

27 maja 2012 r. Koncert dla Mam Zespół	Szkół	w	Radziechowach

05 maja 2012 r.

Kiermasz Ogrodniczy –  organi-
zowany w godz. 10-15 przy bo-

isku sportowym w Wieprzu, każ-
dy miłośnik ogrodnictwa znajdzie 

tam coś dla siebie.

Urząd	Gminy	
Radziechowy-Wieprz

KALENDARZ
IMPREZ NA MAJ
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	 W	 tie	 –	 breaku	 sytuacja	 nie	 uległa	 zmianie.	
Bielsko	 próbowało	 bombardować	 nas	 atomowy-
mi	atakami,	ale	nie	mogło	poradzić	sobie	ze	spry-
tem	i kapitalną	obroną	radziechów.	Przy	stanie	6	
–	6	naszym	rywalkom	udało	się	„odskoczyć”	na	3	
punkty	i	mimo,	że	do	końca	seta	nasze	dziewczyny	
walczyły	na	„maksa”,	bielsko	dowiozło	tą	przewa-
gę	do	końca	i	trzeci	set	skończył	się	wynikiem	15	
–	11	dla	Bielska.

	 Liczyliśmy	 jeszcze,	 że	 drużyna	 z	 kóz	 pokona	
bielsko,	 bo	 wtedy	 mielibyśmy	 pierwsze	 miejsce	

w turnieju,	ale	mimo	naszego	dopingu	gospodynie	
nie	miały	szans	i	przegrały	0	–	2.

	 Drużyna	 siatkarek	 z	 radziechów	 zajęła	 więc	
drugie	miejsce	w	rejonie.

	 Choć	 nie	 udało	 się	 obronić	 tytułu	 z	 zeszłe-
go	roku,	 to	 i	 tak	wynik	naszych	dziewcząt	 trzeba	
uznać	za	duży	sukces.

Trener drużyny mgr MarekJjeziorski
- Nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu 

Szkół im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika
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Konkurs
	 W	bieżącym	roku	Państwowa	Straż	Pożarna	obchodzi	„20	lecie	powstania	Pań-
stwowej	Straży	Pożarnej”.

	 W	związku	z	powyższym	na	stronie	internetowej	KP	PSP	Żywiec	(www.zywiec.
kppsp.gov.pl)	 został	 ogłoszony	Konkurs	 Plastyczny	 skierowany	 do	 dzieci	 i	mło-
dzieży	szkół	podstawowych	i	gimnazjalnych	pod	hasłem	„20	lat	Państwowej	Straży	
Pożarnej	–	jak	nas	widzą	tak	nas	malują”.	

	 W	związku	z	powyższym	namawiamy	serdecznie	do	udziału	w	konkursie	wszyst-
kich	uczniów!

 Kronikarz, legionista, społecznik, samorządo-
wiec – górale mówią, że ojciec znanego biskupa Ta-
deusza Pieronka też był wielkim człowiekiem. Wy-
pędzony przez Niemców , szykanowany w PRL-u

	 Władysław	 Pieronek	 urodził	 się	 17	 lipca	 1896	
roku.	 Jako	 zaledwie	 18-letni	 chłopak	 wstąpił	 do	
Legionów	w	czasie	kampanii	wołyńskiej	dostał	się	
do	niewoli	rosyjskiej.	Za	osiągnięcia	z	tego	okresu	
swojego	życia	został	odznaczony	Krzyżem	Niepod-
ległości.

	 Szybko	okazało	się,	że	ten	handlowiec	z	wykształ-
cenia	świetnie	sobie	radzi	także	w	roli	samorządow-
ca.	Już	w	1918	roku	został	sekretarzem	ówczesnej	
gminy	Radziechowy	i	pełnił	 tę	funkcję	aż	do	1932	
roku.	Potem	przez	trzy	lata	był	członkiem	Wydzia-
łu	Powiatowego	w	Żywcu,	by	w	1935	zostać	wójtem	
gminy	 Zabłocie.	 Pełnił	 tę	 funkcję	 aż	 do	 wybuchu	
wojny.	 Jego	 syn	 Tadeusz,	 czyli	 późniejszy	 biskup,	
urodził	się	w	1934.

	 22	września	1940	roku	Niemcy	rozpoczęli	„Say-
busch	Aktion”,	 czyli	wysiedlenie	mieszkańców	Ży-
wiecczyzny.	Akcja	trwała	aż	do	połowy	grudnia,	od-
powiedzialny	za	nią	był	oberguppenfhürer	SS	Erich	
von	 dem	 Bach-Zelewski.	 Niemcy	 wypędzili	 wtedy	

Wielcy mieszkańcy naszej gminy
20	 tys.	 mieszkańców	 Żywiecczyzny.	M.in.:	 Jeleśni,	
Sopotni,	Gilowic	i	właśnie	Radziechów.	Wysiedlani	
mogli	zabrać	ze	sobą	jedynie	drobny	sprzęt,	koce	i	
ubrania	oraz	zapas	żywności	na	 trzy	dni.	Mieli	 za-
ledwie	 kilkadziesiąt	 minut	 na	 spakowanie	 rzeczy.	
Jedną	 z	 wypędzonych	 rodzin	 byli	 właśnie	 Pieron-
kowie.	Przesiedlono	ich	w	okolice	Parczewa	na	Lu-
belszczyźnie.	Po	wojnie	Pieronek	był	 szykanowany	
przez	komunistyczne	władze	za	swoją	przedwojenną	
działalność	 oraz	 zaangażowanie	 w	 życie	 Kościoła.	
Zmarł	 w	 1974	 roku.	 Został	 pochowany	 na	 cmen-
tarzu	w	Radziechowach.	Dla	miejscowości	Radzie-
chowy	i	w	ogóle	dla	całej	Żywiecczyzny	zasłużył	się	
nie	tylko	jako	samorządowiec.	Górale	mówią,	że	nie	
sposób	 przecenić	 znaczenia	 jego	 działalności	 jako	
prezesa	Ogniska	Związku	Podhalan	w	Radziecho-
wach	i	prezesa	Powiatowego	Zarządu	Ognisk	Pod-
halańskich	na	Żywiecczyźnie,	a	 także	autora	 sztuk	
góralskich	i	wierszy.	To	wreszcie	jego	autorstwa	jest	
najcenniejsza	kronika	Radziechów	„Radziechowy	w	
tysiącleciu”.	Do	dzisiaj	historycy	często	powołują	się	
tę	właśnie	publikację.
	
Było	nawet	kino
	 Wróćmy	 jeszcze	 do	 czasów,	 gdy	 Radziechowy	
były	znanym	letniskiem.	–	„Ognisko	Związku	Pod-
halan	w	Radziechowach	powstało	w	roku	1926	jako	
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organizacja,	która	za	główny	cel	stawiała	sobie	oży-
wienie	 ekonomiczne	 i	 kulturalno-oświatowej	 wsi.	
Spoglądając	 na	 13-letni	 okres	 działalności	 Ogni-
ska,	stwierdzić	muszę,	że	był	to	fenomen	nie	tylko	
w	 skali	wsi,	 powiatu,	 ale	 całego	kraju.	Wszystkich	
tych,	którzy	dziś	parają	się	tak	zwana	agroturystyką,	
należałoby	odesłać	do	annałów	rzetelnie	spisanych	
przez	Władysława	Pieronka,	by	nie	wyważali	otwar-
tych	 drzwi	 i	 nie	 odkrywali	Ameryki,	 która	 dawno	
odkryta	została	w	Radziechowach”	–	opisuje	tamte	
czasy	Woźniak.

	 Bo	 to	właśnie	działacze	Ogniska	Związku	Pod-
halan	przyciągnęli	do	wsi	u	stóp	Matyski	letników.	
Radziechowy	organizowały	m.	in.	Wypoczynek	dla	
pracowników	 łódzkich	 zakładów,	 promowały	 się	
bardzo	intensywnie	i	z	efektami	także	w	Warszawie.	
Dzisiaj	aż	trudno	w	to	uwierzyć,	ale	letników	było	
tylu,	że	stołówki	we	wsi	były	przygotowane	na	goto-
wanie	dla	ponad	pół	tysiąca	ludzi!

	 To	były	 czasy,	 gdy	miejscowe	amatorskie	kółko	
teatralne	 wstawiało	 ku	 uciesze	mieszkańców	 i	 tu-
rystów	 np.	 „Wesele	 Radziechowskie”,	 widowisko	
regionalne	 autorstwa	 Władysława	 Pieronka.	 Ale	
dzięki	Ognisku	Związku	Podhalan	we	wsi	 zaczęło	
także	działać	kino	w	Polsce.	W	pokazie	premiero-
wym	pokazano	tam	film	„Król	królów”.	Górale	ro-
bili	wszystko,	żeby	umilić	turystom	pobyt.	W	lipcu	
1933	roku	we	wsi	oddano	do	użytku	basen	kąpielo-

wy.	Organizowano	też	dla	nich	wycieczki	w	góry	czy	
np.	do	żywieckiego	browaru.	Potem	wszystko	ucięła	
wojna.	Tak	świetny	okres	dla	Radziechów	już	nigdy	
się	nie	powtórzył.
	 Na	szczęście	Władysław	Pieronek	znalazł	naśla-
dowców.	Nieżyjący	już	ksiądz	prałat	Stanisław	Gaw-
lik,	proboszcz	miejscowej	parafii	pw.	Św.	Marcina,	
wybudował	na	Matysce	gigantyczny	milenijny	krzyż	
i	 zaczął	 tam	 stawiać	 Beskidzką	 Golgotę,	 bardzo	
oryginalną	drogę	krzyżową.	–	Przyciągniemy	do	wsi	
nie	tylko	pielgrzymów,	ale	także	turystów	–	przeko-
nywał.	Po	śmierci	proboszcza	jego	następca	ksiądz	
Ryszard	 Kubasiak	 dokończył	 Beskidzką	 Golgotę.	
Ksiądz	Gawlik	miał	rację,	Matyska	przyciąga	teraz	
ludzi	jak	magnes.

Tablica	dla	ojca	biskupa
	 Górale	 nie	mają	 wątpliwości,	 że	 gdyby	 nie	Wła-
dysław	 Pieronek,	 nie	 byłoby	 tych	 pięknych	 czasów	
w  historii	miejscowości.	W	 zeszłym	 roku	w	Radzie-
chowach	 z	 okazji	 85.	 Rocznicy	 powstania	 Związku	
Podhalan	na	Żywiecczyźnie	odsłonięta	została	tablica	
poświęcona	Władysławowi	Pieronkowi.	Odśpiewana	
pod	nią	została	pieśń	„Ej	chłopcy	 juhasi”	której	był	
autorem.	W kościele	św.	Marcina	w	Radziechowach	
mszę	odprawił	biskup	Tadeusz	Pieronek.	Na	zakoń-
czenie	organizatorzy	przygotowali	spotkania	w	szkole	
noszącej	–	a	jakżeby	inaczej	–	imię	księdza	Gawlika	–	
I tak	historia	się	zamyka	–	mówią	górale.

Gazeta Wyborcza

Przysłowia na maj:
*	Chłodny	maj,	dobry	urodzaj.

*	Ciepły	kwiecień,	mokry	maj	–	będzie	zbo-
że	jako	gaj.

*	Częste	w	maju	grzmoty	rozpraszają	chło-
pom	zgryzoty.

*	Deszcz	majowy,	chleb	gotowy.

*	Gdy	kukułka	w	maju,	spodziewaj	się	urodzaju.

*	W	maju	jak	w	gaju.

*	Na	pierwszego	maja	szron	obiecuje	dobry	szron.

DEMOGRAFIA
Od	dnia	01.	04.2012	–	30.04.2012

URODZENIA
DZIEWCZYNKI	–	7

1.	Anna
2.	Klaudia
3.	Natalia
4.	Klaudia
5.	Emilia
6.	Zuzanna
7.	Maja

MAŁŻEŃSTWA
Na	ślubnym	kobiercu	stanęło	5	par.

ZGONY
Zmarło	10	osób.
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	 W	Zespole	Szkół	 im.	ks.	prał.	Stanisława	Gawlika	
odbył	 się	XII	 gminny	 konkurs	 ortograficzny	 pod	 ha-
słem:	 „Ortografię	 można	 polubić”.	 Konkurs	 ten	 stał	
się	już	tradycją	naszej	szkoły.	Wzięło	w	nim	udział	12	
uczniów	klas	 trzecich	szkół	podstawowych	gminy	Ra-
dziechowy-Wieprz:	Bystra,	 Juszczyna,	Przybędza,	Ra-
dziechowy.

	 Organizatorem	konkursu	była	mgr	Jadwiga	Śleziak-	
dyrektor	Zespołu	Szkół	im.	ks.	prał.	Stanisława	Gaw-
lika	w	Radziechowach	oraz	mgr	Zuzanna	Zięba		i	mgr	
Małgorzata	Gubernat.

	 Ideą	 konkursu	 jest	 promowanie	 poprawnej	 polsz-
czyzny,	rozbudzanie	motywacji	do	poszerzania	wiedzy	
i	umiejętności	ortograficznych.	Uczestnicy	mają	moż-
liwość	sprawdzenia,	w	jakim	stopniu	udało	im	się	opa-
nować	 zasady	 ortografii	 i	 wziąć	 udział	w	 ortograficz-
nej	 rywalizacji.	Każdy	 z	 nich	 lubi	 	 współzawodniczyć	
z	innymi,	nawet		jeśli	są	to	zadania	o	wysokim	stopniu	
trudności.

	 Uczestnicy	 konkursu	 piszą	 dyktando,	 rozwiązu-
ją	 różnorodne	 zagadki,	 krzyżówki,	 uzupełniają	 teksty	
z  lukami,	muszą	wykazać	się	umiejętnością	sformuło-
wania	 zasady	 ortograficznej.	 Każde	 zadanie,	 oprócz	
dyktanda,	wykonują	we	własnym	tempie,	mogą	wracać	
do	poprzednich	poleceń,	mają	 czas	na	 zastanowienie	
się.	 Ta	 forma	 podoba	 się	 zarówno	 uczniom	 jak	 i	 na-
uczycielom.	 Pozwala	 na	 obiektywne	 sprawdzenie	 te-
stów	przez	komisję	konkursową.	Zadania	konkursowe	
nie	 są	 łatwe,	 ale	 przecież	 rywalizują	 ze	 sobą	 najlepsi	
uczniowie.	Uczestnicy	są	tak		dobrze	przygotowani	do	
konkursu,	że	najlepszy	z	nich	często	wygrywa		niewiel-
kim	ułamkiem	punktu.	

W bieżącym roku
w konkursie pierwsze trzy miejsca zajęli:

	 1.	PATRYK	KNAPEK	-	uczeń	klasy	III	b 	–	Zespołu	
Szkół	im.	ks.	prał.	Stanisława	Gawlika	w	Radziechowach

	 2.	 	 DAWID	 KĘPKA	 -	 uczeń	 klasy	 III	 -	 Zespołu	
Szkolno-Przedszkolnego	im.	Jana	Pawła	II	w	Bystrej

XII GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
W ZESPOLE SZKÓŁ

IM. KS. PRAŁ. ST. GAWLIKA
W RADZIECHOWACH

 „ORTOGRAFIĘ  MOŻNA  POLUBIĆ”
	 3.	MARTYNA	BŁACHUT	-	uczennica	klasy	III  -	
Zespołu	 Szkolno-Przedszkolnego	 im.	 Jana	 Pawła	 II	
w Bystrej

	 Zwycięzcy	 zostali	 nagrodzeni	 książkami.	 Pozostali	
otrzymali	pamiątkowe	dyplomy.	

	 Atrakcją	 konkursu	 jest	 wspólny	 poczęstunek.	
Uczniowie	różnych	szkół	mają	okazję	się	poznać,	po-
rozmawiać	 w	miłej	 atmosferze.	 Również	 dla	 nauczy-
cieli	jest	to	czas	na	wymianę	doświadczeń,	dyskusję	na	
tematy	metodyczne.

	 Konkurs	odbył	się	dzięki	wysiłkowi	i	społecznej	pra-
cy	nauczycieli,	którzy		podejmują	wiele	starań,	aby	so-
lidnie	przygotować	uczniów	do	zmagań	konkursowych.	
Wiele	można	zawdzięczać	rodzicom,	którzy		w	trosce	o	
rozwój	swojego	dziecka	poświęcają	czas	na	dodatkową	
pracę	z	dzieckiem	w	domu.

	 Wszyscy	wiemy	o	tym,	że	ortografia	polska	nie	jest	
prosta	i	sprawia	wiele	kłopotów	nie	tylko	uczniom.	Na-
uka	 poprawnej	 pisowni	 dla	 nauczyciela	 czasami	 jest	
bardzo	trudna.	Mimo	wielu	wysiłków	efekty	są	często	
mierne.	Dlatego	doceniamy	podjęty	przez	nauczycieli	
trud	w	przygotowaniu	uczniów.	

	 Organizatorzy	 pragną	 serdecznie	 podziękować	
wszystkim	paniom	nauczycielkom	za	wysiłek,	poświe-
cony	czas,	oraz	motywowanie	uczniów	do	podejmowa-
nia	trudnych	zadań.	

	 W	dniu	 18	 kwietnia	 br.	Odbędzie	 się	VII	 gminny	
konkurs	matematyczny	pod	hasłem:	„Mistrz	matema-
tyki	 2012”,	 na	 który	 serdecznie	 zapraszamy	 uczniów	
klas	trzecich	szkół	podstawowych	gminy	Radziechowy-
Wieprz.

mgr Zuzanna Zięba
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika
w Radziechowch
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„Uwierzyć w siebie, czyli o naszych małych
i większych sukcesach” w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej

	 Nasze	małe	i	wielkie	sukcesy	są	dla	nas	dobrym	mo-
tywatorem	do	dalszej	wytężonej	pracy.	Na	co	dzień	nie	
zapominamy	o	słowach	naszego	Patrona	Jana	Pawła	II:	
„Wymagajcie	od	 siebie,	 nawet	 gdyby	 inni	 od	was	nie	
wymagali”.	

	 Na	szczególną	uwagę	zasługują	osiągnięcia	sporto-
we	w	tenisie	stołowym.	Pomimo	słabej	bazy	lokalowej	
tenis	 stołowy	 to	 dyscyplina,	 która	 jest	 bardzo	 popu-
larna	wśród	naszych	uczniów.	Od	wielu	 już	 lat	odno-
simy	w	tej	dziedzinie	sporo	sukcesów.	Przez	wiele	 lat	
turnieje	 organizowane	 były	 na	 terenie	 naszej	 szkoły,	
co	dodatkowo	motywowało	do	 szukania	 i	 szlifowania	
talentów	sportowych.	Trenerem	i	opiekunem	oraz	kre-
atorem	tych	wszystkich	sportowych	osiągnięć	jest	Pan 
Jacek Szymański.	

 Oto niektóre z naszych sukcesów sportowych:

 18 lutego	odbyły	się	zawody	w	ping	ponga	o	Puchar	
Wójta	Gminy	Radziechowy	–	Wieprz.	 	 	Naszą	 szkołę	
reprezentowali:	 Bartosz	 Figura,	 Jakub	 Krzus,	 Patryk	
Staniak,	Marcin	Pastor,	Marek	Gluza,	Paweł	Nowak,	
Jakub	Urbaś	„E”,	Basia	Dyrcz,	Żaneta	Figura,	Monika	
Sobel,	Monika	Żurek,	Ewelina	Mendrok,	Magdalena	
Kubień.	Jako	drużyna	zdobyliśmy	Puchar	Wójta	Gmi-
ny	Radziechowy	–	Wieprz.

 Indywidualnie też zaprezentowaliśmy się bardzo 
dobrze:
II	 miejsce	 Basia	 Dyrcz,	 III	 miejsce	 Monika	 Sobel,	
II miejsce	Bartosz	Figura,	IV	miejsce	Jakub	Krzus

 06 marca	 uczennice	 klasy	 VI	 w	 składzie:	 Basia	
Dyrcz,	 Żaneta	 Figura,	 Monika	 Żurek	 wzięły	 udział	
w Powiatowych	Zawodach	w	Tenisa	Stołowego	w	Gilo-
wicach	i	zajęły	I	miejsce.

 22 marca Uczennice:	Basia	Dyrcz,	Magdalena	Ku-
bień,	Żaneta	Figura	zajęły II miejsce	drużynowo	w	Re-
jonowych	Zawodach	Tenisa	Stołowego	w	Ligocie.

	 W	marcu	uczennice	z	klasy	VI	w	składzie:	Magdalena	
Kubień,	Żaneta	Figura,	Monika	Sobel	oraz	Basia	Dyrcz	
zajęły	II miejsce	w	Zawodach	Piłki	Siatkowej	o	Puchar	
Dyrektora	 Gimnazjum	 (Turniej	 Trójek	 Siatkarskich).	
Dziewczyny	 zdobyły	 również	 III miejsce	 w	Gminnych	
Zawodach	–	Szkolnych	Igrzysk	Sportowych	w	piłce	siat-
kowej	w	Radziechowach	(czwórki	siatkarskie).

	 Nie	można	jednak	zapomnieć	o	innych	dziedzinach,	
w	których	próbujemy	swoich	sił	zdobywając	liczne	na-
grody.
	 Są	to,	m.in.:	
III miejsce	 w	 Gminnym	 Konkursie	Wiedzy	 Pożarni-
czej	dla	uczennicy	Basi	Dyrcz,	której	opiekunem	była	
Pani	Wiesława	Duraj.	 II miejsce	Dawida	Kępki	 oraz	
III miejsce	Martynki	Błachut	w	Gminnym	Konkursie	
Ortograficznym	dla	klas	III,	który	odbył	się	w	Radzie-
chowach	13 marca.	Osobą	przygotowującą	uczniów	do	
tego	konkursu	była	Pani	Ewa	Rybarska.

	 Swoją	 obecność	 nasi	 uczniowie	 zaznaczają	 także	
w	 konkursach	 plastycznych.	 Są	 to:	 Międzynarodowy	
Konkurs	Plastyczny	„Mieszkam	w	Beskidach”,	w	któ-
rym	uczennica	klasy	V	Wiktoria	Caputa	zajęła	I miej-
sce.	 Wiktoria	 zakwalifikowała	 się	 również	 do	 finału	
ogólnopolskiego	 Konkursu	 Plastycznego	 „Klasa	 ze	
snów”.	Praca	Wiktorii	znalazła	się	w	gronie	dwudzie-
stu	najlepszych.	Głosowanie	w	Internecie	trwa.	Opiekę	
artystyczną	sprawowała	Pani	Gabriela	Kozioł.

	 W	 Gminnym	 Konkursie	 Ekologicznym	 „Woda,	
w wodzie	 i	na	wodzie”	uczennica	klasy	 I	Emilia	Ma-
tauszek	z	klasy	I	zajęła	III miejsce,	natomiast	Paulina	
Muszyńska	z	klasy	III	została	wyróżniona.

	 Uczennica	 z	 klasy	VI	Monika	 Sobel	w	Konkursie	
Informatyczno	 –	 Językowym	 IKAR	 zakwalifikowała	
się	 do	 finału	 powiatowego,	 gdzie	 zajęła	 13.	 miejsce.	
Opiekunem	był	Pan	Jacek	Szymański	oraz	Pani	Danu-
ta	Stokłosa.

	 Jesteśmy	 również	dumni	 z	naszych	uczniów,	którzy	
są	 szczególnie	 uzdolnieni	 literacko.	 Dali	 temu	 wyraz	
w Gminnym	Konkursie	Literackim	na	temat	„Zdrowe-
go	stylu	życia”.	Laureatkami	w	kategorii	klas	młodszych	
okazały	się:	Julia	Pieczarka	z	klasy	I	oraz	Martyna	Bła-
chut	z	klasy	III	zajmując	exe	III miejsce.	Opiekunami	
były	Panie	Beata	Motyka	oraz	Ewa	Rybarska.

	 W	kategorii	klas	starszych	I miejsce	zajął	uczeń	klasy	
IV	Kamil	Ciapka,	II miejsce	zajęła	Ania	Gaweł	uczen-
nica	klasy	IV.	Opiekę	sprawowała	Pani	Barbara	Greń.	
Wyróżnienie	zdobył	Jakub	Krzus,	uczeń	klasy	VI.	

	 Wszystkim	 zwycięzcom,	 laureatom	 oraz	wyróżnio-
nym	GRATULUJEMY!	Życząc	kolejnych	sukcesów.

Monika Biegun – pedagog
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	 Wiosna	to	okres,	w	którym	natura	budzi	się	z zi-
mowego	 snu.	 Wraz	 z	 nadejściem	 tej	 	 jakże	 długo	
wyczekiwanej	 pory	 roku	 swoje	 zmagania	 w	 boju	
o mistrzostwa		poszczególnych	klas	rozgrywkowych	
zainaugurowały	drużyny	naszej	 gminy.	Kluby	 z	na-
szego	regionu	ze	zmiennym	szczęściem	spisywały	się	
na	boiskach	jak	i		parkietach.

	 Jako	pierwsi	 swoje	 rozgrywki	 rozpoczęli	 zawod-
nicy	żywieckiej	A	klasy.	LKS	Juszczyna	jako	jedyna	
drużyna	z	naszej	gminy	występująca	w	tej	klasie	roz-
grywkowej	do	chwili	obecnej	zgromadziła	3	punkty.	
Odpowiednio	remisując	u	siebie	z	:	Błękitni	Żywiec	
(0:0),	 LKS	Maksymilian	 	Cisiec	 (0:0),	 oraz	 na	wy-
jeździe	z	LKS	Świt	Cięcina	(1:1).	Drużyna	zajmuje	
obecnie	5	miejsce.
Kolejną	 drużyną,	 	 która	 przystąpiła	 do	 rozgrywek	
po	zimowej	przerwie	jest	LKS	Radziechowy.	Popu-
larna	„Fiodorentina”	w	trzech	rozegranych	spotka-
niach	 spisała	 się	 dużo	 poniżej	 oczekiwań	 kibiców,	
zaliczając	dwie	porażki	oraz	remis:	Beskid	09	Sko-
czów-	 LKS	 Radziechowy	 (1:0),	 LKS	 Radziechowy	
-	Pasjonat	Dankowice	(0:0),	TS	Koszarawa	Żywiec-	
LKS	 Radziechowy	 (1:0).	 Skutkiem	 tych	 wyników	
była	utrata	pozycji	 lidera	Bielskiej	Ligi	Okręgowej	
(BLO).	Zespół	Radziechów	obecnie	plasuje	 się	na	
drugim	miejscu,	tracąc	tym	samym		 	6	punktów	do	
lidera	-	Drzewiarza	Jasienica.	

	 W	pierwszy	weekend	kwietnia	na	swe	boiska	wy-
biegli	ponadto	zawodnicy	żywieckiej	B	klasy.	LKS	
Jedność	Wieprz	zaliczył	dwie	porażki,	przegrywając	
na	wyjeździe	z	LKS	Bory	Pietrzykowice	(5:2)	jak	i	z	
LKS	Magura	Bystra	(5:0).	LKS	Magura	Bystra	jako	
jedyny	zespół	spośród	wszystkich	może	poszczycić	
się	 pełną	 pulą	 punktów	 wywalczonych	 w	 rundzie	
wiosennej	do	tej	pory	:	LKS	Beskid	Kocierz	–	LKS	
Magura	 Bystra	 (2:3),	 LKS	 Magura	 Bystra-	 LKS	
Jedność	Wieprz	(5:0).

Rozgrywki na start !
	 Zawodnicy	z	Bystrej	zajmują	3	miejsce	w	rozgryw-
kach	tracąc	1	punkt	do	lidera.	Jedność	Wieprz	pozosta-
je	z	kolei	na	8	miejscu

	 15	 kwietnia	wystartowała	 bielska	B	 klasa.	 Jedy-
ną	drużyną	występującą	w	tejże	klasie	rozgrywkowej	
jest	 LKS	 Radziechowy	 II.	 Zawodnicy	 trenera	 An-
drzeja	Byrtka	ponieśli	 pierwszą	porażkę	w	 rundzie	
wiosennej		na	swoim	boisku	z	LZS	Beskid	Godziszka	
(1:2).	Obecnie	LKS	Radziechowy	II	plasuje	się	na	8	
miejscu.
	
	 Swoje	 potyczki	 rozpoczęli	 również	 młodsi	 pod-
opieczni	trenera	Mariusza	Kozieła.	Juniorzy	młodsi	
LKS	Radziechowy	w	 czterech	meczach	 rundy	wio-
sennej	odnieśli	jedno	zwycięstwo	oraz	trzy	porażki:	
LKS	Orzeł	Kozy-	LKS	Radziechowy	(4:2),		TS	Ko-
szarawa-	LKS	Radziechowy	(1:2),		LKS	Radziecho-
wy-	 Rekord	 Bielsko	 Biała	 (1:2),	 TS	 Podbeskidzie	
Bielsko	 Biała	 –	 LKS	 Radziechowy	 (6:0).	 Drużyna	
juniorów	młodszych	zajmuje	5	miejsce.	
	
	 Zmagania	IV	Śląskiej	Ligi	Piłki	Siatkowej	wkro-
czyły	w	zaawansowaną	fazę.	UKS	Metalik	Radziecho-
wy	rewelacyjnie	spisuje	się	w	rozgrywkach	i pewnie	
kroczy	po	zwycięstwo	w	swojej	grupie.	W ostatnich	
trzech	 spotkaniach	 siatkarze	 z	Radziechów	wywal-
czyli	dwa	zwycięstwa,	gromiąc	 	tym	samym	kolejno	
(3:0)	 KS	Hajduk	Milówka,	 TSK	Zagroda	 Buczko-
wice	(3:0)	oraz	przegrywając	po	pełnym	emocji	spo-
tkaniu	na	wyjeździe	 z	KS	Unia	Bieruń	Stary	 (3:2).	
UKS	Metalik	Radziechowy	jako	lider	I	grupy	IV	Ligi	
Śląskiej	Piłki	Siatkowej	prowadzi	dwoma	punktami	
przewagi	nad	KS	Unia	Bieruń	Stary.

	 Wszystkich	sympatyków	sportu	w	gminie	serdecz-
nie	zapraszamy	do	kibicowania	oraz	wspierania	na-
szych	drużyn.


