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X Festyn
Ekologiczny

w Radziechowach
	

W	dniu	16	czerwca	2012r.	o	godz.	16.00
na	obiektach	Zespołu	Szkół	w	Radziechowach

odbędzie	się	X	Festyn	Ekologiczny.	

	 W	programie	m.in.	konkursy	ekologiczne,	loteria	fantowa
oraz	liczne	atrakcje.

Wszystkich	Mieszkańców,	nie	tylko	tych,	którym	leży	na	sercu
środowisko,	w	którym	żyjemy,

serdecznie	zapraszamy	w	imieniu	organizatorów.
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APEL DO MIESZKAŃCÓW !!!
Informuję,	że	na	mocy	przepisów	Ustawy	z	dnia	3	lutego	1995	r.

o	ochronie	gruntów	rolnych	i	leśnych	art.	15	ust	5
(	DZ.	U.	z	2004	NR	121,	POZ.	1266	Z	PÓŹN.	ZM),

Wójt	Gminy	NAKAZUJE	właścicielom	gruntów	dokonania	określonych	zabiegów,
w	tym	odchwaszczania	nieruchomości.		

W	związku	z	coraz	częściej	pojawiającymi	się	skargami	mieszkańców	naszej	Gminy
ZAWIADAMIAM	o	obowiązku	dokonywania	w/w	zabiegów	do	dnia	15	lipca	br.

a	zaniechanie	w	tym	zakresie	prowadzić	będzie	do	wszczynania	postępowania	administracyjnego.

Wójt	Gminy	
Radziechowy	–	Wieprz	
/-/	Grzegorz	Figura

Piątek, 18 maja 2012 rok.
	 Do	bram	naszej	szkoły	przybywa	niezwykły	gość	-	ksiądz	bi-
skup	Piotr	Greger.	W	ramach	wizytacji	duszpasterskiej	spotyka	
się	z	uczniami	i	nauczycielami.	

	 Już	od	rana	widać,	że	coś	się	dzieje:	wszędzie	ruch	i	gwar,	
uczniowie	 w	 odświętnych	 strojach.	 Wyczuwa	 się	 to	 coś,	 co	
sprawia,	 że	oczekujemy.	 Jest!	Na	 sali	 gimnastycznej	młodzież	
gimnazjalna	wita	Jego	Ekscelencję.	Słychać	radosny	śpiew,	po-
witanie,	a	później	kilka	słów	o	naszej	placówce	 i	 jej	patronie.	
Następnie	ksiądz	biskup	przemawia	do	młodych.	Mówi	o	war-
tościach,	o	 szkole,	o	 tym,	 jakie	 to	 szczęście	móc	do	niej	 cho-
dzić.	Opowiada	anegdoty,	żartuje,	z	rozrzewnieniem	wspomina	
swoją	szkołę	i	lata	w	niej	spędzone.	Widać,	że	dobrze	się	tutaj	
czuje.	Z	kolei	czas	na	uczniów	szkoły	podstawowej:	„Bądź	po-
zdrowiony	gościu	nasz,	w	radosne	progi	nasze	wejdź”	–	śpiewa-

Wizyta biskupa w Zespole Szkół
im. ks. prał. Stanisława Gawlika

w Radziechowach
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ją	dzieci.	Dobrze.	W	czasach,	kiedy	tak	trudno	o	szacunek,	to	
naprawdę	piękny	widok.	Wzruszenie	ściska	gardło.	Jeszcze	nie	
jest	tak	źle,	jakby	się	wydawało	–	młodzi	ludzie	wciąż	potrzebu-
ją	autorytetów	i	tak	naprawdę	potrafią	słuchać	–	jeśli	tylko	chcą.	

Spotkanie	 jest	 chwilą	 refleksji	 –	 ksiądz	biskup	przeszedł	 taką	
samą	drogę	jak	my,	a	może	nawet	trudniejszą	–	wspomina	swoje	
perypetie	z	mamą	nauczycielką,	a	zwłaszcza	to,	jak	wiele	czasu	
poświęcała	ona	szkole.	Właśnie!	Praca	w	szkole	to	nie	tylko	(jak	
sądzą	niektórzy)	wakacje,	wolne	dni,	kilka	godzin	dziennie	–	to	
przede	wszystkim	odpowiedzialne	zadanie,	 specyficzna	 służba	
następnemu	pokoleniu,	które	ma	zupełnie	inne	zapatrywania,	
potrzeby,	ale	wciąż	(jak	od	wieków)	oczekuje	serca	i	zrozumie-
nia.	Potrzebuje	tego,	byśmy	ich	słuchali,	pomagali,	wskazywali	
drogę,	przygotowali	do	dorosłego,	dojrzałego	życia.	Jednak	to	
nie	jest	takie	proste.	Musimy	wszyscy	razem	–	dorośli:	rodzice,	
dziadkowie,	sąsiedzi,	kapłani,	znajomi	i	nieznajomi	-	dawać	do-
bry	przykład!	To	my	mamy	im	pokazać,	jak	cudny	jest	świat,	jak	
cenne	i	piękne	jest	życie,	ile	dobrego	można	uczynić,	jak	godnie	
żyć	 i	…	umierać.	To	my	–	dorośli	 -	mamy	 ich	nauczyć	wiary,	
miłości,	nadziei…	Jak	to	uczynić?	Po	prostu	–	tak	właśnie	żyć:	
kochać,	pracować,	poświęcać	czas,	a	wszystko	z	dziećmi,	razem,	
każdego	dnia…	W	pewnym	momencie	okaże	się,	że	już	nimi	nie	
są	–	wtedy	nadal	będziemy	ich	kochać…

	 Spotkanie	z	biskupem	Piotrem	ma	głęboki	sens	–	uświada-
mia	nam,	że	wszyscy	mamy	coś	ważnego	do	wykonania	–	każ-
dy	na	swój	własny	sposób,	we	właściwym	czasie,	 jako:	biskup,	
dyrektor,	 nauczyciel,	 rodzic,	 dziecko…	 Jako:	 młodzieniec,	
starzec,	pracodawca,	pracownik,	zdrów	czy	chory,	radosny	czy	
smutny	–	po	prostu	człowiek.	Oby	każdy	z	nas	dostrzegł	to,	zro-
zumiał	i	przyjął!

	 Staropolskie	przysłowie:	„Gość	w	dom	–	Bóg	w	dom”	wciąż	
jest	aktualne.	Nasz	szczególny	gość	właśnie	nam	Go	przyniósł	–	
w	radości,	spokoju,	opanowaniu,	w	swoim	słowie…	Za	to	z ser-
ca	–	Bóg	zapłać!

OGŁOSZENIE
Dostojni Jubilaci

– Mieszkańcy Naszej Gminy
	 Uprzejmie	informuję,	że	zgodnie	z	zapisem	ustawy	z	dnia	16	października	1992r.	o	orderach	i	odznaczeniach	oraz	
Rozporządzenia	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	dnia	15	grudnia	2004r.	w	sprawie	szczegółowego	trybu	postępo-
wania	w	sprawach	o	nadanie	orderów	i	odznaczeń	oraz	wzorów	odpowiednich	dokumentów,	istnieje	możliwość	ubiegania	
się	o	przyznanie	przez	Prezydenta	RP	„Medalu	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie”.

	 W	 związku	 z	 powyższym,	 pary	małżeńskie,	 zamieszkujące	 na	 terenie	Gminy	Radziechowy	 -	Wieprz,	 dla	 których	
w roku	2012	przypada	50-ta	rocznica	zawarcia	związku	małżeńskiego	lub	czas	pożycia	w	związku	małżeńskim	jest	dłuższy	
niż	50	lat,	a	pary	te	wcześniej	nie	były	odznaczane	Medalem	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie,	proszone	są	o	zgłoszenie	
tego	faktu	do	Urzędu	Stanu	Cywilnego	Radziechowy	–	Wieprz	telefonicznie	lub	w	inny	dogodny	sposób,	w	terminie	do	
30 czerwca	2012	r.,	od	poniedziałku	do	piątku,	w	godzinach	od	700	do	1500.

	 W/w	 zgłoszenie	 będzie	 równoznaczne	 z	 wyrażeniem	 chęci	 uzyskania	Medalu	 za	Długoletnie	 Pożycie	Małżeńskie	
i wzięcia	udziału	w	jubileuszowych	uroczystościach	organizowanych	przez	tutejszy	Urząd	Stanu	Cywilnego.

	 Należy	jednak	podkreślić,	że	decyzja	o przyznaniu	odznaczenia	jest	uznaniowa	i w przypadku	odmowy	jego	przyznania	
(np.	w stosunku	do osób	karanych)	nie	przysługuje	tryb	odwoławczy.

Z	wyrazami	szacunku:
Grzegorz	Figura

Wójt	Gminy	Radziechowy	-	Wieprz
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	 26	maja	2012r.	w	Domu	Ludowym	w	Radziechowach	odbył	
się	Festyn	Rodzinny	organizowany	przez	Publiczne	Przedszko-
le	w	Radziechowach.	Impreza	była	połączeniem	Dnia	Dziecka	
oraz	Dnia	Matki	i	Ojca,	a	wzięły	w	niej	udział	wszystkie	przed-
szkolaki	uczęszczające	do	Publicznego	Przedszkola	w	Radzie-
chowach	wraz	z	zaproszonymi	rodzicami.	Gośćmi	honorowym	
imprezy	byli:	Wójt	Gminy	Radziechowy-Wieprz	mgr	inż.	Grze-
gorz	 Figura	 oraz	 Pani	Dyrektor	Gminnego	Zarządu	Oświaty	
Radziechowy-Wieprz	mgr	Elżbieta	Kosiec.	 Jednym	 z	 założeń	
festynu	 było	 ukazanie	 zaproszonym	gościom	efektów	 realizo-
wanego	 w	 naszym	 przedszkolu	 projektu	 współfinansowanego	
przez	 Unię	 Europejską	 „Przedszkolaki	 naszą	 przyszłością”.	
Współprowadzącym	festyn	był	Zespół	Folklorystyczny	Grojco-
wianie,	którego	członkowie	z	Paniami	Jadwigą	Jurasz	i	Brygidą	
Murańską	na	czele	realizują	w	przedszkolu	zajęcia	regionalne	
w	 ramach	 projektu.	 Uroczystość	 została	 rozpoczęta	 powita-
niem	gości	oraz	wręczeniem	podziękowań	dla	wszystkich	osób	
zaangażowanych	 w	 realizację	 festynu.	 Podziękowania	 skiero-
wane	 zostały	 również	 na	 ręce	 Pana	 Grzegorza	 Figury	Wójta	
Gminy	oraz	Pani	Elżbiety	Kosiec	Dyrektora	GZO	Radziecho-
wy-Wieprz	za	działania	 i	zaangażowanie	na	rzecz	poszerzenia	
oferty	edukacyjnej	dla	naszych	przedszkolaków.	Dyrektor	Pu-
blicznego	Przedszkola	w	Radziechowach	podkreśliła	ogromną	
rolę	kierownictwa	Zespołu	Grojcowianie	w	sukcesach	naszych	
przedszkolaków	w	Wojewódzkim	Konkursie	Regionalnym	or-
ganizowanym	 przez	Wojewodę	 Śląskiego	 i	 Kuratora	 Oświaty	
w  Katowicach	 „Edukacja	 regionalna	 w	 szkole	 -	 Proszę	 Was	
pozostańcie	wierni	 temu	 dziedzictwu	 (Jan	 Paweł	 II)”.	Grupa	
naszych	przedszkolaków	(Weronika	Mika,	Julia	Juraszek,	Piotr	
Sołtysek,	Marcin	Suchy	 i	Bartłomiej	Zuziak)	przygotowanych	
pod	kierunkiem	nauczycielek	mgr	Renaty	Dziergas,	Katarzyny	
Ozimińskiej	i	mgr	Moniki	Sobieraj	przy	współpracy	Pań	Jadwi-
gi	Jurasz	i	Brygidy	Murańskiej	wystąpi	z	wiązanką	przyśpiewek	
i tańców	góralskich	na	uroczystej	gali	konkursu	w	siedzibie	Ze-
społu	Pieśni	i	Tańca	Śląsk	w	Koszęcinie.

	 Kolejnym	 punktem	 programu	 było	 przedstawienie	 przez	
dzieci	programu	artystycznego,	w	który	wplecione	zostały	treści	
ekologiczne	i	piosenki	śpiewane	w	języku	angielskim.	Następ-
nie	dzieci	zaprezentowały	ludowe	tańce	i	przyśpiewki	przygoto-
wane	pod	kierunkiem	Pań	Jadwigi	Jurasz	i	Brygidy	Murańskiej	
przy	 akompaniamencie	 kapeli	 Zespołu	Grojcowianie.	 Jedno-

Festyn Rodzinny w Radziechowach

cześnie	 realizowane	 były	 warsztaty	 regionalne.	 Przy	 stołach	
roboczych	zachęceni	przez	Panią	Jadwigę	rodzice	wraz	ze	swo-
imi	pociechami	malowali	farbami	drewniane	drewniane	ptasz-
ki.	Wszyscy	pozostali	angażowani	byli	do	wspólnych	z	dziećmi	
zabaw	 góralskich	 przy	 akompaniamencie	 kapeli.	 Zaproszeni	
goście	oglądali	występy	dzieci	 przy	kawie	 i	 ciastku.	Dodatko-
wą	atrakcją	były	upominki	w	postaci	drewnianych	serc	własno-
ręcznie	malowanych	przez	dzieci	na	zajęciach	regionalnych.	Na	
ekranie	umieszczonym	na	scenie	wyświetlany	był	materiał	zdję-
ciowy	z	realizacji	projektu	edukacyjnego	w	przedszkolu.

	 Serdecznie	 dziękujemy	 wszystkim	 darczyńcom	 za	 pomoc	
w	 organizacji	 Festynu	 Rodzinnego,	 wyjazdu	 całego	 naszego	
przedszkola	 do	Teatru	 Polskiego	w	Bielsku-	Białej	 1	 czerwca	
2012r.	 oraz	 organizacji	 poczęstunku	 dla	 dzieci	 z	 okazji	 Dnia	
Dziecka.	Szczególne	podziękowania	za	pyszne	ciasta	upieczone	
przez	mamy	 naszych	 przedszkolaków.	 Dziękujemy	 wszystkim	
gościom	za	tak	liczne	przybycie	i	aktywny	udział	w	Festynie	Ro-
dzinnym.	Jeszcze	raz	życzymy	wszystkim	Mamusiom	i	Tatusiom	
naszych	 przedszkolaków	 wszystkiego	 najlepszego.	 Obszerny	
materiał	zdjęciowy	z	imprezy	dostępny	jest	na	stronie	interneto-
wej	przedszkola	www.przedszkoleradziechowy.szkolnastrona.pl

dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach
mgr Małgorzata Kasperek

Zgłoś się do udziału w XX jubileuszowej
edycji Szkoły Liderów Społeczeństwa

Obywatelskiego
	 XX	edycja	Szkoły	Liderów	Społeczeństwa	Obywatelskiego	odbędzie	się	w	dniach	10-20	września	w	Popowie	pod	War-
szawą.	Udział	w	Szkole	jest	bezpłatny.	Więcej	informacji	na	stronie	www.szkola-liderow.pl	–	zakładka:	Projekty:	Szkoła	
Liderów	Społeczeństwa	Obywatelskiego.	Zgłoszenia	przyjmowane	SA	do	17	czerwca	br.	

	 Do	udziału	zaproszone	są	osoby,	które	skończyły	18	lat,	aktywne	w	polityce,	w	środowiskach	opiniotwórczych,	lokal-
nych	przedsiębiorców	zaangażowanych	w	działalność	na	rzecz	swoich	miejscowości,	inicjatorów	przedsięwzięć	społecz-
nych	i	liderów	grup	nieformalnych.
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	 12	kwietnia	2012r.	w	Domu	Wielofunkcyjnym	w	Brzuśniku	
miało	miejsce	trzecie	spotkanie		nauczycielek	w	ramach	kursu	
tańców	góralskich	organizowanego	przez	Stowarzyszenie	Spo-
łeczno-Kulturalne	 Grojcowianie.	 	 Specjalnym	 gościem	 była	
Pani	Barbara	Rosiek	–	etnograf	z	Muzeum	w	Żywcu.	Uczest-
niczące	w	kursie	nauczycielki	przedszkoli	i	szkół	z	terenu	na-
szej	gminy	wysłuchały	ciekawego	wykładu	na	temat	„Dziecko	
w	 zwyczajach	 i	 obrzędach”.	 Pani	 etnograf	 w	 niezwykle	 cie-
kawy	 sposób	 omówiła	 model	 tradycyjnej	 rodziny	 góralskiej	
oraz	zwyczaje	 i	obrzędy	naszego	 terenu,	w	których	znaczącą	
rolę	odgrywały	dzieci,	np.	góralskie	winszowanie,	wielkanoc-
ne	 święcenie	pokarmów.	Spotkanie	 zakończyło	 się	ożywioną	
dyskusją	na	temat	możliwości	realizacji	 tematyki	regionalnej	
w	pracy	z	dzieckiem	przedszkolnym	lub	uczniem	klas	począt-
kowych	szkoły	podstawowej.	Oferta	kursu		skierowana	jest	do	
nauczycieli	 Gminy	 Radziechowy-Wieprz.	 W	 ramach	 pierw-
szego	 spotkania	5	marca	2012r.	nauczycielki	 zwiedzały	„bia-
łą	 izbę”	góralską,	oglądały	film	szkoleniowy	dotyczący	nauki	
tańców	góralskich		i	poznawały	kroki	obyrtki, koła,	siustanego	
i	hajduka.	Na	drugim	spotkaniu	27	marca	2012r.	dzieci	z ze-

Kurs tańców góralskich dla nauczycieli
Gminy Radziechowy - Wieprz

społu	 Mali	 Grojcowianie	 zaprezentowały	 układy	 taneczne	
zgromadzonym	nauczycielkom,	które	w	dalszej	części	spotka-
nia	doskonaliły	swoje	umiejętności	w	tym	zakresie.	W	trakcie	
kolejnych	spotkań	do	 tańca	uczestnikom przygrywała	kapela	
Grojcowian	 pod	 kierownictwem	 Pani	 Brygidy	 Murańskiej.		
Zaznaczyć	należy,	że	kurs	ten	został	zorganizowany	nieodpłat-
nie.	Dziękujemy	za	organizację	warsztatów	folklorystycznych	
na	tak	wysokim	poziomie	i	jesteśmy	przekonani,	że	zaowocują	
one 	kontynuacją	kultywowania	tradycji	regionalnych	w	pracy	
placówek	oświatowych	na	terenie	naszej	gminy.	Grono	peda-
gogiczne	Publicznego	Przedszkola	w	Radziechowach	 stawiło	
się	na	kursie	w	siedzibie	zespołu	Grojcowianie	w	pełnym	skła-
dzie	(13	osób).	Udział	w	kursie	tańców	góralskich	jest	jednym	
z	 aspektów	 wieloobszarowej	 współpracy	 Publicznego	 Przed-
szkola	w	Radziechowach	 ze	 Stowarzyszeniem	Grojcowianie.	
Jeszcze	raz	gratulujemy	Pani	Jadwidze	Jurasz	pomysłu	i	wyso-
kiego	poziomu	jego	 realizacji.

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach
mgr Małgorzata Kasperek

 31 maja 2012r. odebraliśmy tytuł Srebrnego Promotora Orłów 
Agrobiznesu za rekomendowanie Banku Spółdzielczego Radzie-
chowy-Wieprz. Nagrodę Orła Agrobiznesu otrzymał Bank Spół-
dzielczy w Radziechowach – Wieprz. Kapituła Nagrody pod pa-
tronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka uznała 
sukces rynkowy banku za godny do wyróżnienia.

	 Bank	 Spółdzielczy	 w	Radziechowach-Wieprzu	 jest	 najmłod-
szym	 i….	 najstarszym	bankiem	 spółdzielczym	na	 żywiecczyźnie.	
Bank	 jako	 przedsiębiorstwo	 finansowe	 powstał	 w	 1983	 roku,	
jest	 jednak	 równocześnie	 spadkobiercą	 tradycji	 najstarszego	 na	
żywiecczyźnie	 banku,	 tj.	 Towarzystwa	 Oszczędności	 i	 Pożyczek	
z siedzibą	w	Milówce,	które	założone	zostało	w	1863	roku	(jedy-
nie	Bank	Spółdzielczy	w	Cieszynie	powstał	 kilka	 lat	wcześniej).	
Należy	 do	 najdynamiczniej	 rozwijających	 się	 banków	 spółdziel-
czych.	 Posiada	 dobrze	 wyszkolona	 kadrę,	 wrażliwą	 na	 oczeki-
wania	 Klientów.	 Od	 2007	 roku	 funkcjonuje	 w	 nowej	 siedzibie,	
obsługa	Klientów	prowadzona	jest	obecnie	w	systemie	dwuzmia-
nowym,	 a  Bank	 oferuje	 prócz	 klasycznych	 produktów	 kredyto-
wych	i	pożyczek	dla	osób	fizycznych	i	podmiotów	gospodarczych		
-	 kredytowanie	 specyficznych	przedsięwzięć,	 np.	 zakup	kolekto-
rów	 słonecznych.	 Oprocentowanie	 gromadzonych	 przez	 Bank	
depozytów	 i	 lokat	 należy	 do	 najwyższych	 w	 regionie.	 Założone	
w	nim	rachunki	można	obsługiwać	osobiście	(w	ośmiu	-	wyposa-
żonych	również	w	bankomaty	-	placówkach	rozsianych	na	terenie	
żywiecczyzny	 i sąsiedniego	powiatu	bielskiego)	 lub	 internetowo.	
Bank	 prowadzi	 również	 konta	 walutowe	 (EURO,	 USD,	 GBP)	
i realizuje	przekazy	zagraniczne.	Klienci	mają	do	wyboru	szereg	
produktów	kartowych	(karty	bankomatowe,	płatnicze	 i	kredyto-
we),	zarówno	dla	klientów	indywidualnych,	jak	i	przedsiębiorstw.	
Produkty	ubezpieczeniowe	(obecnie	 trzech	różnych	towarzystw)	
stanowią	 uzupełnienie	 oferty	 banku.	 Bank	 organizuje	 coroczne	
konkursy	 związane	 z	wiedzą	 o  bankowości	 i	 finansach	 dla	mło-
dzieży	szkół	podstawowych	i gimnazjów	–	pod	patronatem	Wój-
ta	Gminy	Radziechowy-Wieprz,	wspiera	 inicjatywy,	organizacje,	
kluby		i	stowarzyszenia	lokalne.	Konta	tego	rodzaju	organizacji	są	
prowadzone	przez	Bank	bezpłatnie.

Orły Agrobiznesu
	 „Bardzo	się	cieszymy	i	doceniamy	fakt,	że	to	Urząd	Gminy	Ra-
dziechowy-Wieprz,	poprzez	Wójta	Gminy	-	Pana	Grzegorza	Figu-
rę	-	nominował	nas	do	nagrody	>Orłów	Agrobiznesu	2012<.	Jej	
otrzymanie	zbiegło	się	niemal	dokładnie	z	otwarciem	kompleksu	
boiska	 „Orlik”	 obok	 szkoły	 w	 Radziechowach,	 wybudowanego	
dzięki	staraniom	Samorządu.	Cieszą	nas	ogromnie	wszystkie	gmin-
ne	 inwestycje,	 będą	procentowały	w	przyszłości.	My	 jako	Bank	 -	
jesteśmy	instytucją	finansową	związaną	z	Gminą	na	stałe,	jesteśmy	
sąsiadami	i	partnerami.	Nasza	współpraca	od	lat	układa	się	bardzo	
dobrze,	również	dzięki	dbałości	naszych	samorządowców	i	pracow-
ników	Urzędu	o	rozwój	przedsiębiorstw	lokalnych.	Wszak	to	te	fir-
my	zapewniają	dobrobyt	naszym	mieszkańcom,	dając	miejsca	pracy	
i	stanowiąc	źródło	przychodów	w	szerokim	tego	słowa	znaczeniu.	
Gratulujemy	Gminie	Srebrnego	Orła	i	jesteśmy	dumni	z	naszej	na-
grody„	–	powiedział	prezes	zarządu	Banku	Przemysław	Kubaszek

Nabór wniosków
o dofinansowanie

projektów turystycznych
	 Stowarzyszenie	Region	Beskidy	w	Bielsku	Bia-
łej	informuje,	że	otwiera	IX	nabór	wniosków	o	do-
finansowanie	projektów	trans	granicznych	zgodnie	
z	Osią	priorytetową	3.	Zamknięcie	naboru	nastąpi	
24	sierpnia	2012r.	

Szczegółowe	informacje
w	siedzibie	stowarzyszenia,
tj.	ul.	Widok	18/1-3,

	43-300	Bielsko	–	Biała,	tel.	33 488	89	20.
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	 31	 maja	 2012r.	 grupa	 przedszkolaków	 Publicznego	 Przed-
szkola	w	Radziechowach	w	 składzie:	 Julia	 Juraszek,	Weronika	
Mika,	Piotr	Sołtysek,	Marcin	Suchy	i	Bartłomiej	Zuziak	przed-
stawiła	wiązankę	tańców	i	przyśpiewek	góralskich	na	uroczystej	
gali	III	Edycji	Wojewódzkiego	Konkursu-	Edukacja	regionalna	
w	szkole...	„Proszę	Was	pozostańcie	wierni	temu	dziedzictwu...”	
(Jan	Paweł	II).	Gala	zorganizowana	w	siedzibie	Zespołu	Pieśni	
i	Tańca	„Śląsk”	w	Koszęcinie	była	zakończeniem	wieloetapowe-
go	konkursu,	trwającego	od	stycznia	2012r.	Wiązanka	tańców	i	
przyśpiewek	góralskich	zachwyciła	komisję	konkursową	na	eta-
pie	 rejonowym	w	Pierśćcu	23	kwietnia	2012r.,	 gdzie	doszło	do	
bezpośredniej	„potyczki	konkursowej”	naszych	przedszkolaków	
z	reprezentacją	z	Zespołu	Szkolno-	Przedszkolnego	ze	Studzie-
nic.	Do	bezpośredniej	potyczki	zakwalifikowaliśmy	się	po	szcze-
gółowej	weryfikacji	koniecznych	do	spełnienia	warunków:	m.in.	
współpraca	z	organizacjami	regionalnymi,	realizacja	programów	
o	tematyce	regionalnej,	udział	w	programach	europejskich,	bo-
gata	baza	z	zakresu	regionalizmu...	Na	konkursie	w Szkole	Pod-
stawowej	w	Pierśćcu	wystąpiły	 placówki	 oświatowe	 zgłaszające	
udział	 w	 konkursie	 z  czterech	 powiatów:	 bielskiego,	 pszczyń-
skiego,	 cieszyńskiego	 i	 żywieckiego.	 Publiczne	 Przedszkole	 w	
Radziechowach	 było	 jedyną	 placówką	 z	 powiatu	 żywieckiego.	
Nasze  przedszkolaki  pięknie	 przedstawiły	 program	 przygoto-
wany	 pod	 kierunkiem	 nauczycielek:	 Moniki	 Sobieraj,	 Renaty	
Dziergas	 i	Katarzyny	Ozimińskiej.	W	przygotowaniu	dzieci	po-
magali	nam	współpracujący	z	przedszkolem	Grojcowianie	(Pani	
Jadwiga	Jurasz	i	Pani	Brygida	Murańska)	oraz	Panowie	Mariusz	
Kąkol	 i	Grzegorz	Brodka	z	Kompanii	Zbójeckiej.	Do	występu	

Wyróżnienie
Publicznego Przedszkola w Radziechowach

w III Edycji Konkursu Wojewódzkiego
- Edukacja regionalna w szkole

dzieci	przygrywała	kapela	Grojcowian:	Pani	Brygida	Murańska	
z	Dawidem	Murańskim	i	Jakubem	Krzusem.	Wszyscy	stanęli	na	
wysokości	zadania.	Występ	przedszkolaków	spotkał	się	z	entuzja-
stycznym	przyjęciem	ze	strony	oglądających.	Dzieci	dały	z	siebie	
wszystko.	Powiedziano	nam,	że	gdyby	była	możliwość	miejsc	ex	
aequo	to	otrzymalibyśmy 	pierwsze	miejsce	podobnie,	jak	przed-
szkole	ze	Studzienic,	ale...	zabrakło	nam	jedynie	1,5	pkt.	Wróci-
liśmy	z	drugim	miejscem	i radioodtwarzaczem	CD.	Wspomnia-
na	 już	wiązanka	 tańców	 i	przyśpiewek	góralskich	w	wykonaniu	
naszych	przedszkolaków	została	jednak	bardzo	wysoko	oceniona	
przez	komisję	wojewódzką	konkursu	jako	jeden	z	najlepszych	ele-
mentów	przedstawianych	przez	reprezentantów	placówek	oświa-
towych	od	przedszkoli	aż	po	licea	całego	naszego	województwa,	
które	zdecydowały	się	wziąć	udział	w	konkursie.	Na	scenie	w	Ko-
szęcinie	do	występu	naszych	przedszkolaków	przed	widownią	z	
województwa	śląskiego	i	opolskiego	przygrywała	kapela	Zespołu	
Grojcowianie	w	składzie:	Brygida	Murańska,	Monika	Sobel,	Da-
wid	Murański,	Bartłomiej	Polak.	Wyjazd	do	Koszęcina	był	moż-
liwy	dzięki	wsparciu	Pani	Dyrektor	Gminnego	Zarządu	Oświaty	
Radziechowy-	 Wieprz,	 która	 sfinansowała	 przewóz	 busem	 ze	
środków	GZO.	A	pojechaliśmy	w	licznym	składzie:	mali	artyści	z	
rodzicami,	kapela,	wychowawczynie,	dyrektor	przedszkola.	Pod-
czas	występu	wspierali	 nas	 osobiście:	 Pani	 dyrektor	GZO	Elż-
bieta	Kosiec	(która	towarzyszyła	nam	również	podczas	występu	
w Pierśćcu),	przewodnicząca	Komisji	Oświatowej	Rady	Gminy	

Początek działań 
na rzecz zagospo-

darowania naszych 
rzek i potoków

	 Podczas	konferencji	zorganizowanej	w	dniu	6	czerw-
ca	 2012.	 w	 Sali	 Ratuszowej	 Urzędu	 Miejskiego	 Wójt	
Gminy	Radziechowy-Wieprz	wraz	z	innymi	Wójtami	Ży-
wiecczyzny	podpisali	list	intencyjny	z	udziałem	Stanisła-
wa	Gawłowskiego,	Posła	RP,	Sekretarza	Stanu,	Wicemi-
nistra	Środowiska	oraz	Adama	Zdziebło,	 Senatora	RP,	
Sekretarza	Stanu,	Wiceministra	Rozwoju	Regionalnego.	
	 Strony	 podpisujące	 list	 oświadczyły,	 że	 będą	 współ-
działać	 na	 rzecz	 zagospodarowania	 wód	 Powiatu	 Ży-
wieckiego.	 Koncepcja	 planowanej	 rewitalizacji	 obejmie	
budowę	 systemów	 przeciwpowodziowych	 oraz	 budowę	
infrastruktury	wokół	rzek,	potoków	i	Jeziora	Żywieckiego.
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Pani	Lucyna	Kądziołka	oraz	dyrektor	Gminnego	Centrum	Pro-
mocji	Kultury,	Promocji	 ,	Turystyki	Pan	Marek	Jurasz.	Występ	
przedszkolaków	z	Radziechów	otwierał	całą	galę	i	spotkał	się	z	
entuzjastycznym	przyjęciem.	Był	to	jedyny	akcent	góralski	pod-
czas	 całej	 gali	 konkursowej.	 Dzieci	 i	 opiekunowie	 otrzymali	
dyplomy	 i	 upominki.	 Przedszkole	wzbogaciło	 się	 o	 odtwarzacz	
DVD	i	zestaw	książek	o	tematyce	regionalnej.	Dzieci	wraz	z	na-
uczycielkami	 uczestniczyły	 ponadto	 w	 warsztatach	 tanecznych	
prowadzonych	przez	artystów	„Ślaska”.	Całość	atrakcji	tego	dnia	
została	 uwieńczona	 1,5-godzinnym	występem	Zespołu	 Pieśni	 i	
Tańca	Śląsk	pt.	„	A	to	Polska	właśnie”. Jesteśmy	dumni	z naszych	
małych	dzielnych	artystów	i	z	całego	serca	dziękujemy	wszystkim,	
którzy	nas	wspierali.	Podziękowania	dla	Zespołu	Grojcowianie:	
Pani	Jadwidze	Jurasz	za	pomoc	w	skompletowaniu	strojów	dla	
dzieci	 i	 konsultacje	 artystyczne,	 Pani	 Brygidzie	Murańskiej	 za	
opracowanie	tańców	i	przyśpiewek,	za	scenkę	wielkanocną	napi-
saną	piękną	góralską	gwarą,	Panu	Wójtowi	Grzegorzowi	Figurze	
i	Pani	dyrektor	GZO	Elżbiecie	Kosiec,	za	umożliwienie	nam	wy-
jazdów	na	kolejne	etapy	konkursu,	a	Panu	Mariuszowi	Kąkolowi	
za	cudny	wiersz	o	naszym	przedszkolu,	który	stanie	się	od	tej	pory	
programem	naszych	działań	regionalnych	:

Dlo	przedszkolokow	z	Radziechow	łod	Harnasia	:-)
 
„Witojcie	witojcie	syćka	łostomili	!
Z	Beskidow	górole	dziś	do	wos	przybyli!
Bydzie	se	tu	dzisioj	śpiywanie	i	granie!
Jakoz	by	nie	było ?	My	Radzichowianie!

Chodź	my	jesce	mali	,nic	sie	nie	wstdydzemy!
I	wom	dzisioj	ło	wsi	nasej,	cosik	łopowiymy	
Wieś	naso	prastaro	lezy	se	w	dolinie
Gora	Matyska	ponad	niom,	spodkiem	Soła	płynie.

Lud	u	nos	pobozny	tradycje	pilnuje!
zwyki	swoik	przodkow	nad	wszystko	sanuje!
Ucyć	nos	przychodzom	do	nasyk	przedszkoli
bo	my	przedszkoloki	przysłosciom	góroli!

Ucom	nos	sanować	tradycje	i	gware
spominajom	casy	i	zwyki	prastare	.
Ucom	nos	tajcować	łobyrtki	,hajduki
Przekazujom	rózne	ciekawe	nauki
Ucymy	sie	robić	z	bibuły	kwiotecki
Poznajymy	nutki	skrzypiec	,	piscołecki
Gro	nom	heligonka	,grajom	okaryny
i	piyknie	ćwiyrkajom	ty	ptosecki	z	gliny.

Pomogajom	nom	tu	syćka	z	łokolicy.
Zespoł	Grojcowianie	i	nasi	zbojnicy
i	Związek	Podhalan	dodaje	honoru
Niek	wieś	nasa	bydzie	kolybkom	folkloru!

Niek	wrosto	tyn	folklor	w	górala 	młodego.
Coby	kozdy	wyros	na	cłeka	dobrego	.
Coby	ta	tradycja	w	nos	łod	dziecka	rosła
by	mądro	nauka	nigdy	w	las	nie	posła	…”	

dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach
mgr Małgorzata Kasperek

	 Było	 to	możliwe	dzięki	projektowi	przygotowanemu	przez	
Dyrektor	 Gminnego	 Zarządu	 Oświaty	 Radziechowy-Wieprz	
Elżbiecie	Kosiec	w	ramach	projektu	Przedszkolaki	naszą	przy-
szłością	(Program	Operacyjny	Kapitał	Ludzki).

L.	dz.	ŚIR/K/W/418/09/12																											Katowice		06.06.2012	r.

Urzędy	Miast	i	Gmin
Województwa	Śląskiego	

wszystkie	
	 Zarząd		Śląskiej	Izby	Rolniczej,	uprzejmie	informuję,	iż	w dniu	
30.05.2012	 r.	 została	 podpisana	 umowa	 dotacji,	 pomiędzy	 Woje-
wódzkim	 Funduszem	 Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	
w	Katowicach,	reprezentowanym	przez	panów	Mirosława	Szemlę	i	
Tadeusza	Koska	–	Zastępców	Prezesa	Zarządu	WFOŚ	i	GW	w	Kato-
wicach,	a	Zarządem	Śląskiej	Izby	Rolniczej,	reprezentowanym	przez	
pana	Romana	Włodarza	–	Prezesa	Zarządu	ŚIR	i	pana	Jana	Grelę	
–	Wiceprezesa	Zarządu	ŚIR,	na	realizację	w	roku	bieżącym		zadania	
pod	nazwą:	„Wapnowanie	gleb	kwaśnych	i	bardzo	kwaśnych	w	woje-
wództwie	śląskim”.
	 W	ramach	podpisanej	umowy	Śląska	Izba	Rolnicza	otrzyma	do-
finansowanie	w	wysokości	2	mln	zł,	na		zakup	i	wysiew	ponad	26	tys.	
ton	wapna	nawozowego	na	zmniejszenie	 zakwaszenia	 	gleb	użyt-
kowanych	 rolniczo	wyłącznie	na	 terenie	województwa	 śląskiego	 i	
wymienionych	w	ekspertyzie	naukowców	z	Uniwersytetu	Przyrod-
niczego	w	Lublinie	pt.	„Opracowanie	naukowo-badawcze	dotyczą-
ce	 kompleksowego	 rozwiązania	 problemu	 zakwaszania	 gleb	 woj.	
śląskiego	spowodowanego	przekształceniami	antropogenicznymi”	
na	obszarze	8.900	ha.	
	 W	ramach	podpisanej	umowy	jednostkowe	dofinansowanie	wy-
nosi	75,00	zł	do	1	Mg	(1	tony)		czystego	składnika	nawozowego	w	
przeliczeniu	na	CaO,	lecz	nie	więcej	niż	50%	kosztu	zakupu	wapna	
nawozowego.	
	 Warunkiem	 otrzymania	 dotacji	 będzie	 złożenie	 w	 siedzibie	
Biura	 Śląskiej	 Izby	 Rolniczej	 „Wniosku	 o	 wsparcie	 wapnowania	
regeneracyjnego	 gleb”,	 podpisanie	 umowy	 pomiędzy	 Odbiorcą	
Ostatecznym	a	ŚIR	o	dofinansowanie	oraz	złożenie	wymaganych	
załączników	do	wniosku.	
	 Przyjmowanie	 wniosków	 i	 zawieranie	 umów	 z	 Odbiorcami	
Ostatecznymi	 o	 dofinansowanie	 wapnowania	 rozpocznie	 się	 od	
dnia	11	czerwca	2012	roku.	
	 Wszystkie	 informacje	na	 temat	możliwości	 skorzystania	 z	do-
finansowania	oraz	wzory	dokumentów	dostępne	są	na	stronie	 in-
ternetowej	Śląskiej	Izby	Rolniczej	www.sir-katowice.pl	w	zakładce	
„Wapnowanie	gleb”.	
	 W	związku	z	powyższym	prosimy	o	rozpropagowanie	powyższej	
informacji	wśród	Rolników	z	terenu	Państwa	Gminy.

Z	poważaniem

Prezes	Zarządu
/-/	Roman	Włodarz

	 Szanowni	 Państwo	 Stowarzyszenie	 Bibliotekarzy	 Pol-
skich	 już	 po	 raz	 drugi	 organizuje	 plebiscyt	 na	 Biblioteka-
rza	Roku.	Obecnie	 trwa	głosowanie	 internetowe	w	wyniku	
którego	zostanie	wyłoniony	Bibliotekarz	 roku	2011.	Z	wo-
jewództwa	śląskiego	wyłoniona	została	Małgorzata	Kępka	-	
dyrektorka	jednoosobowej	biblioteki	w	Koszarawie.	Prosimy	
o	wsparcie	koleżanki	i	oddanie	na	nią	głosu	pod	adresem:
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=5057
	 Jej	zwycięstwo	będzie	zwycięstwem	całego	województwa	
śląskiego.	Głosowanie	 trwa	 tylko	 do	 20	 czerwca	 i	 obecnie	
Małgosia	 walczy	 z	 13	 reprezentantami	 pozostałych	 woje-
wództw	i	jest	w	ścisłej	czołówce.
	 Zachęcamy	do	głosowania	i	dziękujemy	za	wsparcie!
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W BRZUŚNIKU:
	 W	dniach	od	8	do	15	maja	2012	roku	
w	Szkole	Podstawowej	im	Ks.	Jana	Twar-
dowskiego	w	Brzuśniku	odbywały	się	za-
jęcia	 z	 nauczycielem	bibliotekarzem.	W	
klasie	 1	 uczniowie	 przynieśli	 swoje	 ulu-
bione	maskotki	i	zabawki.	Dzieci	słucha-
ły	bajek	z	serii	„Bajki	Marzanki”.	

Dorota Ryżka

W RAMACH TYGODNIA BIBLIOTEK:

W WIEPRZU:
	 W	dniach	między	8	a	15	maja	z	oka-
zji	 „	 Tygodnia	 Bibliotek”	 przedszkolaki	
z  Wieprza  	 wraz	 ze	 swoimi	 opiekuna-
mi	 odwiedziły	 naszą	 placówkę.	 Dzieci	
z wielką	radością	zapoznały	się 	z	tak	nie-
zwykłym	dla	nich	miejscem.	
	 Kilkoro	z	nich	bywało	wcześniej	w	bi-
bliotece	ze	swoimi	mamami,	czy	starszym	
rodzeństwem.
	 Dzieciaczki	 z	 zaciekawieniem	 obej-
rzały	 zgromadzone	 zbiory,	 poznały	 za-
sady	 wypożyczania	 książek	 oraz	 pracę	
bibliotekarki.	
	 Na	 pamiątkę	 wizyty	 w	 bibliotece	
przyniosły	 własnoręcznie	 wykonane	 ob-
razki,	 piękne	 kwiaty	 i  wypożyczyły	 wy-
brane	 przez	 siebie	 książki,	 które	 będą	
czytane im	w	przedszkolu.
	 Na	 pożegnanie	 zaśpiewały	 piękną	
piosenkę	 i	 obiecały,	 że	 przyjdą	 do	 bi-
blioteki	jeszcze	nie	raz,	do	czego	bardzo	
zachęcam	 i	 serdecznie	 zapraszam.	 Ewa	
Talik

W RADZIECHOWACH:
	 Przedszkolaki	 są	w	 naszej	 bibliotece	
stałymi	 gośćmi.	 Czytamy	 razem	 ksią-
żeczki,	opowiadamy	sobie	różne	historie	
i  świetnie	razem	się	bawimy.	W	ramach	
tygodnia	 bibliotek	 odwiedziły	 nas	 rów-
nież	dzieci	z	klas	II	szkoły	podstawowej.

	 Uczniowie	 szkół	 podstawowych	
z  Radziechów,	 Wieprza	 oraz	 Juszczyny	
spotkali	 się	 z	 okazji	 Tygodnia	 Bibliotek	
z	 panem	 Łukaszem	 Dębskim,	 autorem	
książek	dla	dzieci	i	młodzieży.	
	 Uczestnicy	spotkania	nie	tylko	mogli	
zapoznać	 się	 z	 tajnikami	 pracy	 pisarza	
i  ilustratora	książek	ale	 także	wzięli	ak-
tywnie	 udział	 w	 przygodzie	 detektywi-
stycznej	 i	 skutecznie	 rozwiązali	 zagadkę	
kryminalną

	 Dzieci	zadały	mnóstwo	dociekliwych	
pytań	dzięki,	którym	dowiedzieliśmy	 się	
między	 innymi	 o	 tym,	 że	 przebrany	 za	
aniołka,	jamnik	pana	Łukasza,	zdobył	III	
miejsce	w	międzynarodowym	Pochodzie	
Jamników	J
	 Masz	 pomysł	 na	 spotkanie	 z	 cieka-
wym	człowiekiem?	Czekamy	na	propozy-
cje	spotkań	autorskich.

BIBLIOTEKA RADZIECHOWY-
WIEPRZ WYBRANA JAKO JEDYNA 

Z 3000 POLSKICH BIBLIOTEK!
	 Nasza	 biblioteka	 została	 wybrana	
przez	Fundację	Rozwoju	Społeczeństwa	
Informacyjnego	 oraz	 Stowarzyszenie	
Twórców	Grafiki	Użytkowej,	jako	jedyna	
spośród	 3000	 polskich	 bibliotek	 biorą-
cych	udział	w	Programie	Rozwoju	Biblio-
tek,	do	pilotażowego	wdrożenia	systemu	
identyfikacji	wizualnej.	
		 W	ramach	akcji	biblioteka	otrzymała	
za	 darmo	 elementy	 systemu:	 tablice	 in-
formacyjne,	szablon	strony	internetowej,	
elementy	 oznakowania	 zewnętrznego	
oraz	 wewnętrznego.	 Informacje	 z	 prze-
prowadzonego	 pilotażu	 zamieszczone	
zostaną	w	podręczniku	dla	bibliotek,	któ-
ry	ukaże	się	już	niebawem.	

	 Udział	w	 pilotażu	 stał	 się	 okazją	 do	
zaprezentowania	 naszej	 biblioteki	 pod-
czas	Międzynarodowych	Targów	Innowa-
cji	Bibliotecznych	w	Kijowie.	Dyrektorka	
biblioteki	 Beata	 Leńczuk-Bachmińska	
poprowadziła	 warsztaty	 dla	 naszych	
wschodnich	sąsiadów	na	temat	przestrze-
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ni	bibliotecznej	i	kreowania	marki.	Udało	
się	nawiązać	wiele	ciekawych	kontaktów,	
między	innymi	w	biblioteką	z	Kirgistanu.

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ! 
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!

Już	teraz	zapraszamy	serdecznie!
	 29	 czerwca	 NOC	W	 BIBLIOTECE	
do	godziny	22	zapraszamy	wszystkich	do	
biblioteki	w	Radziechowach.	
	 Ostatnia	noc	przyniosła	nam	spotka-
nie	z	Drużyną	Południe	z	Żywca	–	mogli-
śmy	 zapoznać	 się	 z	wierzeniami,	 sposo-
bem	życia,	ubiorem	Wikingów	i	Słowian.	
Obejrzeliśmy	pokaz	walki	na	noże,	mie-
cze,	walki	w	szyku	zwartym.	Każdy	chęt-
ny	mógł	przymierzyć	strój	wikinga	i	zro-
bić	sobie	zdjęcie	z	orężem	w	dłoni	;).	
	 Już	 w	 pomieszczeniach	 biblioteki,	
do	 białego	 rana,	 graliśmy	w	 gry	 karcia-
ne	 i  fabularne,	 w	 trakcie	 kalamburów	
sprawdzaliśmy	 swoją	 wiedzę	 z	 zakresu	
literatury	i	filmu.	

	 Co	przyniesie	najbliższa	NOC	W	BI-
BLIOTECE?	Informacje	znajdziecie	na	
tydzień	 przed	 imprezą	 na	 Facebooku,	
Naszej	Klasie	i	tablicach	ogłoszeń.

WARSZTATY!
	 Dzięki	 zaangażowaniu	mieszkańców	
Radziechów	 i	 Juszczyny	 już	 w	 wakacje	
będziecie	mieli	okazję	wziąć	udział	w	su-
per	warsztatach:
	 Kilka	miesięcy	temu	biblioteka	prze-
prowadzała	ankiety	wśród	mieszkańców	

naszej	gminy.	Okazało	się	że	wiele	osób	
chętnie	 wzięłoby	 udział	 w	 warsztatach	
fotograficznych	 i	obróbki	grafiki.	Grupa	
nieformalna	Fabryka	Prądu	zaprasza	na	
warsztaty	 „Negatyw	 spostrzeżeń”.	 Re-
krutacja	 rusza	 już	 niebawem,	 informa-
cje	na	FB,	NK	 i	 plakatach	na	przystan-
kach.	W	warsztatach	będzie	można	wziąć	
udział	 w	 Radziechowach,	 w	 Wieprzu	
i w Juszczynie.	Zapraszamy!	Zapisy	pod	
nr	tel.	791416478	(Joanna	Świst).
	 W	 2011	 roku	 w	 bibliotece	 w	 Ra-
dziechowach	 odbywały	 się	 warsztaty	
ceramiczne	 i	 warsztaty	 komunikacji	 in-
terpersonalnej.	 Już	 w	 wakacje,	 tym	 ra-
zem	w	Juszczynie	będziecie	mieli	okazję	
wziąć	udział	w	warsztatach	ceramicznych	
i	w	warsztatach	 tkackich	„ETNO	KRE-
ACJE	 –	 zabawka	 ludowa”organizowa-
nych	 przez	 grupę	 nieformalną	 Kwadra-
towe	 Koło.	 Zapraszamy!	 Zapisy	 pod	
numerem	 tel.	 609684365	 (Agnieszka	
Biegun),	spotkanie	organizacyjne	 już	25	
czerwca	w	bibliotece	w	Juszczynie.

KLUB GRACZA
	 Grasz	 w	 gry	 komputerowe,	 planszo-
we,	bitewne,	 fabularne?	Zapraszamy	do	
biblioteki	 w	Radziechowach,	 w	wakacje	
rozkręcamy	KLUB	GRACZA,	nie	nudź	
się	w	 domu,	 graj	 razem	 z	 nami!	Miesz-
kasz	 w	 innej	 miejscowości	 gminy	 i	 szu-
kasz	miejsca	 i	 ludzi	 żeby	 pograć?	Ode-
zwij	się!	

KINO W BIBLIOTECE
	 W	każdy	wakacyjny	czwartek	o	godzi-
nie	15:00	w	bibliotece	w	Radziechowach	
zapraszamy	 na	 projekcję	 filmu!	 Nasz	
plan?	Założyć	Dyskusyjny	Klub	Filmowy,	
spotykać	się,	oglądać	filmy,	dobrze	się	ba-
wić.	Czekamy	na	ciekawe	pomysły	i zapra-
szamy	do	naszego	kącika	kinowego.

WIECZÓR POETYCKI
	 Zapraszamy	 wszystkich	 chętnych	 do	
wzięcia	udziału	w	wieczorze	poetyckim!	
6	 lipca	 w	 bibliotece	 w	 Radziechowach	
(piątek)	 o	 godzinie	 19:00	 zapraszamy	
zarówno	twórców,	jak	i	wielbicieli	poezji.

	 Chcesz	 zaprezentować	 swoją	 twór-
czość?	Zgłoś	się	mailowo:	
gbp@radziechowy-wieprz.pl

PRZEKAŻ DAR BIBLIOTECE!
	 Masz	 w	 domu	 ciekawe	 niezniszczo-
ne	książki,	których	już	nie	potrzebujesz?	
Przynieś	je	do	biblioteki.

	 W	dniu	 26	maja	 na	 boisku	LKS	 „Jedność”	Wieprz	 zosta-
ły	 rozegrane	VII	 Powiatowe	 Zawody	 Sportowo	 –	 Pożarnicze	
Młodzieżowych	 Drużyn	 Pożarniczych,	 zostały	 one	 rozegrane	
w dwóch	grupach:	dziewczyn	 i	 chłopców.	Na	 starcie	pojawiło	
się	12	drużyn	MDP	chłopców	oraz	5	drużyn	MDP	dziewczyn.	
	 W	grupie	chłopców	najlepszy	wynik	osiągnęła	MDP	Przy-
będza	z	czasem	196,4	s	o	dało	6	miejsce	w	klasyfikacji	gene-
ralnej,	 następnie	 MDP	 Radziechowy	 czas	 198	 s	 7	 miejsce,	
MDP	Bystra	 łączny	czas	199,7	s,	8	miejsce,	ostatnia	drużyna	
reprezentująca	naszą	Gminę	MDP	Juszczyna	z	czasem	249,8	s	
zajęła	12	pozycję.			

Dziewczyny z MDP Radziechowy
pokazały klasę !!! 

	 Natomiast	 w	 drugiej	 grupie	 młodzieżowa	 drużyna	 pożarnicza	
dziewczyn	z	Radziechów	zajęła	wysokie	2	miejsce	przegrywając	o	3,5	s	
z	pierwszą	drużyną	MDP	Przyłęków.	Nasze	dziewczyny	bardzo	inten-
sywnie	trenowały	ćwiczenia	bojowe	oraz	bieg	sztafetowy	co	przyniosło	
znakomity	efekt.	Gratulujemy	i	życzymy	kolejnych	sukcesów!!!
	 Serdeczne	 podziękowania	 dla	 opiekunów	 druha	 Pawła	
Szymczyny	oraz	druha	Roberta	Freya	z	 jednostki	Ochotniczej	
Straży	Pożarnej	w	Radziechowach	za	pomoc	w	przygotowaniu	
dziewczyn	do	zawodów.	
	 Link	do	oficjalnych	wyników		http://www.zywiec.kppsp.gov.pl/in-
dex.php?option=com_content&task=view&id=504&Itemid=39
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DEMOGRAFIA
Od	dnia	01.05.2012	–	31.05.2012

URODZENIA

DZIEWCZYNKI	–	4
1.	Julia
2.	Lena
3.	Weronika
4.	Sandra

CHŁOPCY	–	3
1.	Błażej
2.	Patryk
3.	Szymon

MAŁŻEŃSTWA
Na	ślubnym	kobiercu	stanęło	16	par.

ZGONY
Od	dnia	01.05.2012r.	–	31.05.2012r.		zmarło 7 osób

Wakacje
na „Orliku”

	 Rok	szkolny	zbliża	się	wielkimi	krokami	do	końca.	Dzie-
ci	oraz	młodzież	szkolna	z	utęsknieniem	czekają	na	wakacje.	
Wszystkich	 tych,	którzy	nie	mają	planów	wakacyjnych	 ser-
decznie	zapraszamy	na	aktywne	spędzanie	wolnego	czasu	na	
orliku	w	Radziechowach.	
	
	 Od	 poniedziałku	 do	 piątku	w	 godzinach	 od	 9:00-17:00	
pod	okiem	animatora	można	będzie	 skorzystać	 ze	 sprzętu	
sportowego	 w	 jaki	 został	 wyposażony	 obiekt,	 oraz	 wska-
zówek	 i	 pomocy	 trenera	 odnośnie	 uprawianej	 dyscypliny	
sportu.	W	 czasie	 wakacji	 będą	 również	 organizowane	 gry	
i zabawy	dla	dzieci	a	informacje	na	ten	temat	można	będzie	
znaleźć	na	tablicy	informacyjnej	lub	na	stronie	Gminy	Ra-
dziechowy-Wieprz:	www.radziechowy-wieprz.pl
	
	 Obiekt	w	Radziechowach	składa	się	z	dwóch	boisk	spor-
towych.	Boiska	ze	sztuczną	nawierzchnią	do	gry	w	piłkę	noż-
ną	oraz	boiska	wielofunkcyjnego	do	 gry	w	 siatkówkę	oraz	
koszykówkę.	

	 Wszystkie	 dzieci	 oraz	 młodzież	 szkolną	 serdecznie	 za-
praszamy.

POLECAMY KSIĄŻKI NA CZERWIEC:
SENSACJA	-	PRZYGODA
	 „Znakomita	powieść	historyczna	au-
tora	 bestsellerowej	 „Katedry	 w	 Barce-
lonie”,	 napisana	 z	 epickim	 rozmachem	
i	 dbałością	 o	 prawdę	 historyczną	 opo-
wieść	o	miłości	 i	nienawiści,	utraconych	
złudzeniach,	religijnej	nietolerancji	oraz	
nadziei,	która	nadaje	życiu	sens.”

(azymut.pl)

ROMANS
	 „Logan	 Thibault	 służył	 w	 piechocie	
morskiej,	 ma	 za	 sobą	 służbę	 w	 Iraku,	
gdzie	wielokrotnie	otarł	się	o	śmierć.
	 Przeżył	i	wrócił	do	domu	z	pamiątką	
-	znalezionym	na	pustyni	zdjęciem	mło-
dej	kobiety,	które	traktuje	jako	talizman.	
Kiedy	 w	 bezsensownym	 wypadku	 ginie	
jego	przyjaciel,	Logan	stawia	sobie	za	cel	
odszukanie	dziewczyny	z	fotografii.”

(azymut.pl)

DLA	MŁODZIEŻY
	 „Znam	 tylko	 podziemne	 tunele.	 Tak	
jak	Skręt	i	Kamień,	moi	przyjaciele,	którzy	
mieli	 tyle	 szczęścia,	 żeby	 dożyć	 piętnastu	
lat	i	dostać	imiona.	Tak	jak	Cień.	Podobno	
był	na	Powierzchni,	ale	ja	w	to	nie	wierzę.	
Przecież	tam	na	Powierzchni	nie	ma	nic…
	 Czy	dziewczyna	urodzona	w	ciemno-
ści	przeżyje	zesłanie	w	światło	dnia?

(azymut.pl)
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APEL DO MIESZKAŃCÓW
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ

	 W	związku	z	nie	przestrzeganiem	ustawy	o	utrzymaniu	czystości	i	porządku	na	terenie	gminy,		ponownie	APELUJEMY	
do	wszystkich	mieszkańców,	oraz	osób	odwiedzających	nasze	zakątki,	aby	zamykać	na	swojej	posesji	psy	które	wolno	biegają,	
ponieważ	stwarzają	bezpośrednie		zagrożenie	dla	dzieci,	ruchu	kołowego	oraz	mieszkańców.	

	 Ponadto	 informujemy,	 iż	na	 terenie	naszej	gminy	można	oddawać	segregowane	śmieci	ZA	DARMO,	o	czym	Państwo	
często	zapominacie,	co	widać	w	przydrożnych	rowach	,	działkach,	posesjach.	

	 Problemem	jest	również	brak	numeru	na	budynku.	Stwarza	to	problem	identyfikacji	osób	zamieszkującym	pod	danym	adresem.

	 Dlatego	też	przypominamy	wszystkim	mieszkańcom,	przyjezdnym	turystom,	którzy	na	naszym	terenie	posiadają	domki,	
o obowiązku	umieszczania	numeru	porządkowego	w	widocznym	miejscu	na	budynku,	do	którego	przyporządkowany	jest	nu-
mer	adresowy.

Z serdecznym pozdrowieniem 
Wasi Sołtysi

	 W	połowie	kwietnia	podbeskidzkie	piłkarki	 ręczne	zakoń-
czyły	swój	sezon.	Ale	młode	szczypiornistki	ani	myślą	o	zasłużo-
nym	odpoczynku	i	grają	dalej!

	 Okazją	 do	 potyczki	 był	 Turniej	 Piłki	 Ręcznej	 Dziewcząt	
o Puchar	Wójta	Gminy	Rajcza	Kazimierza	Fujaka.	Organiza-
torzy	zaprosili	do	gry	cztery	drużyny:	Milówkę,	Rajczę,	Ujsoły	
i	Wieprz.	Drużyny	rywalizowały	każda	z	każdą.	Rajczanki	oka-
zały	się	niegościnne	i	wygrały	wszystkie	swoje	trzy	mecze.	Na-
tomiast	o	drugie	miejsce	trwała	zacięta	rywalizacja.	Ostatecznie	
drugi	był	Wieprz	przed	Ujsołami	i	Milówką.	Grze	przypatrywali	
się	między	 innymi	wójt	 gminy	Rajcza	Kazimierz	Fujak	 i	wójt	
gminy	Radziechowy-Wieprz	Grzegorz	Figura.

TURNIEJ SZCZYPIORNIAKA W RAJCZY
NIEGOŚCINNE GOSPODYNIE

	 -	To	był	pierwszy	turniej	w	Rajczy	i	będą	następne.	Widać,	
że	dziewczyny	grają	z	ogromnym	zapałem,	a	przy	tym	doskona-
le	się	bawią.	Warto	w	nie	inwestować!	–	powiedział	wójt	Kazi-
mierz	Fujak.

	 Z	kolei	wójt	Grzegorz	Figura	podkreśla,	że	widać	stałe	po-
stępy	u	dziewcząt.

	 -	To	już	mój	trzeci	turniej,	który	mam	okazję	oglądać	i	moż-
na	powiedzieć,	że	jestem	już	stałym	kibicem.	Tym	dziewczynom	
naprawdę	warto	pomagać,	bo	wystarczy	na	nie	chwilę	popatrzeć	
i	 już	 wiadomo,	 iż	 nie	 jest	 to	 słomiany	 zapał	 –	 zaznacza	 wójt	
Grzegorz	Figura.

KALENDARZ IMPREZ NA CZERWIEC
Data Miejsce	imprezy Temat Organizator Uwagi

Termin	nadsyłania	prac	
- do	15.06.2012.

Rozstrzygnięcie	do	końca	
czerwca	

Gminny	Konkurs	Zdobnictwa	
Bibułkowego	„Kwiaty	naszych	ogrodów,	

pól	i łąk”	-	Brzuśnik GCKPT

Konkurs	otwarty
(dzieci,	młodzież	
i	dorośli	z terenu	

gminy)

28.06.2012
od	godz.	17:00

Gimnazjum	nr	2	
w Wieprzu

Gala	podsumowująca	projektu	EFS	
„Szkolna	Akademia	Wiedzy	i Umiejętności”	
oraz	impreza	towarzysząca	związana	

z zakończeniem	roku	szkolnego	2011/2012		
-	Widowisko	Teatralne	„A	miało	być	tak	

pięknie,	a wyszło...”

Gimnazjum	
nr 2	w Wieprzu

Ogólnodostępna	
dla	wszystkich	
mieszkańców
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	 Grupa	dwudziestu	jeden	uczniów	i	czterech	nauczycieli	z	Gim-
nazjum	Publicznego	nr	3	w	Juszczynie	w	dniach	2	do	10	maja	prze-
bywała	w	Hiszpanii.
	 Wyjazd	 ten	 umożliwiły	 środki	 pozyskane	 w	 ramach	 projektu	
Comeniusa;	 „Oddaleni,	 ale	 podobni”(„Far	 Away	 But	 Similar”),	
który	 realizowany	 jest	 przez	 naszą	 szkołę	 od	 sierpnia	 2010	 roku	
wspólnie	ze	szkołą	El	Casal	z	Castellar	del	Vallès	w	Katalonii.
Przed	 wyjazdem	 uczniowie	 polscy	 uczestniczyli	 w	 kursie	 języka	
hiszpańskiego	na	poziomie	A1,	który	odbywał	się	na	terenie	szko-
ły	w	Juszczynie.	Opracowali	także	małe	słowniki	polsko-angielskie	
i polsko-hiszpańskie	z	najbardziej	popularnymi	i	przydatnymi	sło-
wami	i	zwrotami	niezbędnymi	do	porozumienia	się	z	katalońskimi	
uczniami,	ich	nauczycielami	i	rodzicami.	Dokonali	tłumaczeń	ma-
teriałów	przesyłanych	przez	koordynatorkę	z	hiszpańskiej	 szkoły,	
które	związane	były	z	przygotowywanym	przez	 szkołę	katalońską	
przewodnikiem	turystycznym	po	ich	regionie.
	 Wyjazd	 do	 Hiszpanii	 stał	 się	 wielkim	 przeżyciem	 dla	 jego	
wszystkich	uczestników.	Większość	uczniów	po	raz	pierwszy	mia-
ła	możliwość	przelotu	samolotem.	W	czasie	pobytu	grupa	polskich	
uczniów	i	nauczycieli		wraz	z	ich	hiszpańskimi	kolegami	i	koleżan-
kami	zwiedziła		wiele	atrakcyjnych	miejsc	i	obiektów	znajdujących	
się	w	Katalonii.
	 W	 Barcelonie	 -Stadion	 Olimpijski,	 kościół	 Sagrada	 Fami-
lia,	 dzielnicę	 gotycką	 (Barri	Gòtic),	 stadion	klubu	FC	Barcelona	
–	 Camp	Nou.	 Na	 	Montserrat	 zwiedzili	 	 klasztor	 benedyktynów	
i sanktuarium	Czarnej	Madonny	oraz	chodzili	malowniczymi	szla-
kami	 tego	 przepięknego	masywu	 	 górskiego	 zapoznając	 się	 z	 jej	
fauną	 i	florą.	Odbyli	 też	spacer	wzdłuż	sławnego	wybrzeża	Costa	
Brava,	opalali	 się	na	plaży	 i	 kąpali	w	Morzu	Śródziemnym.	Nie-
zwykle	 atrakcyjnym	 okazał	 się	 też	 pobyt	 na	 lodowisku	 w	 Pałacu	
Lodu	w pobliżu	słynnego	stadionu	w	Barcelonie,	gdzie	niektórzy	
z	naszych	uczniów	mieli	okazję	pierwszy	raz	w	życiu	pojeździć	na		
łyżwach	na	prawdziwym	lodowisku.	Atrakcyjną	okazała	się	też	dla	
nich	przejażdżka	metrem	po	Barcelonie.
	 Uczniowie	naszego	gimnazjum	przygotowali	kolegom	z	Kata-
lonii	prezentacje	zawierające	informacje	o		Polsce,	Śląsku,	polskiej	
kuchni	i	sporcie	oraz		o	sławnych	ludziach	pochodzenia	polskiego.	
Prezentacje	te	spodobały	się	tak	bardzo	nauczycielom	ze	szkoły	El	
Casal,	 że	 	 poprosili	 o	 trzykrotne	 ich	 przedstawienie	 dla	 różnych	
grup	wiekowych	swoich	uczniów.
	 Nauczyciele	 ze	 szkoły	 El	 Casal	 	 przygotowali	 zajęcia	 lekcyj-
ne	i	warsztatowe	dla	uczniów	polskich	i	katalońskich.	Objęły	one	
wspólną	naukę	języka	hiszpańskiego,	polskiego	i	katalońskiego,	na-
ukę	historii,	biologii	i	wychowania	fizycznego.	Miłym	zaskoczeniem	
była	lekcja	tańca,	słynnej	salsy,	w	której	opanowaniu	nasi	ucznio-
wie	byli	nawet	lepsi	od	Katalończyków.	Pod	koniec		naszej	wizyty	
w szkole	El	Casal	odbył	się	kwiz	wiedzy	o	sławnych	ludziach	z	oby-
dwóch	 krajów	 oraz	 dokonana	 została	 ewaluacja	 pobytu	 polskich	
uczniów		w	Katalonii.

Wizyta uczniów z Gimnazjum z Juszczyny
w Hiszpanii

	 Wśród	 uczniów	 wyjeżdżających	 do	 Castellar	 del	 Vallès	 	 byli	
członkowie	zespołu	„Grojcowianie”,	którzy	zaprezentowali	w	szko-
le	hiszpańskiej	fragment		naszego	lokalnego	folkloru.	Wykonanie	
go	w	połączeniu	 z	pięknymi	 strojami	góralskimi	 zachwyciło	hisz-
pańskich	 uczniów,	 którzy	 zrewanżowali	 się	 nam	 przedstawiając	
swoje	tańce	i	pieśni	ludowe.
	 Podczas	 naszego	 pobytu	 zostaliśmy	 przyjęci	 przez	 burmistrza	
miasta	Castellar	del	Valles	i	otrzymaliśmy	na	pamiątkę		4	egzem-
plarze	przewodnika	turystycznego	po	Katalonii	w	trzech	językach:	
katalońskim,	angielskim	i	polskim.
	 Przewodnik	ten,	zgodnie	z	celami	projektu,	został	opracowany	
przez	uczniów	ze	szkoły	katalońskiej.
	 Polscy	uczniowie	i	nauczyciele	zostali	bardzo	życzliwie	przyję-
ci		przez	rodziców,	nauczycieli	i	uczniów	ze	szkoły	w	Castellar	del	
Vallès.
	 Uczniowie	 nasi	 zaprezentowali	wysoki	 poziom	kultury	 osobi-
stej	 i	przygotowania	merytorycznego	oraz	stanowili	przykład	wła-
ściwego	zachowania	się	w	każdej	sytuacji		wynikającej		z	nieprzewi-
dzianych	okoliczności.	Nawiązali	też	bliskie	przyjaźnie	z	uczniami	
ze	szkoły	El	Casal.
	 Wszyscy	 są	bardzo	 zadowoleni	 z	wyjazdu	 i	pragnęliby	 jeszcze	
raz	kiedyś	odwiedzić	swoich	przyjaciół	w	Hiszpanii.
	 Nauczyciele	wierzą	w	to,	że	wyjazd	uczniów	wzbogacił	ich	wie-
dzę	o	świecie	i		stał	się	wielką		motywacją	do	dalszego	kształcenia		
i nauki	języków	obcych.

Maria Zaor, Edward Szczyrk

Ważne
dla klientów

Tauron w Żywcu!!!
	 W	wyniku	 przeprowadzonych	 negocjacji	 z	 TAU-
RON	Obsługa	Klienta	Sp.	z	o.o.	Punkt	Obsługi	Klien-
ta	w	Żywcu,	przy	ul.	Wesołej	będzie	czynny	raz	w	tygo-
dniu,	czyli	środę	od	godziny	7.00	do	godziny	15.00.

	 Poza	tym	terminem	klienci	mogą	załatwiać	wszyst-
kie	sprawy	dzwoniąc	pod	numer	telefonu	32 606	0 606.	
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	 Jak	co	roku	w	niedzielne	popołudnie	27	maja	2012	roku	spo-
tykaliśmy	się	z	naszymi	drogimi	mamusiami	w	progach	radzie-
chowskiej	szkoły.	Witamy	Je	serdecznie,	dziękując	za	przybycie	
i	poświęcony	nam	czas.	Poprzez	poezję,	piękną	muzykę,	piosen-
ki	i	życzenia,	a	równocześnie	skromny	poczęstunek	-	wyrażamy	
nasz	szacunek,	dziecięcą	miłość	i	ufność	w	to,	że	Mama	zawsze	
przy	nas	będzie	–	bez	względu	na	to	czy	mamy	pięć,	piętnaście	
czy	pięćdziesiąt	lat	–	nawet	jeśli	Jej	już	nie	ma	na	ziemi…	

	 Ma-ma,	ma-ma,	ma-ma:
-	ma	-	mnóstwo	miłości,
-	ma	-	czas	dla	mnie,
-	ma	-	siły	–	choć	nie	wiem	skąd,	
-	ma	-	kojący	dotyk	–	gdy	coś	mi	się	stanie,
-	ma	-	słowa	pociechy	–	kiedy	płaczę,
-	ma	-	uśmiech	na	twarzy	–	gdy	się	śmieję,
-	ma	-	ranę	w	sercu	–	gdy	zrobię	coś	złego,
-	ma	-	mnie	stale	w	swym	sercu	i	w	myślach,
-	ma	-	tak	stale	i	nic	tego	nie	zmieni…		

	 W	 spotkaniu	 uczestniczył	 również	 ks.	 proboszcz	 Ryszard		
Kubasiak,	który	również	złożył	życzenia	wszystkim	mamom.

Koncert dla Mam w Zespole Szkół
 im. ks. prał. Stanisława Gawlika

w Radziechowach
Za miłość, troskę, czas, poświęcenie, za każdy dzień, kolejną 
chwilę – dziękuję Ci Mamo!  Kocham Cię!

Twój	syn
Twoja	córka

Twoje	dziecko
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	 W	dniu	1	czerwca	2012r.	–	w	Dzień	Dziecka,	odbyło	się	
poświęcenie	przez	Księdza	Proboszcza	Ryszarda	Kubasiaka	
kompleksu	boisk	zlokalizowanych	przy	Zespole	Szkół	im.	ks.	
prał.	Stanisława	Gawlika	w	Radziechowach.
	 Całkowity	 koszt	 zadania	wyniósł	 1955084,54	 zł.	W	 tym	
dotacja	z	budżetu	Państwa	w	wys.	500000,00	zł	 i	 z	Urzędu	
Marszałkowskiego	Województwa	Śląskiego	333000,00zł,	na-
tomiast	środki	własne	1122084,54	zł.	
	 Tą	 drogą	 pragniemy	 podziękować	 Pani	 Poseł	 na	 Sejm	
RP	Mirosławie	Nykiel	za	pomoc	w	promocji	naszej	Gminy.	
Dzięki	 Jej	 zaangażowaniu	 o	 naszej	 inwestycji	 dowiedziały	
się	władze	w	Warszawie.	Listy	gratulacyjne	z	okazji	otwarcia	
Orlika	przesłały	nam:	Kancelaria	premiera,	Minister	Sportu	
–	Pani	Joanna	Mucha,	Wojewoda	Śląski	–	Zygmunt	Łukasz-
czyk,	Poseł	na	Sejm	RP	–	Pani	Mirosława	Nykiel	oraz	oso-
biście	uczestnicząca	w	spotkaniu	–	Poseł	na	Sejm	RP	-	Pani	
Małgorzata	Pępek.
	 Cóż	 to	 takiego?	Otóż	Orlik	 to	 kompleks	 boisk	 sporto-
wych,	 których	 podstawowym	 zadaniem	 jest	 zapewnienie	
możliwości	uprawiania	 sportu	każdemu,	kto	ma	po	prostu	
na	to	ochotę	–	niezależnie	od	statusu	majątkowego	czy	pozy-
cji	społecznej.	Całe	to	przedsięwzięcie	to	tylko	jedno	z	wielu	
na	terenie	całego	kraju,	sto	czterdzieste	trzecie	w	wojewódz-
twie	 śląskim	 i	 pierwsze	 w	 naszej	 gminie,	 ale	 dla	 nas	 naj-
ważniejsze!	 Inwestycja	 ta	 została	 zrealizowana	 dzięki	 wie-
lu	 ludziom	dobrej	woli	 i	 potężnym	nakładom	pieniężnym.	
Z serca	dziękujemy	władzom	gminy	i	tym	wszystkim,	którzy	
w	jakikolwiek	sposób	przyczynili	się	do	jego	powstania.
	 Piątkowe	 niebo	 całe	w	 chmurach,	 pada	 deszcz.	Z	 tego	
powodu	 jesteśmy	 	w	murach	 szkoły	 na	 sali	 gimnastycznej,	
a nie	jak	wcześniej	planowaliśmy	–	w	amfiteatrze.		
	 W	powietrzu	czuć	powiew	świeżości.	Oczywiście	 to	do-
piero	początek	–	bo	przecież	boisko	trzeba	utrzymać,	kon-
serwować	 i	 co	 najważniejsze	 –	 pokazać	 ludziom,	 że	warto	
na	Orliku	 spędzać	 czas…	Otrzymaliśmy	 z	 tej	 okazji	 wiele	
listów,	życzeń	–	mamy	więc	nadzieję	na	ich	spełnienie.
	 Młodzież	przedstawia	program	artystyczny	–	jeszcze	raz	
ukazuje	nam	swe	talenty	i	zaangażowanie.	Jest	nawet	akcent	
bliskich	czasowo	zmagań	sportowych	–	przerobiony	na	obec-
ną	chwilę	hymn	Euro	2012.	Na	moment	przenosimy	się	rów-
nież	na	stadion,	gdzie	szczególni	wybrańcy	 losu	(nie	tylko)	
próbują	swych	sił	w	zaaranżowanych	rzutach	karnych	–	na	
pustą	bramkę.	Oczywiście	pełen	sukces,	choć	widać,	że	za-

OTWARCIE ORLIKA

wodnicy	przeżywają	swój	udział	:	kurczowo	zaciskają	palce,	
koncentrują	się,	niektórzy	nerwowo	ocierają	pot								z	czo-
ła…	Każdy	gol	nagradzamy	gromkimi	brawami	i	gdyby	tak	
przyjrzeć	się			z	boku	–	zachowujemy	się	jak	prawdziwi	kibi-
ce:	szaleje	doping,	podrywamy	się	z	miejsc,	by	lepiej	widzieć	
(a	może	porywają	nas	emocje),	wiwatujemy…	
	 Radość	świętowania	przechodzi	pomaleńku	w	uroczyste	
otwarcie,	które	dokonuje	się	już	na	zewnątrz	–	przez	chmury	
przebija	się	słońce	-	na	chwilę	cała	aura	sprzyja	temu	histo-
rycznemu	dla	naszej	szkoły	i	społeczności	lokalnej	momen-
towi	–	dokonuje	się	symboliczne	przecięcie	wstęgi	i	poświę-
cenie	Orlika	przez	proboszcza	tutejszej	parafii.	Nie	sposób	
wspomnieć,	iż	tego	dnia	mamy	jeszcze	jedno	święto	–	Mię-
dzynarodowy	Dzień	Dziecka	 –	 a	 przecież	Orlik	ma	 służyć	
przede	wszystkim	dzieciom	i	młodzieży	–	następnym	poko-
leniom.	Kochane	dzieciaki	–	wszystkiego	najlepszego…
	 Orlik	to	nie	tylko	boisko	–	to	również	miejsce,	gdzie	mo-
żemy	się	spotkać,	wspólnie	z	naszymi	dziećmi	pobawić	albo	
zwyczajnie	pokibicować	innym.	To	szansa	dla	tych,	którzy	nie	
mogą	trenować	w	klubach,	nie	wiedzą,				co	zrobić	z	wolnym	
czasem,	kochają	sport,	a	może	po	prostu	chcą	zmienić	coś		

Przysłowia na czerwiec
Czerwiec	stały,	grudzień	doskonały.

Gdy	 czerwiec	 chłodem	 i	 wodą	 szafuje,	 to	 zwykle	 rok	
cały	popsuje.

Od	czerwca	dużo	zależy,	czy	żniwa	będą	jak	należy.

Pełnia	czerwcowa	–	burza	gotowa.

W	czerwcu	grusze	kwiat	zrzucają,	czereśnie	się	zapalają.

W	czerwcu	się	okaże,	co	nam	Bóg	da	w	darze.

Czerwiec	daj	dni	gorące,	kosa	brzęczy	już	na	łące.

Czerwiec	na	maju	zwykle	się	wzoruje,	jego	pluchy,	po-
gody,	często	naśladuje.
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w	swoim	życiu.	To	przestrzeń	 i	czas,	z	których	powinniśmy	
skorzystać.

	 Jeszcze	tylko	nasz	hymn:	(tekst	przerobiony	specjalnie	na	
tę	okazję	przez	pana	Bolesława	Słomińskiego)

Ko-ko-ko-ko Orlik spoko – piłka leci hen wysoko,
wszyscy razem zaśpiewajmy, naszym doping dajmy.

Cieszą się tu wszyscy, radość nas rozpiera,
ze tu dla nas wszystkich Orlik się otwiera./2x

Nasi dzielni chłopcy i nasze dziewczęta
będą tutaj ćwiczyć i medale liczyć./2x
Orliki tutejsze ćwiczcie swą tężyznę,

żeby kiedyś sławić kochaną ojczyznę./2x
Będzie dumna gmina, dumni wuefiści,

we wszystkich zawodach zawsze finaliści./2x

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK 
NA TERENIE GMINY RADZIECHOWY 

– WIEPRZ ZGODNIE
Z ZAŁACZNIKIEM DO UCHWAŁY 

RADY POWIATU NR XVI/170/2012R 
Z DNIA 23 KWIETNIA 2012 R.

1. Apteka ,, Zdrowie” Wieprz ul. Żywiecka 15 tel. 33 
8611116 
od	poniedziałku	do	piątku	8.00-17.00
sobota	od	8.00-12.00,	niedziela		-	nieczynne
2. Apteka ,, Św. Marcina” Radziechowy ul. Św. Marci-
na 83 tel. 33 8676454
od	poniedziałku	do	piątku	8.00-17.00
sobota	od	8.00-13.00,	niedziela		-	nieczynne
3. Apteka Brzuśnik 227 tel. 33 8675565
od	poniedziałku	do	piątku	8.00-17.00
sobota	od	8.00-12.00,	niedziela		-	nieczynne
dodatkowo:
Apteka ,,Przy Szpitalu” Żywiec ul. Sienkiewicza 35 
tel. 33 8615131
Czynna	-		całodobowo

SOŁTYS ZAWSZE
NA MIEJSCU!!!

	 Jeżeli	masz	wątpliwości	nie	wiesz	kogo	zapytać	o	radę,	
można	 zapytać	 SWOJEGO	 SOŁTYSA,	 jeśli	 nie	 potrafi	
w danej	chwili	pomóc,	to	odpowie	ci	za	chwilę.

Sołtysi pełniący funkcje
na terenie gminy Radziechowy – Wieprz

-	Sołtys	Sołectwa	Radziechowy:	Janina	Tlałka	
zam.	Radziechowy	ul.	Bukowa	46,	Tel.	511145778

	-	Sołtys	sołectwa	Przybędza:	Maria	Górna	
zam.	Przybędza	ul.	3	Maja	66,	Tel.	033	8676138

-	Sołtys	sołectwa	Wieprz:	Maria	Hulak	
zam.	Wieprzu.	Leśna	310,	Tel.	033	8675066/	033	
8674160

-	Sołtys	sołectwa	Juszczyna:	Mieczysław	Sygut	
zam.	Juszczyna	133,	Tel.	033	8675677

-	Sołtys	sołectwa	Brzuśnik:	Stanisław	Kupczak	
zam.	Brzuśnik	79,	Tel.	033	8675180

-	Sołtys	sołectwa	Bystra:	Irena	Rodak	
zam.	Bystra	121,	Tel.	033	8674109
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	 W	dniach	od	26	maja	do	1	czerwca	na	terenie	naszej	gmi-
ny	odbywały	się	turnieje	oraz	wszelkiego	rodzaju	gry	i zabawy	
sportowe	 zorganizowane	 w	 ramach	 Europejskiego	 Tygodnia	
Sportu	dla	Wszystkich,	którego	ideą	jest	i	była	aktywizacja	ru-
chowa	jak	największej	 liczby	mieszkańców	miast,	wsi	bądź	ca-
łych	gmin	poprzez	różnego	rodzaju	wydarzenia	sportowe.
	 W	 ubiegłorocznym	 ETSdW	 klasyfikacji	 uległo	 497	 miast	
i gmin,	w	zależności	od	 ich	 liczby	mieszkańców	-	w	6-ciu	gru-
pach.	Łącznie	w	 imprezach	 turniejowych	wystartowało	ponad	
2,8	mln	osób.
	 Nasza	gmina	po	raz	pierwszy	przyłączyła	się	do	tego	rodzaju	tur-
nieju	organizując	wszelakiego	rodzaju	gry,	turnieje	oraz	zabawy.
	 Każdy	 dzień	 tygodnia	 ETSdW	 przebiegał	 pod	 innym	 ha-
słem.	W	sobotę	tj.	26	maja	na	„Orliku	„	w	Radziechowach	od-
był	 się	 turniej	 pod	nazwą	 „Graj,	 strzelaj	 i	 zdobywaj	 punkty!”	
W konkursie	mógł	wziąć	udział	każdy,	kto	zgłosił	chęć	uczest-
nictwa.	Przygotowano	10	konkurencji	o	różnym	stopniu	trudno-
ści,w	tym:	rzut	do	kosza,	strzał	do	celu	na	bramkę,	jak	również	
rzut	 piłeczką	 tenisową	 do	 celu,	w	 których	 to	 po	 zsumowaniu	
wszystkich	punktów	zwyciężył	uczeń	SP	w Radziechowach	-	Ja-
kub	Rypień.	W	poszczególnych	z	kolei	kategoriach	wiekowych	
klasyfikacja	była	następująca:

	 Wśród	8-latków	zwyciężył	Maciej	Leszczewski.	
	 Wśród	 10-latków	 najlepszy	 okazał	 się	 wyżej	 wymieniony	
już	Jakub	Rypień,	na	drugim	miejscu	zaś	uplasowali	się	Jakub	
Leszczewski	oraz	Dawid	Konior	,	trzecie	miejsce	z	tą	samą	licz-
bą	punktów	przypadło	Bartkowi	Piela,	Michałowi	Karpickiemu	
oraz	Patrykowi	Knapkowi.
	 Wśród	11-latków	najlepsi	okazali	się	Jakub	Hutyra	oraz	zaj-
mujący	drugie	miejsce	Kacper	Lizak.
	 Drugi	 dzień	 przebiegał	 z	 kolei	 pod	 hasłem	 „Gry	 i	 zabawy	
zręcznościowe	dla	dzieci”.	W	ogólnej	klasyfikacji	dla	dziewcząt	
zwyciężyła	Wiktoria	Karpicka	(będąca	zarazem	jedyną	przedsta-
wicielką	wśród	dziewcząt)	 natomiast	wśród	 chłopców	egzekwo	
zwyciężyli	Jan	Biela	oraz	Kacper	Ziajka.	Drugie	miejsce	przypa-
dło	Michałowi	Stasica	oraz	Michałowi	Karpickiemu.	Na	podium	
nie	mogło	zabraknąć	również	Jakuba	Lizaka,	Dominika	Dobiji	
oraz	Kacpra	Szczotki,	którym	to	przypadło	miejsce	III.
	 	W	poniedziałek	natomiast	miejsce	miała	zacięta	rywalizacja	
w	otwartym	„Turnieju	tenisa	stołowego”	odbywającego	się	na	sali	
sportowej	w	Szkole	Podstawowej	w	Wieprzu.	Dzień	ten,	nie	dość,	
że	obfitował	w	dobrą	zabawę	to	również	przyniósł	nam	wiele	emo-
cji,	 których	dostarczyli	nam	młodzi	 zawodnicy.	Walka	 trwała	do	
ostatniego	 punktu.	W	 turnieju	 zwyciężył	 Jakub	Gustyn.	Drugie	

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
za nami…

miejsce	przypadło	Jakubowi	Okarma	Na	trzecim	miejscu	uplaso-
wał	się	Tymoteusz	Gancarczyk.
	 Wtorek	prócz	dobrej	pogody,	która	to	była	warunkiem	nie-
zbędnym	 do	 przeprowadzenia	 „	 Turnieju	 siatkówki	 plażowej	
dla	 dzieci	w	wieku	od	 10-12lat”	 przyniósł	 nam	 również	wiele	
emocji	oraz	nieoczekiwanych	zwrotów	akcji.	Na	boiskach	kom-
pleksu	 sportowego	w	Wieprzu	ze	zwycięstwa	mógł	 cieszyć	 się	
duet	Patrycja	Mrowiec,	Klaudia	Polak.	Drugie	miejsce	 zajęła	
drużyna	 w	 składzie	 Dominik	 Wachtarczyk,	 Konrad	 Sporek.	
Trzecie	miejsce	zapewniły	sobie	Andżelika	Żuławska	oraz	Na-
talia	Piwowarczyk.	
	 Środa	przebiegała	pod	hasłem	„Piłka	siatkowa	świetną	for-
mą	 na	 wypoczynek”.	 Na	 sali	 sportowej	 w	Wieprzu	 odbył	 się	
mecz	siatkówki	pomiędzy	UKS	Metalik	Radziechowy	–	Goście.	
Oprócz	dobrej	zabawy	można	było	spróbować	swoich	sił	z	praw-
dziwymi	„fachowcami”	tejże	dyscypliny	sportu.
	 Czwartek	był	dniem	zarezerwowanym	dla	piłki	nożnej.	„Piłka	
nożna	dla	najmłodszych”	 -	hasło	przewodnie	 tego	dnia.	Trening	
dla	dzieci	w	wieku	9-13	lat	w	formie	otwartej	został	przeprowadzo-
ny	na	Orliku	w	Radziechowach.	Wielu	najmłodszych	 ciekawych	
tego	oto	sportu	ludzi	przyciągnęło	to	wydarzenie.	Miejmy	nadzie-
ję,	że	w	młodych	sportowcach	udało	się	zaszczepić	przysłowiowego	
„bakcyla”	piłkarskiego	;-).	

	 Piątek	będący	zarazem	ostatnim	dniem	Europejskiego	Ty-
godnia	Sportu	dla	Wszystkich	był	zwieńczeniem	całotygodnio-
wych	zmagań	sportowych.	Jednak	 tego	dnia	 to	kapryśna	aura	
była	gospodarzem	imprezy	i	ona	rozdawała	karty.	Spośród	pla-
nowanych	rozgrywek	na	świeżym	powietrzu	do	skutku	doszedł	
jedynie	mecz	piłki	nożnej	rozgrywany	na	Orliku	w Radziecho-
wach	pomiędzy	uczniami	 a	nauczycielami	oraz	pracownikami	
szkoły.	Niestety	uczniowie	musieli	uznać	wyższość	nauczycieli	
doznając	sromotnej	porażki	;).	

	 Na	 koniec	 pragniemy	 podziękować	 uczestnikom	 oraz	 or-
ganizatorom	 Europejskiego	 Tygodnia	 Sportu	 dla	Wszystkich.	
Miejmy	 nadzieję	 że	 w	 przyszłym	 roku	 uda	 się	 zorganizować	
z jeszcze	większym	rozmachem	ten	tydzień.

Pani	Poseł	na	Sejm	RP	Małgorzata	Pępek	zaprasza	wszyst-
kich	Mieszkańców	Gminy	Radziechowy-Wieprz	na	dyżury	
poselskie	w	każdy	drugi	poniedziałek	miesiąca,	na	salę	sesyj-
ną	Urzędu	Gminy	Radziechowy-Wieprz	od	10.30	do	12.30


