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Szanowni Państwo!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom

Gminy Radziechowy- Wieprz
życzymy radosnych Świąt wypełnionych

nadzieją budzącej się wiosny,
Świąt spędzonych w śród kochającej się rodziny

i przyjaciół, pełnych spokoju, dodających sił
w pokonywaniu codziennych trudności.

Ufności, która pozwala patrzeć z nadzieją
i optymizmem w przyszłość.

Niech przesłanie Wielkiej Nocy trwa w Nas
jak najdłużej i pozwala tą radością

cieszyć się z innymi.

Szanowni państwo, 

 Za nami już ponad rok wspólnej pracy w naszej 
małej Ojczyźnie, którą jest Gmina Radziechowy-Wieprz. 
Miniony rok był to także czas swoistego testu dla no-
wych władz, czasem weryfikacji możliwości, wprowa-
dzania w życie planów i zapowiedzianych zmian oraz 
poszukiwania nowych rozwiązań. Wiele udało się zrobić, 
aby zmienić w naszej gminie to co wymagało ulepszenia 
lub poprawy.  Cały ten proces jest efektem pracy wielu 
osób i instytucji. Z satysfakcją przysłuchujemy się licz-
nym głosom poparcia i sympatii, jak również z pokorą 
przyjmujemy konstruktywną krytykę. Te słowa są bodź-
cami do dalszego działania. Niejednokrotnie małe i wiel-
kie osiągnięcia są efektami postulatów i wniosków zgło-
szonych przez mieszkańców, dlatego możemy z dumą 
uznać, że jest to nasza wspólna praca. Zatem zasadnym 
jest, aby podsumować rok 2015:
1. Zrealizowano projekt budowy instalacji fotowolta-
icznych dzięki, którym na dachach dwóch szkół (w Ra-
dziechowach i Juszczynie) oraz na 21 prywatnych bu-
dynkach w gminie zostały zainstalowane urządzenia 
fotowoltaiczne. Koszt całego projektu brutto wynosił 
804 448, 77 zł, a 90% kwoty netto zostało dofinanso-
wane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

2. Udało się doprowadzić do rozliczenia nakładów 
na wykonaną kanalizację, w wyniku czego gmina 
nie będzie musiała corocznie przeznaczać na ten cel 
3 300 000 zł. Od 2016 roku nasze składki do Związku 
Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu będą wynosi-
ły 1 700 000 zł rocznie i liczę, że kwotę uda się jeszcze 
zmniejszyć. 
3. Moją inicjatywą zostały zmienione plany taryf na 
dostawę prądu w obiektach gminnych (w tym także 
w  placówkach oświatowych). Poprzedni  plan tary-
fowy nie odpowiadał potrzebom gminy ani warun-
kom rynkowym. Dzięki jego racjonalizacji corocznie 
oszczędzimy blisko 75,5 tysięcy złotych. Ponadto 
wszystkie szkoły z terenu naszej gminy otrzymały od 
sponsora czeki na oświetlenie ledowe w swoich pla-
cówkach w kwocie 1000 zł (a w przypadku zespołu 
szkół 2000 tysiące zł). Dzieci czeka także atrakcja edu-
kacyjna – firma EDF Polska S.A. zobowiązała się co-
rocznie do organizacji wycieczki dla gimnazjalistów 
do własnej elektrowni. 
4. W wyniku podjętych przeze mnie i zakończonych 
sukcesem negocjacji z firmą TAURON zaoszczędzono 
blisko 15 tysięcy rocznie za serwis lamp ulicznych. Do-
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Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
Maciej Mika

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Piela

oraz Radni i Sołtysi Gminy

Początek nowego reku to czas rozliczeń podatkowych. I w tym właśnie czasie,
każdy z nas może zdecydować na jaką organizację przekażę swój 1%.
To ważna decyzja i warto ją podjąć samemu, dlaczego państwo ma za nas
i w tej kwestii decydować? 
Stowarzyszenie Dzieci Serc będzie bardzo wdzięczne,
jeśli zechcecie obdarować nas tą kwotą. I zapewnia, że nie zawiedzie Darczyńców.
Podajemy swój KRS 0000121276 
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Podsumowanie roku 2015
c.d.

datkowo firma TAURON wykonuje sukcesywnie 
wymianę lampy na oświetlenie ledowe. 
5. Złożyliśmy wniosek w projekcie „Cyfrowe Ślą-
skie” na kwotę około 1 000 000 złotych na reali-
zację e-usług. Dzięki projektowi – oprócz zakupu 
sprzętu komputerowego niezbędnego dla funk-
cjonowania urzędu oraz finansowej asysty tech-
nicznej na oprogramowanie używane w urzędzie 
– nastąpi rozwój elektronicznych usług dla ludno-
ści. Usługi te bezpośrednio ułatwią życie samym 
mieszkańcom. Uruchomione zostaną przykła-
dowo powiadomienia smsem lub mailem (które 
m.in. przypomną o terminie płatności podatku 
oraz opłat za odpady komunalne lub ostrzegą 
o niebezpieczeństwie i zagrożeniach. 
Oprócz tego pozyskano dla Urzędu Gminy ze-
staw komputerowy z drukarką i skanerem do 
obsługi zadań związanych z Ewidencją Ludno-
ści. Koszt przekazanego przez Wojewodę sprzę-
tu to ok. 5 tysięcy złotych. 
6. Pomyślnie przeprowadziłem negocjacje z fir-
mą dostarczającą oprogramowanie komputero-
we do naszego urzędu i jednostek podległych 
obsługujące m.in. działy kadr, płac i podatków 
w wyniku czego gmina nie zapłaciła 60 tysięcy, 
lecz 30 tyś zł rocznie. 
7. Gmina zakupiła samochód strażacki dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej. Koszt za-
kupu wyniósł 110 tysięcy złotych. 
8. W minionym roku pozyskaliśmy nowych part-
nerów do współpracy i sponsoringu. Dobrymi 
przykładami są: Firma Ubezpieczeniowa CON-
CORDIA Polska oraz firma SKANSKA. 
Rozwija się współpraca z dotychczasowymi part-
nerami: ETNO Bankiem Spółdzielczym, Arcyksią-
żęcym Browarem w Żywcu oraz firmą Żywiec 
Zdrój. Ważnym partnerem dla nas są także Koła 
Gospodyń Wiejskich działające na terenie naszej 
gminy.  Efektami wspólnych działań są m.in. 
- inwestycje drogowe
- prac zabaw w Brzuśniku
- wykonanie kostki brukowanej na parkingu 

przed Urzędem Gminy
- zorganizowane imprezy o zasięgu lokalnym 

w tym m.in.: Dni Gminy 2015, Przegląd Po-
traw Regionalnych Święto Łasucha oraz 
Przegląd Kolęd i Pastorałek „Gwiazda Betle-
jemska”. 

9. Zorganizowano przetarg na zimowe utrzy-
manie dróg, w którym po raz pierwszy w historii 
gminy pojazdy używane do odśnieżania wypo-
sażone zostały w urządzenia GPS. To rozwiąza-
nie pozwoli nie tylko lepiej kontrolować i zarzą-
dzać procesem odśnieżania, ale także umożliwi 
oszacowanie realnych kosztów tego zadania 
i jego racjonalizację. 
10. Wodociągi radziechowski i wieprzański zo-
stały nareszcie połączone. Takie rozwiązanie 
gwarantuje bezpieczeństwo dostawy wody dla 
obu sołectw. W kontekście pojawiających się 
coraz częściej problemów z wodą pitną jest to 
strategiczne przedsięwzięcie, bardzo istotne 
dla mieszkańców. 
11. Idąc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
sołectwa wykonano hydroforownię w Bystrej 
oraz uruchomiono część wodociągu. Planuje-
my sukcesywną rozbudowę instalacji w tym 
sołectwie, łącznie z budową ujęcia wody i stacji 

uzdatniania. Aktualnie trwają pomiary przepły-
wu na potoku Bystra, niezbędne dla uzyskania 
pozwoleń wodno-prawnych i budowlanych. 
12. Promujemy naszych mieszkańców z cie-
kawymi inicjatywami. Zgłoszona przez nas, 
do konkursu „Piękna Wieś Województwa Ślą-
skiego”, bacówka w Przybędzy - należąca do 
Państwa Krystyny i Grzegorza Chmiel - zajęła 
pierwsze miejsce w kategorii: „najpiękniejsza 
zagroda”. W tym samym konkursie wyróżnienie 
zdobyła także zagroda Państwa Ewy i Jarosława 
Piecuch z Radziechów.
13. W czerwcu 2015 roku rozpoczęły się prace 
budowlane fabryki  Żywiec Zdrój, która zakupiła 
grunty i uzyskała pozwolenie na prowadzenie 
działalności gospodarczej w ramach Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Fabryka 
ma być gotowa już wiosną tego roku. Rozpo-
częte zostały procedury sprzedaży pozostałych 
działek i mamy nadzieję, że realne korzyści - dla 
mieszkańców nowe miejsca pracy, a dla gminy 
zyski z podatków – pojawią się już w niedale-
kiej przyszłości. Należy również nadmienić, iż 
wniosek o rozszerzenie terenu strefy o kolejne 
prawie 30 ha czeka na zatwierdzenie w Mini-
sterstwie Gospodarki. 
14. Dokonany został przegląd gwarancyjny dróg 
po wykonanej kanalizacji. W związku z niezado-
walającym stanem nawierzchni została prze-
prowadzona wizja terenowa wszystkich dróg. 
Część drobnych uszkodzeń została usunięta, 
jednakże wymagające kosztowniejszych prac 
uszkodzenia są przedmiotem sprawy sądowej 
z firmą, która wykonała kanalizację. W tym spo-
rze interesy naszej gminy reprezentuje Związek 
Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. 
15. Opracowany został program efektywno-
ści energetycznej niezbędny do startowania 
w  konkursach o środki unijne w tematyce do-
tyczącej ochrony środowiska i ekologii (m.in. 
pompy ciepła, termomodernizacje, fotowol-
taika). Program został dofinansowany z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dzięki cze-
mu pozyskano 29 600 zł, a wkład własny gminy 
w stworzenie programu wynosił 7 400 zł. 
16. Projekt architektoniczno-budowlany przed-
szkola w Wieprzu z pompami ciepła i urządze-
niami fotowoltaicznymi jest na ukończeniu. Po 
ukończeniu programu w Ramach Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych będziemy aplikować 
o środki zewnętrzne na jego budowę.  
17. Dzięki dobrej współpracy z Regionalnym 
Zarządem Gospodarki Wodnej Kraków Zarząd 
Zlewni Soły i Skawy w Żywcu – wykonano na 6 
odcinkach potoku Juszczynka prace o łącznej 
wartości: 146 919,35 zł. Realizacja zadania trwa-
ła od 30 lipca do 22 września 2015 r. Zasypano 
9 wyrw brzegowych narzutem kamiennym na 
łączną długość 315 m.
18. Dobrze rozwija się współpraca ze Staro-
stwem Powiatowym, dzięki czemu zrealizowa-
no wiele inwestycji na drogach powiatowych: 
- nakładka asfaltowa w Wieprzu - Bystrej na 

drodze 1425S  (odcinek 720 metrów o war-
tości 200 tys. złotych)

- nakładka asfaltowa na ulicy Wajdowej – odci-
nek 430 metrów o wartości 100 tys. złotych.

- most na drodze powiatowej w Bystrej Gór-
nej (przy rondzie autobusowym) – o warto-
ści 269 tys. złotych

- nakładka asfaltowa w Juszczynie – na dro-
dze 1425 S – odcinek 300 metrów o warto-
ści 100 tys. złotych

- budowa muru oporowego i zabezpieczenia 
drogi w Radziechowach przy drodze Po-
wiatowej. 

- poprawa nawierzchni drogi „Do lasa” w Bystrej
19. W 2015 roku nasza gmina otrzymała na 
odbudowę zniszczonej wskutek klęsk żywio-
łowych infrastruktury komunalnej 750  106 
złotych ze środków rezerwy celowej budżetu 
państwa. Należy zauważyć, że do tej pory ni-
gdy gmina nie otrzymała tak dużej kwoty na 
usunięcie skutków powodzi. Dzięki dotacjom 
wykonano: 
- remont ul. Łukowej w Radziechowach, 
- wykonano asfaltowej drogi głównej w Brzu-

śniku (realizacja wniosku z lat ubiegłych)
- wykonano placu zabaw w Brzuśniku 
- odbudowano drogą Cwarcizna w Juszczy-

nie, 
- odbudowano przyczółek mostu wraz z pro-

giem zwalniającym i zabezpieczeniem 
brzegów rzeki w Juszczynie, 

- odbudowano Drogę do Duraja w miejsco-
wości Brzuśnik,

- odbudowano ul. Wajdową II w Przybędzy 
- przebudowano ul. Miodową
- przebudowano ul. Brzozową w Wieprzu
Na realizację wyżej wymienionych zadań gmi-
na dołożyła z własnych środków 209 091,22 zł. 
Z  innych źródeł finansowania udało się wyko-
nać także łącznik ul. Dębowej z ul. Wałową w Ra-
dziechowach. 
20. Rozpoczęliśmy regulacje na masowa skalę 
stanu prawnego dróg będących we władaniu 
gminy. Aktualnie przedmiotem toczonego 
bądź zakończonego postępowania jest blisko 
50 dróg. Należy podkreślić, że jest to proces nie-
zwykle ważny dla gminy i mieszkańców, ponie-
waż gmina musi być właścicielem drogi, której 
remont jest przedmiotem dofinansowania ze 
środków zewnętrznych.

 Miniony rok był pracowity, wiele zamie-
rzeń udało się doprowadzić do końca, a nie-
które – skomplikowane i czasochłonne – udało 
się rozpocząć, by konsekwentnie w kolejnych 
latach je realizować. Udało się wykonać także 
szereg mniejszych prac, które ułatwiły życie 
mieszkańcom jak: bariery, przepusty, rowy od-
wadniające, naprawy kanalizacji burzowych, 
mniejsze remonty dróg i wiele innych we 
wszystkich sołectwach naszej gminy. 
 Plany na rok 2016 są również ambitne. 
Postaram się na bieżąco informować Państwa 
o rozpoczętych działaniach i inwestycjach. Jesz-
cze raz dziękuję wszystkim sponsorom oraz 
życzliwym i wspierającym mnie osobom. Skła-
dam także wyrazy wdzięczności wszystkim za-
angażowanym w rozwój gminy, w tym: radnym, 
sołtysom i członkom Rad Sołeckich, kierowni-
kom i pracownikom wszystkich jednostek orga-
nizacyjnych podlegających gminie, dyrektorom 
oraz personelowi szkół i przedszkoli, przedsta-
wicielom organizacji społecznych, kulturalnych 
i sportowych oraz moim współpracownikom 
z Urzędu Gminy. 

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
Maciej Mika
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Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Omówienie wniosku Państwa Lubeckich.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 lutego 2009r. 
nr XXXIV/211/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania zniżek nauczycielom peł-
niącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Radziechowy 
– Wieprz w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pe-
dagogów, psychologów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2015 – 2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziecho-
wy – Wieprz na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów na 
rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 
2016, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia inkaso.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 
obiektów dla Gminnego Klubu Sportowego Radziechowy – Wieprz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę.
15. Prezentacja najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez:
 a) Zespół Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach;
 b) Gminną Bibliotekę Publiczną;
 c) Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki.
16. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzyse-
syjnym.
18. Informacja Radnych Powiatowych.
19. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
20. Sprawy bieżące.
21. Interpelacje i zapytania Radnych.
22. Zakończenie sesji.

Ad. 1. Powitanie mieszkańców, dyrektorów, przedstawicieli mediów, Wójta, pracowników 
gminy.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Radny St. Gołek – proszę o dołożenie punktu w sprawie przedstawienia wniosków z ko-
misji rewizyjnej, dotyczących prac grupy technicznej.
Głosowanie za dołożeniem punktu do porządku obrad:

14 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
Przewodniczący RG P. Piela – dokładamy to jako punkt 15. Składam wniosek o przesu-
nięcie części punktu dotychczasowego piętnastego na miejsce pomiędzy punktem pią-
tym a szóstym – panie z biblioteki i gminnego centrum kultury mają inne, ważne zajęcia 
i muszą opuścić salę sesyjną wcześniej. 
Głosowanie za porządkiem obrad ze zmianami:

14 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
Ad. 3. Omówienie wniosku Państwa Lubeckich.
Przewodniczący RG P. Piela – nie ma Państwa Lubeckich na sali. W  związku z tym wykre-
ślamy ten punkt z porządku obrad.
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 lutego 2009r. 
nr XXXIV/211/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Przewodniczący RG P. Piela – rozpoczynam dyskusję na ten temat. Sytuacja była szeroko 
omawiana na komisji w dniu 4 grudnia, która trwała kilka godzin.
Radny M. Janik – co ma na celu obniżka wynagrodzenia generalnie wszystkim – nauczy-
cielom, dyrektorom? Na pewno nie jest to oszczędność, bo Pan Przewodniczący sam to 
przyznał na komisji. To nie zostało wyjaśnione.
Przewodniczący RG P. Piela – ma to na celu doprowadzenie do tego, aby nauczyciele 
otrzymywali dodatki motywacyjne, bo od 2013 roku ich nie otrzymują. Chcemy, aby ci, 

WIEŚCI Z SESJI
Przedstawiamy poniżej porządki protokoły  posiedzeń Rady Gminy. Całość prezentowanego materiału znajdziecie Państwo

także na naszej stronie internetowej: http://bip.radziechowy-wieprz.pl/BIP.aspx?Sel=5586. 

Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Radziechowy – Wieprz
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którzy pracują i mogą pracować z dziećmi mogli też za to otrzymać dodatki motywacyjne. 
Teraz nie jest wypłacany, a dyrektorom jest. Nie ma oszczędności, ale nauczyciele dostaną 
wymierne pieniądze i to będzie się przekładać na nasze dzieci. Reforma oświaty to będzie 
też łączenie szkół i wtedy będą wymierne oszczędności. W tym momencie są oszczędności 
ale niewymierne, bo ich nie widzimy.
Radny M. Janik – a jak będzie wyglądał podział tego motywacyjnego, w różnych szkołach 
jest różna ilość nauczycieli. Nie będzie na pewno po równo, w Radziechowach jest wielu 
nauczycieli, w małych szkołach – kilku. Myślę, że nauczyciele powinni dostawać dodatki 
motywacyjne, ale czy to będzie uczciwe? Zrównujemy dyrektora z pracownikiem, a nie 
o to chodzi w interesie szkoły. Jak dyrektor ma się czuć zmotywowany do pozyskiwania 
środków dla szkoły, działania w szkole, jeśli będzie zarabiał mniej, niż jego pracownicy? 
Przypominam, że związki również wypowiedziały się w tej kwestii negatywnie.
Wójt M. Mika – proszę przypomnieć i wyliczyć, ile faktycznie nauczyciele zarobią przez 
tzw. Reformę oświaty, uwzględniając to, że zostały drastycznie obniżone dodatki mieszka-
niowe. Ile nauczyciele faktycznie zyskają?
P. Dyrektor M. Kasperek – Pan Przewodniczący podnosi kwestię dobra nauczycieli. Uczest-
niczyłam we wszystkich komisjach i spotkaniach z przedstawicielami Solidarności i Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Nie wiem, na czym polega troska i dbałość o nauczyciela, jeśli 
obniży się dodatek motywacyjny do 8%. Jak się ma do tego zwiększenie pensum logopedy 
z 20 godzin do 30? Czy Państwo radni kiedykolwiek widzieli pracę logopedy? To jest pra-
ca prawie medyczna, jeden na jeden, korygowanie wady wymowy dziecka. Co do doradcy 
zawodowego – pojawiały się na komisji głosy od radnych, po co w ogóle doradcy zawodo-
wi, czyli w ogóle nie wiedzą, komu przegłosowują ilość godzin.  Kolejna sprawa – pedagog 
szkolny. Widzimy, jakie są czasy. Komputer i Internet wychowują dzieci, rodzice sobie z nimi 
nie radzą. Prawdziwe i wymierne oszczędności pozyskują dyrektorzy, pozyskując do współ-
pracy rodziców, którzy są zaangażowani, atmosfera na placówce jest dobra i rodzice chcą 
inwestować w placówkę, utożsamiają się z nią i są z niej dumni. Czy po publikacjach w Nowi-
nach Spod Grojca rodzice dalej będą chcieli się angażować w finansowanie takich inwestycji 
jak plac zabaw, wyjazd dzieci do teatru itp.? To były wymierne oszczędności. Nie chcę wyjść 
na pazernego dyrektora. Widzę na tej Sali Krzyż, może przyda się Państwu chwila refleksji. 
Pani Dyrektor Kasperek przytacza słowa Papieża Jana Pawła II o polskiej szkole, której bar-
dzo wiele zawdzięczał. Szkoła powinna być fundamentem człowieka, zaszczepiać kulturę 
i wartości, dziedzictwo chrześcijańskie, podobnie jak przekazują ją dzieciom rodzice. 
P. Dyrektor M. Kasperek – w 2001 roku połączono placówkę w jedno przedszkole. Były 
obawy wśród radnych, czy jeden dyrektor poradzi sobie z przedszkolem w dwóch budyn-
kach. Jak widać, to się udało.  Jakie teraz otrzymujemy podziękowanie?
Pani Dyrektor otrzymuje brawa od gości zgromadzonych na sesji.
Radny A. Juraszek – składam wniosek formalny o jawne głosowanie, imienne nad 
tymi uchwałami, aby nie było potem mówione, że ktoś się komuś sprzedał. Szukamy 
oszczędności. Ciężko patrzyć, jak się komuś zabiera komuś pieniądze, ale jest XXI wiek. 
Ludzie w tej gminie nie mają wody, dróg. Proszę Panie Przewodniczący o przedstawienie, 
jakie to są w skali roku kwoty, jak odbierze się pieniądze dyrektorom.
Przewodniczący RG P. Piela – przyjmując, że uchwała zostaje przyjęta w takiej formie, jak 
wcześniej ustaliliśmy, jest to kwota ok. 171 tys. zł rocznie.
Radny A. Juraszek – idea jest taka, że to będzie przesunięte dla nauczycieli na dodatki 
motywacyjne. A teraz zapytam, ile kosztuje rodziców jedna godzina np. korepetycji udzie-
lanych uczniom.
Przewodniczący RG P. Piela – nie wiem. Jeżeli ktoś wie, proszę o informację.
Osoby na sali stwierdzają, że od ok. 40 do ok. 60 zł.
Radny A. Juraszek – jeśli te pieniądze będą dla nauczycieli, aby udzielali dzieciom 
korepetycji, to zobaczcie, jakie to oszczędności dla ludzi. Nie będą musieli płacić za 
korepetycje.
P. Dyrektor J. Śleziak – chciałabym przypomnieć o zakresie odpowiedzialności dyrek-
tora. Dyrektor odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, za prawidłowe 
wykorzystanie środków finansowych, za cały majątek szkoły, zapewnienie bezpieczeń-
stwa i higienicznych warunków uczniom, nauczycielom i wszystkim innym pracownikom 
szkoły. Ponadto za zestaw podręczników, programy nauczania, sprawowanie nadzoru pe-
dagogicznego w całej szkole zgodnie z prawem – czyli w szkole w Radziechowach za 50 
nauczycieli. Także zapewnianie warunków do odpowiedniego rozwoju psychofizycznego 
uczniom, prowadzenie działań prozdrowotnych, kieruje radą pedagogiczną, organizuje 
sprawy administracyjno – gospodarcze szkoły, odpowiada za właściwe przeprowadzenie 
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, podejmuje działania mające na celu wzrost 
kwalifikacji nauczycieli a tym samym wzrost poziomu pracy szkoły, odpowiada za stan 
techniczny obiektów, jest przełożonym zarówno dla nauczycieli, jak i personelu tech-
nicznego szkoły – w Radziechowach są to łącznie 64 osoby i jest to największa tego typu 
placówka w gminie. To tylko najważniejsze zadania i odpowiedzialności dyrektora. Nie 
było żadnych porozumień z dyrektorami w zakresie obniżek dodatków. Na dwóch wcze-
śniejszych posiedzeniach komisji rada gminy nie wypracowała z dyrektorami żadnego 
kompromisu. Można to podsumować zgodnie z zasadą obecnej rady – „czy wam się to 
podoba, czy wam się to nie podoba, i tak wam zabierzemy”. Słowo kompromis chyba jest 
radnym obce. Celem proponowanych zmian jest degradacja stanowiska i pozbawienie 
dyrektora jego pozycji, którą powinien mieć jako pracodawca i szef. Jest to wręcz upo-
karzanie dyrektorów. Rzucanie populistycznych haseł rodzaju, że chcecie dać pieniądze 
nauczycielom, to próba skłócenia dyrektorów z nauczycielami i środowiskiem gminnym. 
Dyrektorzy są traktowani jako zło w  gminie i za ich przyczyną brakuje pieniędzy, a to 



nieprawda. My nie żądamy szacunku do naszych osób, ale przynajmniej do pracy, jaką 
wykonujemy. Zgodzę się z Panią Dyrektor Kasperek, że proponowane nam dodatki nie 
motywują nas do takiej aktywnej pracy, jaką dotychczas wykonywaliśmy i wykazujemy 
cały czas. Ściągamy środki z różnych źródeł odciążając tym budżet gminny, wzbogacamy 
bazę dydaktyczną, mamy piękne, wyposażone sale, pozyskujemy sponsorów, współpra-
cujemy z radą rodziców. W ostatnich latach rada rodziców przeznaczyła dla szkoły 100 tys. 
zł, np. na kostkę w amfiteatrze, parking za szkołą, malowanie szkoły, która wygląda pięknie 
i jest chwalona zarówno przez mieszkańców, jak i osoby przyjezdne. Wszyscy dyrektorzy 
w tej gminie tak działają. W ubiegłym roku budżet szkoły był chwalony i przedstawiony za 
wzorowy. Co teraz się stało? O co chodzi? O wymianę dyrektorów? 
Pani Dyrektor Śleziak otrzymuje brawa od osób zgromadzonych na Sali sesyjnej.
P. B. Słomiński – brałem udział w posiedzeniach komisji. Rada gminy nie przekonała mnie 
do swoich propozycji. Argumenty za tymi propozycjami są bardzo nieliczne, słabe. Były 
tu przeprowadzane jasne i logiczne analizy wykazujące wręcz szkodliwość wprowadze-
nia proponowanych rozwiązań. Jako przedstawiciel związków zawodowych przyszedłem 
z  wątpliwościami, które miałem nadzieję rozwiać.  Skoro komuś odbiera się pieniądze, 
a zwiększa ilość godzin pracy, to przyczyny powinny być bardzo istotne, być może stan 
wyższej konieczności. Wszystkie argumenty za tzw. oszczędnością zostały wręcz starte 
w proch. Argumenty o sprawiedliwym podziale środków wśród nauczycieli również po-
legły. Na tej sali okazało się, że jasne i logiczne argumenty są niczym wobec determinacji 
radnych, by po prostu dopiąć swego. Mam wrażenie, że decyzje komu zabrać, komu coś 
dodać, są podejmowane w sposób czysto uznaniowy, „ot tak”. Mam również wrażenie, że 
część rady gminy nie może się pogodzić z werdyktem, jaki zapadł w demokratycznych 
wyborach, a konkretnie z wyborem wójta. Apeluję do was, bo wierzę w sens mojego ape-
lu, choć nie wierzę w jego skutek – abyśmy rozmowy zaczynali inaczej. Nie od anonsów 
prasowych, które są dla wielu osób zaskoczeniem. Nie chcemy być stawiani pod ścianą. To, 
że ktoś nie może się pogodzić z wynikiem wyborów, nie może być główną wytyczną jego 
działań na rzecz gminy. Nie głosujmy za tymi zmianami.
Radny D. Dudys - pytanie do P. Dyrektor GZO – czy to jest prawdą, że zaoszczędzimy 
ponad 170 tys. zł?
P. E. Kosiec, Dyrektor GZO – nie mam pojęcia, skąd tak kwota się wzięła. Powtarzam tu 
po raz kolejny, że nie oszczędzamy tu w ogóle. Jeśli odbierzemy pieniądze dyrektorom 
a damy nauczycielom, wyrównanie do wypłacenia pozostanie takie samo. A jeśli zabie-
rzemy dyrektorom i przeznaczymy na zupełnie inny cel, zapłacimy jeszcze większe wy-
równanie, niż do tej pory.
Radny D. Dudys – to w takim razie jak się do tego odniesie się Pan Przewodniczący?
Przewodniczący RG P. Piela – Pan nie słucha tego, co jest tu mówione. Jeżeli rada prze-
głosuje ten projekt, to te pieniądze zostaną rozdysponowane na nadgodziny lub dodatki 
motywacyjne. To będzie dla naszych nauczycieli na udzielanie korepetycji dzieciom. To 
jest oszczędność pośrednia. 
Radny D. Dudys – w takim razie skąd się wzięła taka kwota i czy na pewno taka.
P. E. Kosiec, GZO – jeżeli założymy takie stawki, jakie są projektowane w uchwale, to 
będziemy wypłacać dyrektorom mniej o 130 tys. zł netto. Taką kwotę można ewentualnie 
rozdysponować pomiędzy nauczycieli. Ze składkami np. ZUS ta kwota wynosiłaby 
ponad 150 tys. zł. Co do korepetycji – już w tym momencie nauczyciele mają możliwość 
prowadzenia korepetycji lub zajęć wyrównawczych czy rozwijających zdolności. Godziny 
ponadwymiarowe wynikają z ramowego planu nauczania i organizacji pracy szkoły. 
Dyrektor nie przydziela nadgodzin na podstawie dobrowolności. 
Radna powiatowa J. Klimonda – w tej gminie są źle robione plany perspektywiczne. 
Osoba ucząca dziecko głęboko upośledzone, w momencie ukończenia przez niego 25 lat, 
może zostać bez pracy. To da się przewidzieć. Dziękuję w tym miejscu Panu Marianowi 
Kurowskiemu, dzięki któremu dostałam pracę po tym, jak odeszłam z gminy. Nauczy-
ciele mający cały etat dobrze prosperują, ale nie wszyscy mają tak dobrze. Nikomu nie 
przeszkadzało, że są osoby, które w sumie mają półtora etatu, one dawały radę. To chodzi 
o konkretne osoby. Tu są ludzie, którzy szukają pracy i nie mogą jej dostać. Kiedyś był kon-
kurs nasadzenia wikliny, gdzie w Wieprzu mieliśmy lepsze wyniki niż szkoły ekologiczne. 
Wygraliśmy nagrody. Ale to była moja zasługa jako nauczyciela. 
Wójt M. Mika – proszę o odpowiedź, bo jej nie otrzymałem – ile zyska nauczyciel na refor-
mie? Mamy 130 tys. zł netto, nie 170 tys. proszę o wyliczenie, czy starczy to na 2% dodatku 
motywacyjnego dla nauczycieli. I czy jeszcze starczy na godziny nadliczbowe dla nauczy-
cieli? Proszę powiedzieć, jaka to jest kwota dla pojedynczego, szeregowego nauczyciela.
Przewodniczący P. Piela – ja mam dobre wyliczenia, że jest to kwota 170 tys. zł brutto. To 
wyliczyła pani z oświaty. Mam uwagę do Pani Dyrektor Śleziak, że prosi rodziców uczniów 
o dostarczenie do szkoły mydła w płynie i papieru toaletowego. To nie jest normą w in-
nych szkołach. My przeznaczamy pieniądze na środki czystości. Są rodzice, których nie 
stać na papier toaletowy i mydło do szkoły. Zgłosiła się do mnie taka matka.  Mówiła także, 
że część papieru zostaje w klasie, a część zabiera pani dyrektor.
Wójt M. Mika – ja proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane wcześniej, a nie 
zmianę tematu na papier toaletowy i mydło w płynie. Ile nauczyciel zyska? 
Przewodniczący RG P. Piela – 170 tys. zł na dodatki.
Wójt M. Mika – to kwota ogólna. Ja pytam o kwotę dla jednej osoby – ile to wychodzi.
P. E. Kosiec, GZO – gdzie w tabelkach przygotowanych przez pracowników GZO jest kwo-
ta 170 tys. zł? Nie widzę jej tutaj.
Radny M. Janik – to wychodzi niecałe 80 zł brutto miesięcznie.
Wójt M. Mika – czyli ok. 50 zł na rękę miesięcznie, jeśli dobrze pójdzie. A czy wziął pan 
uwagę, że po zmianie pensum dla dyrektorów nie będzie etatu dla nauczyciela? To są oba-
wy zgłaszane przez dyrektorów. Gdzie tu dobro nauczyciela?
Przewodniczący RG P. Piela – jak się ustali dyrektorowi pensum, żeby nie miał nadgo-
dzin, to nikomu nie zabierze etatu. 
Wójt M. Mika – ja jeszcze raz proszę o przedstawienie, skąd się biorą godziny nadliczbo-
we dla dyrektorów. To było tłumaczone wiele razy, ale jak widać, są osoby, które tego nie 
rozumieją. Proszę to wyjaśnić jeszcze raz.
P. E. Kosiec, GZO – godziny nadliczbowe dyrektorów wynikają z przedmiotów, których 
dyrektorzy uczą. W przypadku nauczania języka polskiego, gdzie dana klasa ma realizo-
wać 5 godzin tygodniowo, dyrektor musi nauczać te 5 godzin, bo nie można dzielić jednej 
klasy na dwóch nauczycieli. Jeśli pensum dyrektora wynosi 4 godziny, to w tym przypadku 
musi mieć 1 nadgodzinę. Ta nadgodzina jest dozwolona przepisami prawa – Karta Na-
uczyciela dopuszcza taki przypadek.

Wójt M. Mika – jest w tej gminie przypadek, gdzie  w szkole tylko dyrektor ma upraw-
nienia do nauczania danego przedmiotu. Ma 5 nadgodzin, ale nie zatrudnia nowego 
nauczyciela. To jest oszczędność dla gminy. Proszę znaleźć nauczyciela, który dojedzie 
codziennie do szkoły na jedną godzinę. Nie dopasujemy nigdy tak, żeby dyrektorzy nigdy 
nie mieli nadgodzin. Mamy różnych dyrektorów, nie tylko polonistów czy matematyków. 
Trzeba byłoby co roku zmieniać uchwałę i to z rozbiciem na poszczególnych dyrektorów 
w poszczególnych szkołach.
Przewodniczący RG P. Piela – jeśli podniesiemy pensum P. Dyrektor Śleziak do 5 godzin, 
to nikt nie straci pracy, bo P. Dyrektor i tak w tej chwili uczy 5 godzin tygodniowo. Będzie 
dalej pobierać swoją pensję podstawową. 
Wójt M. Mika – ten przykład pięknie się prezentuje na podstawie szkoły w Radziecho-
wach. Ale czy w innych szkołach też tak się to układa?
Przewodniczący RG P. Piela – ja miesiąc temu nie wiedziałem nic na temat oświaty, ale 
teraz wiem już wszystko, bo się uczę. 
Wójt M. Mika – a jak się to ma do szkoły w Brzuśniku?
P. Dyrektor C. Dudys – do tej pory miałam pensum 8 godzin, uczyłam w dwóch klasach 
po pięć godzin, czyli miałam 2 nadgodziny. W tym momencie proponuje się mi pensum 
11 godzin, więc aby je zrealizować, będę musiała uczyć w trzech klasach i mieć dodatkowo 
nie 2, ale 4 nadgodziny oraz zwolnić nauczyciela, który uczy języka polskiego w jednej 
klasie.
Wójt M. Mika – nigdy nie dopasujemy pensum tak, aby żaden dyrektor nie miał żadnych 
nadgodzin. Dyrektorzy uczą różnych przedmiotów w różnych klasach.
Przewodniczący RG P. Piela – w Juszczynie Pani Dyrektor ma pensum 12 godzin a uczy 
10, więc tez się da. To nieprawda, że nie poszliśmy na kompromis, bo poszliśmy, kompro-
mis to uśrednianie a nie odpuszczanie. 
Radny D. Dudys – ja muszę jasno wiedzieć, kto mówi prawdę. Jaka to jest kwota? 170 tys. 
zł czy 130 tys. zł? Może ktoś źle liczy? 
Dyr. E. Kosiec, GZO – ja nie wiem skąd się wzięła ta kwota 170 tys. zł. Z moich wyliczeń 
wynosi 130 tys. zł i  jestem pewna tych wyliczeń. Z wyliczeń, które pokazuje Pan Przewod-
niczący nigdzie nie wychodzi 170 tys. zł. Mam nadzieję, że Pan Przewodniczący pokaże, 
jak wyliczył tą kwotę. Dodam, że oświata w tej gminie pozyskała od 2009 roku pozyskała 
dla tej gminy ponad 2 mln 800 tys. zł ze środków unijnych na doposażenie szkół, pomo-
ce dydaktyczne, zajęcie dodatkowe dla dzieci mających trudności lub chcących rozwijać 
swoje pasje. Szkoły cały czas realizują małe granty, to co prawda mniejsze pieniądze, ale 
też bardzo pomocne. W tym momencie znów został złożony projekt 1 mln 600 tys., oczy-
wiście przy współpracy z dyrektorami. Dyrektorzy nie pracują po 8 godzin dziennie. Oni 
życiem szkoły żyją cały czas. To nieprawda, że oświata tylko wyciąga rękę o pieniądze, 
a nic nie daje.
P. Piela przedstawia na tablicy swoje wyliczenia, gdzie wychodzi kwota 170 tys. zł brutto.
P. Wójt M. Mika – pani Dyrektor wyszła, skonfrontuje te wyliczenia, kiedy wróci.
Radny M. Janik – chcę się odnieść do uczestnictwa dzieci w zajęciach dodatkowych. 
Każdy nauczyciel realizuje „godziny karciane”, czyli dwie godziny tygodniowo jest do 
dyspozycji uczniów, którzy mają problemy lub chcą się rozwijać dodatkowo. Problem jest 
taki, że uczniowie nie chodzą na te zajęcia. Nauczyciele niejednokrotnie proszą słabszych 
uczniów, żeby przyszli na zajęcia uzupełnić braki, ale uczniowie nie chcą. Za te godziny 
nie trzeba płacić, bo my to już robimy. Nie mówmy tu o korepetycjach i o wielkiej potrze-
bie ich prowadzenia. Na zajęcia wyrównawcze nie ma chętnych. Uczniowie mogą mieć 
wszystko, czego potrzebują, ale im się nie chce.
Radny J. Kosiec – my się za te sprawy zabraliśmy za późno i nie są to zmiany przemyślane. 
Dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł brutto dla dyrektora przedszkola, który ma pod 
sobą dwie placówki, jest niesprawiedliwy. Propozycje, które na komisji zaproponowały 
Związki zawodowe i Solidarność była najbardziej optymalnym rozwiązaniem, uwzględ-
niającym zdanie zarówno rady, jak i dyrektorów. Dobrze, że rada się opamiętała, bo 
w pierwszych rozmowach było mówione, że oszczędności wynikłe z obniżek dodatków 
będzie można zabrać na inne cele, np. na drogi. To są słowa Pana Przewodniczącego, gdy 
Pan do mnie dzwonił. Mówił Pan o kwocie 230 tys. zł. Ta kwota już stopniała, a informacja 
poszła w świat w waszej gazecie. Potem okazało się, że jednak nie możecie tych pieniędzy 
zabrać na inne cele, bo musielibyście je oddać w wyrównanych, więc one muszą pozostać 
w szkole. To żadna oszczędność. Czy teraz będzie gazetka ze sprostowaniem informacji 
z poprzedniej gazetki? Ludzie dostali błędne informacje. 
P. Dyrektor J. Śleziak – odnoszę się jeszcze do tematu arkuszy organizacyjnych. Arkusze 
są sporządzane na okres do 30 kwietnia. Jednakże w ciągu roku są do arkuszy sporzą-
dzane aneksy. W tym roku trzeba było zrobić zmiany w arkuszu z powodu urlopu ma-
cierzyńskiego jednej nauczycielki, a także w związku z połączeniem dwóch klas w jedną, 
co było podyktowane oszczędnością. Czy to jest coś złego, że są robione aneksy? To jest 
odpowiedź na faktycznie zaistniałe sytuacje w szkole. Sprawa papieru toaletowego jest 
żenująca. Tego nie da się skomentować. Uczniowie mają przynieść 6 rolek na cały rok 
szkolny i faktycznie to zużywają. Papier nie jest przynoszony do gabinetu dyrektora tylko 
do sekretariatu i przenoszony do magazynu. 
P. Piela – ja sobie zrobiłem zdjęcie komunikatu, który przyniosła do mnie matka. Tu pisze, 
że mają być dwa mydła i 10 papierów toaletowych. Matka się na to poskarżyła. 
P. Dyrektor Śleziak – to musiała być decyzja nauczyciela, aby dzieci przyniosły więcej 
papieru. 
Radny St. Orliński – gdzie nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Budżet gminy 
nie jest gumowy. W latach 1998 – 2002 wydawaliśmy na oświatę 3 mln zł, a teraz ponad 
4 mln. Nie mamy na płace dla nauczycieli. Jak byśmy nie dołożyli, to nauczyciele nie mie-
liby pensji. Skąd my mamy wziąć pieniądze. Chyba trzeba byłoby przedsiębiorcom pod-
nieść podatki o 100% a i tak będzie mało. Nie mamy pieniędzy na remont budynku urzędu 
gminy ani na drogi. Na pewno zakończymy temat szkół na ich połączeniu. Tam, gdzie jest 
trzech dyrektorów zostanie jeden. W urzędzie też trzeba obniżyć dodatki funkcyjne. Tylko 
tu przyszliśmy, to rozebraliśmy budżet na czynniki pierwsze. 
Wójt M. Mika – ja to muszę powtórzyć znów. Z pieniędzy, które się tu dziś przesuwa, nie 
ma żadnych oszczędności. To tylko przesunięcie ich w inne miejsce w szkole, ale nie zrobi 
się z nich dachu na urzędzie ani nawet kawałka drogi. Proszę tu nie mówić o oszczędno-
ściach i pieniądzach na drogi, bo pieniądze z uchwały, którą tu i teraz omawiamy, nie pój-
dą na te cele. My słowa o gumowym budżecie i potrzebie oszczędności słyszymy co sesję.
Radny St. Orliński odczytuje pismo ze szkoły w Juszczynie z prośbą o podwyżkę płac dla 
personelu technicznego szkoły, np. dla kucharki z wieloletnim stażem. 
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Radny St. Orliński – to jest żenujące, że kucharka, która pracuje 40 godzin tygodniowo, 
zarabia niecałe 1600 zł, a nauczyciel, co pracuje 18 godzin ile zarabia. Skąd wziąć te pie-
niądze, żeby dołożyć pieniądze tym osobom. My musimy zrównać płace, żeby była spra-
wiedliwość.
Wójt M. Mika – dlaczego na poprzednich posiedzeniach było oburzenie, kiedy zaznaczy-
łem, że radni porównują wynagrodzenie dyrektora szkoły z pracownikiem technicznym? 
A teraz co się porównuje? Jak można porównać odpowiedzialność dyrektora szkoły z od-
powiedzialnością pracownika technicznego? To jest nie na miejscu. Wcześniej oburzaliście 
się, że wy tak nie porównujecie, a przecież porównujecie.
Radny A. Juraszek pokazuje kalendarz sportowy, na którym są zdjęcia prawie 80 dzieci, 
które grają w piłkę nożną. Zaznacza, że trenuje z nimi pracownik gminy, a nie nauczyciel.
Radny A. Juraszek – dlaczego żaden nauczyciel nie trenuje dzieci w piłkę nożną? Musi to 
robić pracownik gminy. Proszę nie mówić, że dzieci nie chcą uczestniczyć w dodatkowych 
zajęciach.
Radny M. Janik – ja nie mam specjalizacji w piłce nożnej i dlatego nie mogę trenować 
dzieci w tej dyscyplinie. Dwa razy w tygodniu trenuję z dziećmi po półtorej godziny piłkę 
siatkową, na której się znam, bo jestem trenerem. Nie mam pięknego kalendarza, aby tu 
teraz pokazać, ale prowadzę dodatkowe zajęcia sportowe. Robię to również za darmo. 
Proszę nie uogólniać, że nie ma zajęć dodatkowych. Ja mówiłem o niechęci do uczest-
nictwa w zajęciach typu język obcy, matematyka, z których potem piszą egzaminy i są 
potrzebne do życia. Ilu chłopców wybiło się na piłkarzy, że mogą z tego żyć?
Radny A. Juraszek – co drugi mały chłopiec chce być piłkarzem. Piłkarz to pełnoprawny 
zawód i dobrze płatny.
Radny M. Janik – owszem i zgadzam się z tym, ale 99% dzieci kiedyś będzie musiało się 
zająć inną pracą. Połowa chłopców nie zostanie w przyszłości piłkarzami.
Dyr. E. Kosiec – wyjaśnię, skąd taki wzrost nakładów na oświatę. W ostatnich latach wy-
nagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrosło o ok. 20%, a subwencja oświatowa tylko o ok. 
7%. To nie jest wina działań wójtów tej gminy ani żadnych innych osób w tej gminie. To na 
nas nakładają ustawy ogólnokrajowe. Składaliśmy z inicjatywy wójta wniosek o zwiększe-
nie subwencji oświatowej. Została ona zwiększona o prawie 160 tys. zł. 
P. Dyrektor M. Kasperek – ja odniosę do kwestii dodatków motywacyjnych. Moim praco-
dawcą jest wójt, a ja jestem pracodawcą dla moich nauczycieli. Moja placówka dostała naj-
wyższe oceny w ewaluacji, zdobyła trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie regionalnym. 
Dostałam za te działania dodatek motywacyjny. Również chciałabym móc docenić moich 
nauczycieli.   Odniosę się również do tematu papieru toaletowego, choć nigdy w życiu nie 
pomyślałabym, że taki temat może być poruszony na sesji. W przedszkolu w Radziechowach 
również jest wywieszona prośba do rodziców o wsparcie przedszkola w  środki czystości. 
Mówicie tu państwo o wielkiej potrzebie oszczędności. Jeśli wspierają nas rodzice, to jest 
to dla budżetu oszczędność. Certyfikowane środki dezynfekcyjne dla przedszkoli są bardzo 
drogie i z puli przeznaczonej w budżecie na środki czystości nie wystarcza nawet na nie. 
Musimy prosić o wsparcie rodziców. Nie dorabiamy się na papierze toaletowym ani na my-
dle. Na dzienniku podawczym jest złożone pismo od wszystkich dyrektorów o podwyżki 
dla personelu technicznego. Proszę się pofatygować i je odczytać. Panie przewodniczący – 
sam tutaj Pan określił swą wiedzę na temat oświaty, jaką Pan posiadał miesiąc temu. Artykuł 
w Nowinach Spod Grojca o reformie oświaty ukazał się ok. miesiąc temu. W takim razie ja 
była kompetentna osoba, która zabierała się za reformę oświaty? Ta gazeta była we wszyst-
kich płotach na terenie gminy. Praktycznie wszyscy mieszkańcy ją dostali. Państwo ocenia-
cie swoje podwyżki dla radnych jako zasłużone. A jaką wy ponosicie odpowiedzialność? 
Żadną. Pani Dyrektor Śleziak odczytała, za co ponosi odpowiedzialność dyrektor placówki. 
Ja nie mam przekonania, że wy wierzycie w to, co przegłosujecie.
Wójt M. Mika -  dodam jeszcze do tematu uczestnictwa dzieci w zajęciach dodatkowych 
swoje informacje. Proszę sobie wyobrazić, że w szkole podstawowej, w klasach 1-3 zda-
rzają się rodzice, którzy oburzają się zaleceniem nauczyciela, że dziecko powinno uczest-
niczyć w  zajęciach wyrównawczych lub logopedycznych. Nauczyciele widzą w dziecku 
defekt i chcą mu pomoc, a rodzice reagują na to wręcz agresją. Ja nie mówię, że to dotyczy 
wszystkich rodziców, ale tacy się zdarzają. 
P. Dyrektor J. Śleziak – o tym wie najlepiej Pan Przewodniczący, bo to do niego zgłosili 
się rodzice oburzeni skierowaniem do logopedy. Ja takiej skargi nie otrzymałam. Dodam, 
że z Nowin Spod Grojca można byłby wyczytać, że do szkoły w Radziechowach dopłaca 
się najmniej. Dlaczego teraz jest taki atak na tą placówkę? Co się stało? Dlaczego dobre 
działania, mające na celu oszczędności i obronę budżetu, takie jak prośba do rodziców 
o środki czystości, są odbierane jako złe?
Radny B. Michalski – proszę  nie mówić, że robimy na złość szkołom. Proszę też nie mó-
wić, że za nic nie odpowiadamy. Radni z Radziechów od razu chcieli pozostawić środki 
w szkole. Na spotkaniu ze Związkami zawodowymi wypracowaliśmy kompromis, nie do-
staniecie wszystkiego tak, jak chcecie. Ja będę pierwszy walczył o podwyżkę dla pracow-
ników technicznych w szkole. 
P. B. Słomiński – przez wypowiedzi, które padły na tej sesji przebija coś, co jest ogólnie 
problemem w tym kraju – niechęć do zawodu nauczyciela. Wypomina się nam, że pracu-
jemy po 18 godzin. To nieprawda. Jesteśmy w szkołach o wiele dłużej.  Chciałbym, żeby 
Pani przewodnicząca komisji oświaty zabrała choć raz głos w naszej sprawie, bo to ona 
odpowiada za oświatę w naszej gminie i powinna wiedzieć, na czym polega specyfika pra-
cy oświaty. Ja również nie mam problemu ze znalezieniem dzieci na zajęcia dodatkowe, 
bo prowadzę kółko teatralne. Ale problem jest tam, gdzie dzieci mają problemy w nauce. 
Zazwyczaj to nie ogranicza się do jednego przedmiotu, a do kłopotów z nauką w ogóle. 
Mówicie tu państwo, że wypracowaliśmy kompromis. To nieprawda. My podajemy tu kon-
kretne argumenty, wy nie udzielacie nam podstawowych odpowiedzi na nasze pytania. To 
nie jest wypracowywanie kompromisu. 
Radny A. Juraszek – ja pokazałem kalendarze, bo zabolało mnie, gdy się mówi, że dzieci 
nie chcą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Wypowiedziałem się w swojej dziedzinie, 
jeżeli chodzi o piłkę nożną. Prosiłem Panią dyrektor szkoły i GZO o utworzenie klasy spor-
towej o profilu piłka nożna. Co zostało w tej kwestii zrobione?
Dyr. E. Kosiec – etapy i zasady rekrutacji do szkoły są określone rozporządzeniem.
Radny A. Juraszek – a czy szkoła będzie zarabiała, jeśli będą do niej uczęszczały dzieci 
z  innych gmin? Np. 15 dzieci z Żywca, które dojadą do klasy piłkarskiej? Mamy piękne 
obiekty, niech będą wykorzystane.
Dyr. E. Kosiec, GZO – jeśli będą dzieci spoza gminy, to będzie większa subwencja. Za 
jedno dziecko jest to ok. 9 tys. zł. Przypominam, że to nie jest zarabianie na dziecku. My 

te pieniądze musimy przeznaczyć na zajęcia itp. Ja nie mówiłam nigdy, że takiej kasy nie 
utworzymy.
Radny A. Juraszek – o tym trzeba informować ludzi już. Ludzie chcą posyłać dzieci do 
szkółek piłkarskich i klasa sportowa jest potrzebna. Zobaczycie, że będą dojeżdżały dzieci. 
Boli mnie współpraca wasza z radnymi. W Wieprzu nie ma dzieci, którymi ktoś mógłby 
się zająć.
Przewodniczący RG P. Piela – proszę przenieść temat na komisję oświatową.
Radna I. Rodak – oszczędności na pewno będą, bo pieniądze, które zaoszczędzimy na 
dodatkach dyrektorów trafią do oświaty. Dodatku motywacyjnego nie dostanie każdy na-
uczyciel, tylko ten, którego wybierze dyrektor. Ja podziwiam pracę dyrektorów, ale gdyby 
nie pomoc nauczycieli, to by szkoła tyle nie zrobiła. Pracownicy techniczni też się liczą. 
Placówka dobrze funkcjonuje, jeśli wszyscy współpracują. Trzeba coś zmniejszyć, żeby dać 
tym, co do tej pory nie mieli.
Radny St. Orliński – ja też uważam, że trzeba sprawiedliwości. Dodatek mieszkaniowy 
i wiejski nie figuruje w płacach oświaty, więc gmina musi go dopłacać nauczycielom. My, 
radni, też niektórzy jesteśmy pedagogami i nauczycielami, też szkolimy uczniów. Ja też 
mam osiągnięcia, moi wychowankowie mają magistry i piszą doktoraty. Ja też wiem, co 
to znaczy być nauczycielem.
Wójt M. Mika – to ja mam pytanie, skoro pan mówi, że ma pan osiągnięcia jako pedagog, 
chcemy się dowiedzieć, jakie pan ma przygotowanie pedagogiczne. To nie jest tu mówio-
ne pierwszy raz.
Przewodniczący RG P. Piela – to nie jest na temat. To są niepotrzebne kontrowersje. Pod-
daję pod głosowanie wniosek o głosowanie imienne złożony przez Radnego A. Juraszka. 
Wniosek jest podpisany przez 14 radnych.

14 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych

PIĘCIOMINUTOWA PRZERWA NA PRZYGOTOWANIE KART DO GŁOSOWANIA
Przewodniczący Rady Gminy tłumaczy Radnym, w jaki sposób wypełnić kartę do głoso-
wania, aby głos był zaznaczony prawidłowo. Należy wpisać swoje imię i nazwisko i posta-
wić znak X w 1 rubryce, zgodnie z głosowaniem jawnym – za, przeciw lub wstrzymany.
Ad. 4. Głosowanie za uchwałą w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 lutego 2009 r. 
nr XXXIV/211/09 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

11 głosów za
3 głosy przeciw

0 głosów wstrzymanych
Uchwała została podjęta.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania zniżek nauczycielom 
pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzie-
chowy – Wieprz w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 
3 ustawy Karta Nauczyciela, w  tym nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze 
godzin, pedagogów, psychologów. 
P. Dyrektor J. Śleziak – proszę o pochylenie się nad sprawą wymiaru godzin dla logo-
pedy. To jest praca jeden na jeden. Trzydzieści godzin tygodniowo to jest bardzo dużo. 
Do tej pory mieli 20 godzin. Oni pracują jeszcze po 20 godzin w poradniach. To jest nie 
do wypracowania. To jest bardzo dużo. Podniesienie wymiaru pedagogom do 30 godzin 
to również za dużo. Jeśli coś trzeba podnieść, to 25 godzin to zdecydowane maksimum.
Radny M. Janik – z systemu informacji oświatowej wynika, że prawie 90% pedagogów, 
psychologów, logopedów pracuje w wymiarze do 25 godzin. To nie są wymyślone dane. 
Specyfika tych zawodów jest ciężka. Przypominam, że to chodzi o godziny zegarowe – 
60 minut, a nie lekcyjne – 45 minut. 25 godzin to absolutne maksimum. Trzeba jeszcze 
zapytać, ilu pracowników straci pracę w naszej gminie w związku z drastyczną podwyżką 
wymiaru godzin, bo podniesienie o 10 godzin to drastyczna podwyżka.
Radny A. Juraszek – ja też uważam, że to krzywdzące dla pedagogów i logopedów. Dzie-
ci  z trudnościami jest coraz więcej. Też przychylam się do tego, żeby pedagogom, psycho-
logom, logopedom i doradcom zawodowym wyznaczyć wymiar po 25 godzin. Wiem, że 
wiele tych osób poświęca wiele serca dzieciom i pomaga im.
P. Dyrektor E. Chowaniec -  jest zapowiedź, że te profesje, o których teraz tu mówimy, 
znajdą zapis w Karcie Nauczyciela. Śledzę strony ministerialne. Zauważono, że te zawody są 
traktowane w sposób krzywdzący. Skoro nauczyciel ma 18 godzin tygodniowo, to wynika ze 
specyfiki pracy. Specyfika pracy logopedy jest również ciężka. Coraz więcej dzieci ma takie 
wady wymowy, że w momencie przyjścia do szkoły my nie rozumiemy, co ono do nas mówi. 
Wiecie państwo dobrze, że coraz więcej rodziców ma problem z radzeniem sobie z własnym 
dzieckiem, więc psycholodzy w szkołach są bardzo potrzebni. Są oni również na każde we-
zwanie Urzędu Gminy, gdy np. jest zakładana niebieska karta i potrzebna jest opinia psycho-
loga o uczniu. Jeśli w Juszczynie zostaną połączone placówki, spora część nauczycieli będzie 
musiała zostać zwolniona. Dokładanie pensum nie przełoży się na jakość. 
P. B. Słomiński – ja również, jako przedstawiciel związków zawodowych, przychylam się 
w tej kwestii do głosów dyrektorów.
Przewodniczący RG P. Piela – poszliśmy w tym aspekcie bardzo szeroko na kompromis. 
W gminie Jeleśnia wprowadzono takie zmiany i nie było to z niekorzyścią dla dzieci. To 
chodzi o etykę i sprawiedliwość. Żyjemy w takim kraju, gdzie jeden po czterdziestu latach 
pracy ma emerytury 600 zł, a drugi 6 tysięcy zł. Wam się tylko wydaje, że my porównujemy 
płace personelu technicznego do dyrektorów. My patrzymy na naszych mieszkańców, co 
zarabiają po 1500zł netto, a muszą dojeżdżać do pracy i płacić podatki. Prosiłem panią Dy-
rektor Kosiec o przygotowanie informacji, ilu przyjęto nowych nauczycieli, a ile przybyło 
do szkół dzieci i jak się to ma do siebie.
Dyr. E. Kosiec, GZO – prosił mnie Pan o przygotowanie danych o Juszczynie i o Wieprzu.  
W gimnazjum w  Juszczynie ubyło etatu – 3 lata temu było 14,67 etatu, teraz jest 10,91. 
W szkole podstawowej w Juszczynie było 12, 94, teraz jest 12,39. W gimnazjum w Wie-
przu było 18,16, teraz jest 16,76, w szkole podstawowej w Wieprzu było 18,89 teraz jest 
22,45 ale to dlatego, że został utworzony dodatkowy oddział przedszkolny oraz zatrud-
niono nauczyciela wspomagającego dzieci. Jeśli jesteśmy w temacie próśb o przygoto-
wanie informacji przypominam, że jako radni macie pewne narzędzia do uzyskiwania 
informacji. Są to oczywiście interpelacje, zapytania radnych oraz dostęp do informacji 



publicznej, który nie jest w żaden sposób radnym ograniczany. Obowiązuje tylko pewna 
procedura. Trzeba złożyć wniosek, jakie informacje państwa interesują. Skoro wszędzie 
wprowadzamy normalności i  postępowanie według prawa, proszę o stosowanie się 
do reguł co do udostępniania informacji. Proszę o składanie pisemnych wniosków do 
Pana Wójta, a Pan Wójt przekazuje je nam. Proszę o niepraktykowanie sytuacji, które są 
nadużyciem, a mianowicie o wydawanie telefonicznych poleceń pracownikom GZO co do 
tego, jakie informacje mają przygotować i na kiedy.
Przewodniczący RG P. Piela – jeśli wymagacie od nas składania wniosków na piśmie, 
to będziemy tak robić, ale też będziemy od was wymagać skrupulatnie przestrzegania 
prawa. 
Radny M. Janik – chciałbym się odnieść do etyki, o którą się tu upominacie – jaka niespra-
wiedliwością jest to, że osoba wykształcona, po studiach, zarabia więcej, niż pracownik 
techniczny? Żeby zdobyć lepszy zawód trzeba skończyć studia, kursy, poświęcić na to 
dużo czasu. Są osoby, które nie chcą się uczyć. Mam prawo myśleć, że osoba, której chciało 
się uczyć, inwestować w siebie, będzie miała możliwości lepszego zarobku od osoby, która 
się nie uczyła i nie zdobywała kwalifikacji. 
Przewodniczący RG P. Piela – pozostawiam to bez komentarza.
PIĘCIOMINUTOWA PRZERWA
Przewodniczący RG P. Piela - Poddaję pod głosowanie wniosek radnych A. Juraszka 
i  M.  Janika oraz przedstawiciela Związków zawodowych P. B. Słomińskiego, aby ustalić 
wymiar godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych na 
25 godzin.

14 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
P. Piela – proszę o wpisanie we wszystkich rubrykach w projekcie uchwały po 25 godzin.
Głosowanie za uchwałą:

11 głosów za
0 głosów przeciw

3 głosy wstrzymane

Ad. 15 b. Przedstawienie najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną:
P. B. Leńczuk – Bachmińska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia prezen-
tację multimedialną przybliżającą radnym działalności Biblioteki:
- 5 placówek, 5 pracowników, 16 komputerów, 34 tysiące książek;
- organizowanie spotkań autorskich, czytelniczych, artystycznych;
- kursy językowe, komputerowe, programowania robotów lego;
- warsztaty quilling, decoupge, bibułkarstwo;
- zachowanie tradycji, edukacja, promocja kultury;
- 1400 uczestników wyżej wymienionych działań i spotkań;
- w 2016 planowane uruchomienie ośrodka programowania GO-PRO – jest możliwość 
pozyskania zestawu komputerowego wartego 30 tys. zł przy wkładzie własnym 2 tys. 
zł, dzieci będą uczyły się budować i programować roboty, oraz uruchomienie lokalnego 
punktu wsparcia dla stowarzyszeń, fundacji  i grup nieformalnych – sprawa już gotowa, 
funkcjonuję jako mobilny doradca ICT. Przez rok zupełnie za darmo będę wspierać i do-
radzać organizacjom z terenu gminy (np. OSP, KGW) w sprawach pozyskiwania środków 
zewnętrznych, nowoczesnych technologii, promocji i rozwoju;
Radny St. Orliński – Pani pracuje w godzinach swojej pracy jako doradca zawodowy na 
rzecz dzieci?
B. Leńczuk – Bachmińska – w trakcie swojej pracy bywam doradcą zawodowym, bo roz-
mawiam z dziećmi, ale jeśli chodzi o warsztaty programowania robotów, to prowadzą je 
specjaliści z tej dziedziny. Ja staram się takich specjalistów pozyskiwać. Czy to źle, że robię 
takie rzeczy w godzinach pracy?
Radny St. Orliński – nie, to dobrze, bo my tu ustalaliśmy godziny pracy dla doradców 
zawodowych, trzeba za to płacić, a Pani to robi za darmo.
Przewodniczący RG P. Piela – Pani Bachmińska prowadzi takie działania w ramach swojej 
pracy i nie ma tego płaconego dodatkowo, a dyrektorzy nie dość, że mają swoje godziny 
pracy, które mają płatne, to jeszcze biorą zastępstwa doraźne, za które trzeba im również 
płacić.
Ad. 15 c. P. Marta Husar zaprezentowała w formie multimedialnej działalność Gminnego 
Centrum Kultury w 2015 roku:
- w ramach działalności funkcjonują dwa zespoły regionalne i orkiestra dęta w  Radzie-
chowach;
- różne warsztaty;
- zajęcia muzyczne, tańców użytkowych, taniec zumba;
- zrealizowano dwa projekty – „Aktywnie poznajemy Gminę Radziechowy – Wieprz” oraz 
„Przyjazne Centrum Kultury – wyposażenie sali społeczno – kulturalnej GCKPT Radziecho-
wy – Wieprz”
- zrealizowano pięć konkursów plastycznych/artystycznych, w których wzięło udział pra-
wie 350 osób;
- zrealizowano trzy konkursy literackie;
- odbył się test wiedzy o gminie;
- miały miejsce dwa przeglądy artystyczne oraz konkurs teatralny;
- zorganizowano trzy koncerty;
- warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe;
- zrealizowano rajdy nordic walking;
- odbyły się dwie imprezy plenerowe „Święto Łasucha” i „Dni Gminy”.
Przewodniczący RG P. Piela – widzieliśmy na zdjęciach, którzy radni chodzą na te impre-
zy, mnie tu nie widać, a z przykrością stwierdzam, że chodzę na te imprezy.
Radny A. Juraszek – jest w tej gminie Gminny Klub Sportowy, który osiąga najlepsze wy-
niki na Żywiecczyźnie, a nie ma nawet jednej wzmianki w tej prezentacji o tym. Chodzi  
o współpracę. Zajmujemy się masą dzieci, wkładamy w to serce, mamy bardzo dobre wy-
niki, a nikt się tym nie interesuje, ani szkoły, ani GCKPT. 
P. M. Husar – terminy meczy będą uzupełnione w kalendarzu. Przez trzy miesiące próbo-
wałem się umówić na wywiad. 
Radny A. Juraszek – nie ma informacji na stronie gminy o naszych sukcesach. Wystarczy 
skopiować link ze Sportowych Beskidów i już jest informacja na stronie.

Radny B. Michalski – trzeba zwrócić uwagę na współpracę ze wszystkimi. Koledzy z or-
kiestry pytali mnie, dlaczego nie ma ich na zdjęciach, skoro gramy na wszystkich impre-
zach. 
Radny Cz. Kubień – korzystając z okazji, że jest tu Pani Agnieszka Biegun, proszę ją 
o przedstawienie działań, jakie są prowadzone w Juszczynie.
P. A. Biegun – w Juszczynie dzieje się bardzo dużo:
- działa świetlica;
- gminne Centrum nam bardzo pomaga;
- organizujemy jasełka, wakacje, ferie – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze plastyczne, 
przychodzi bardzo dużo dzieci;
- zorganizowaliśmy dla dzieci wyjazd wakacyjny, bardzo małym kosztem dla rodziców;
- zorganizowaliśmy Hołdymas i Noc Świętojańską, Droga Krzyżowa, 11 listopad, przygoto-
wujemy się do Jasełek, angażujemy i dzieci, i osoby starsze;
- napisaliśmy ministerialny projekt na remont domu ludowego;
- chcemy promować naszą wieś, a przy okazji gminę.
Przewodniczący RG P. Piela – przechodzimy do uchwał.
P. B. Pietrysko, Skarbnik Gminy – wieloletnia prognoza finansowa jest zmieniana celem 
dopasowania do budżetu. Wprowadzamy do budżetu subwencję oświatową oraz dotację 
na przedszkola. 
Przewodniczący RG P. Piela – uchwały podatkowej podejmujemy jeszcze raz, bo był 
w nich omyłkowy zapis dotyczący wejścia ich w życie.
P. B. Pietrysko, Skarbnik Gminy – był zapis, że uchwała wchodzi w życie 14 dni po 
podjęciu, nie jest to naruszenie, ale mamy czas to sprostować. Musimy uchylić poprzednie 
uchwały i uchwalić nowe.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz, 12 radnych obecnych na sali:

12 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radzie-
chowy – Wieprz na 2015 rok, 12 radnych obecnych na sali:

12 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklara-
cji podatkowych, 12 radnych obecnych na sali:

12 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2016, 12 radnych obec-
nych na sali:

12 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych na rok 2016, 12 radnych obecnych na sali:

12 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów 
na rok 2016, 13 radnych obecnych na sali:

13 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na 
rok 2016, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso, 13 radnych obec-
nych na sali:

13 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 
obiektów dla Gminnego Klubu Sportowego Radziechowy – Wieprz:
Radny A. Juraszek – kończy się umowa użyczenia obiektów. Musimy mieć umowę na 
obiekty, aby spełnić wymogi licencyjne. Dokumenty licencyjne musimy złożyć do końca 
roku.
13 radnych obecnych na sali:

13 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę.
Przewodniczący RG P. Piela – w czasie, gdy czekamy na Pana Kryczkę, Pan Gołek przed-
stawi wnioski z komisji rewizyjnej.
Złożenie wniosków komisji rewizyjnej
Radny St. Gołek – odbyła się analiza referatu technicznego. Pracownicy referatu technicz-
nego oprócz prac remontowo – budowanych zajmują się także obsługą imprez gminnych, 
kościelnych, państwowych, obsługą stowarzyszeń, pomagają przy akcjach wyborczych. 
Na stałe jest zatrudnionych 5 pracowników fizycznych i 3 sprzątaczki. Dodatkowo w poro-
zumieniu z PUP zatrudniono 6 dodatkowych osób. 1 pracownik administracyjny i 1 pomoc 
administracyjna do spraw odpadów komunalnych, wycinka drzew itp.
Wniosek 1 Radnego Cz. Kubienia – o każdorazowe informowanie radnych o pracach 
wykonywanych w danym sołectwie.
Głosowanie za wnioskiem:

13 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
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Wniosek 2 radnego Cz. Matlaka – o powiadomienie również sołtysów w przypadku zle-
cania jakiś prac przez wójta na terenie danego sołectwa, gdyż takie informacje są potem 
pomocne na zebraniach wiejskich.
Głosowanie za wnioskiem:

13 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
Wniosek 3 – jeśli jest łatana dziura, a w pobliżu są inne dziury, aby to jednocześnie zalać, 
a nie jeździć po kilka razy do dziur, to wiąże się z kosztami transportu i zamawiania masy. 
Wniosek jest, aby ekonomicznie łatać dziury. 
Wójt M. Mika – proszę zauważyć, że jest znaczna różnica, gdy wozimy masę, a gdy zama-
wiamy termos. To trzeba robić w jak najszybszym czasie, bo masa po prostu twardnieje. 
Jeśli wozimy własnym samochodem panowie z referatu technicznego wiedzą, ile mogą 
zabrać masy asfaltowej, aby była zdatna do użytku. Proszę to tłumaczyć mieszkańcom, 
jeśli o to pytają.
Radny Cz. Matlak – lepiej żeby radni wiedzieli, że coś będzie robione, i radni będą poka-
zywać, gdzie dziury mają być robione.
Głosowanie za wnioskiem:

13 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
Wniosek 4 – do Pana Krzysztofa Figury, aby przedstawił plusy i minusy zamontowania 
lamp solarnych, okres gwarancji oraz aby dla porównania przedstawił koszty montażu tra-
dycyjnych lamp elektrycznych, za które płacimy dość wysokie koszty utrzymania.
Głosowanie za wnioskiem:

13 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
Przewodniczący RG P. Piela – wracamy do uchwały w sprawie odbierania odpadów.
P. R. Kryczka – musimy zmienić poprzednią uchwałę ze względu na to, że zmieniła się 
ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. W projekcie uchwały musieliśmy uzy-
skać opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego, mamy już dziś tą opinię – pozytywną. 
W porównaniu do poprzedniej uchwały zmianie uległ paragraf drugi, w którym przenie-
siono odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego, elektrycznego, 
opon, odpadów niebezpiecznych – do PSZOK po dostarczeniu ich własnym transportem. 
Zmiany podyktowane są tym, że gabarytów zbieramy ok. 200 ton, a są to odpady złej ja-
kości, nie nadające się do dalszego zagospodarowania. W PSZOK będą one odpowiednio 
zagospodarowane i będzie większa kontrola nad odbiorem tych odpadów.
Przewodniczący RG P. Piela – chodzi o to, że gdy ludzi wystawiają np. telewizory, ktoś 
jedzie przed samochodem zbierającym odpady i wyciąga z tych telewizorów cenniejsze 
części, a zostawia do zbiórki rozszabrowany sprzęt.
P. R. Kryczka – zmienia się też zapis, że do PSZOK można dostarczyć odpady odbiera-
ne selektywnie. Do PSZOK nie powinien trafiać balast – on może być zbierany wyłącznie 
w miejscu ich powstawania.  Innych zmian nie ma.
Radny Cz. Matlak – czy ktoś się zastanowił, jak starsi ludzie mają np. zawieźć ten telewi-
zor? Będzie musiał zapłacić za transport. My zwiększymy śmieci nad Sołą czy przy poto-
kach, bo starsi ludzie nie będą wozić do PSZOK. 
P. R. Kryczka – ustawa mówi, że balast i odpady zbierane selektywnie mają być odbierane 
od mieszkańców z ich posesji. Inne odpady mogą być dostarczony do PSZOK. 
Radny A. Juraszek – chodzi o to, żeby tych gabarytów było coraz mniej, bo nas na to nie 
stać, aby były oddawane takie ilości.
Przewodniczący RG P. Piela – można się zwrócić do Wójta, aby pracownicy referatu 
technicznego odwieźli starszej osobie gabaryty.
Głosowanie w sprawie uchwały:

13 głosów za
0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymanych
Ad. 15. Wójt M. Mika -  Zespół Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Gawlika zrezygnował z pre-
zentacji.
Ciąg dalszy ad.15 c. Radna powiatowa J. Klimonda:
- czy radni poprzedniej kadencji wiedzieli, że można było pozyskać bez wkładu własnego 
pieniądze na utworzenie punktu informacji turystycznej?
- dlaczego logo gminy jest takie a nie inne? Inne gminy się z nas śmieją.
- trzeba byłoby zastanowić się nad naszym lokalnym produktem, turystycznym, który re-
prezentowałby naszą gminę. 
- dlaczego nie ma w naszej gminie restauracji, gdzie można by wypić kawę.
Przewodniczący RG P. Piela – poproszę przewodniczącego komisji porządku, aby zorga-
nizować komisję z Pani udziałem i udziałem GCKPT, aby szeroko omówić te tematy.
Ad. 16. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym:
- malowanie agronomówki przez pracowników technicznych + drobny remont rynny;
- pracownicy działu technicznego rozwozili jabłka;
- dobiega końca remont kapliczki „U Buka”, który był realizowany na prośbę mieszkańców, 
nieduży nakład sił i kosztów;
- wykonano odwodnienie drogi na Borek w Juszczynie, ul. Wrzosowej w Wieprzu + kliniec;
- trwają prace porządkowe na niewykończonej części domu ludowego w Brzuśniku;
- wymieniono właz do studzienki w chodniku za gminą;
- naprawiono drogę do Junkierta w Brzuśniku – dostarczono i rozplantowano 30 ton ma-
teriału;
- w Bystrej udrożniono przepust, dziękuję strażakom z Bystrej;
- naprawiono okiennice w stacji uzdatniania wody w Bystrej;
- doraźnie dosypano klińca na ul. Promiennej i Morawców w Radziechowach, to jest finan-
sowane z rezerwy Wójta;
- łącznik ul. Dębowej z Wałową – wykorytowano drogę, nawieziono pospółki, uwalcowano 
i ubito, będzie warstwa z klińca. To było miejsce, które trudno byłoby nazwać drogą. Gdy-
by znalazł się sponsor, można by wykonać tam nakładkę asfaltową;
- dowieziono 20 ton węgla;
- wykonano odwodnienie przed domem ludowym w Wieprzu;
- uczestniczyłem w odbiorze drogi „Do Lasa” w Bystrej, to jest droga powiatowa, przekonu-

ję starostę, że skoro jest już wykonana podbudowa, można by zrobić przynajmniej 5 cm 
warstwę asfaltu;
- prace przy osuwisku w Radziechowach postępują, choć tempo jest niesatysfakcjonujące;
- odwodnienie drogi Do Duraja w Brzuśniku – bez tego ta droga będzie w takim stanie, jak 
była przed. Trzeba było znaleźć pieniądze na odwodnienie tej drogi, trzeba było dołożyć 
ponad 40 tys. zł;
- byłem na zaproszenie burmistrza w Feldbach w Austrii, życzenie strony austriaciej jest 
takie, aby współpraca odżyła, Austriacy chcą również przyjechać do nas. Ze strony polskiej 
byłem jedną z kilku zaproszonych osób;

Ad. 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyj-
nym:
- P. Dyrektor przedszkola w Wieprzu przekazała podziękowanie dla P. Radnego St. Gołka za 
życzliwość i zaangażowanie w życie placówki;
- uczestniczyłem w dwóch komisjach, rozmawialiśmy z dyrektorami na temat sytuacji fi-
nansowej i przyszłości szkół;
- uczestniczyłem przy budowie drogi Do Duraja w Brzuśniku, dziękuję Panu Sołtysowi za 
zaangażowanie w sprawę budowy tej drogi;
- spotykałem się z mieszkańcami w sprawach innych uciążliwości;
- byłem kilka razy przy rzece Sole, gdzie odbywają się zabezpieczenia poniżej mostu i na 
wysokości okrąglaka;

Ad. 18. Przewodniczący RG P. Piela – stwierdzam, że nie ma na sali obecnych radnych 
powiatowych.
Ad. 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, głosowanie:

12 głosów za
0 głosów przeciw

1 głosów wstrzymany

Ad. 20, 21. Przewodniczący RG P. Piela – proszę o połączenie punktów „sprawy bieżące” 
i „interpelacje i wnioski”.
Radny Czesław Kubień: 
- Zamontowanie oświetlenia od strony placu zabaw – brakuje lampy.
- Potrzeba ok. 50 m peszla na zasypanie rowu przy boisku.
- Korytka przy drodze na cmentarz – jest ich za mało, starczy na ok. 10 m. dalej będzie 
zalewać drogę, trzeba więcej korytek.

Radny Bogusław Michalski:
- Co dalej z regulacją dalszej części Wieśnika?
- Co z drzewami przy osuwisku w Radziechowach?
Radny Damian Dudys:
- Co z oświetleniem boiska? Potrzebna jest 1 lampa.
- Co z pomieszczeniem dla LKS Juszczyna?
- Jak wygląda sprawa podłączeń kanalizacyjnych, czemu są nadal niewykonane?
Radny Antoni Skowronek:
- Zgłoszenie 15 studzienek do wyczyszczenia na ul. Dębowej.
- Który pracownik konkretnie zajmuje się drogami w gminie i kto konkretnie czym w kwe-
stii dróg.
Radna Irena Rodak:
- Co zostało zrobione w kwestii drogi do Jeleśniańskich?
- Sprawa hydroforowi w Bystrej – kiedy ludzie będą mogli korzystać z wody?
- Trzeba zmierzyć i oszacować koszt ogrodzenia, które trzeba wykonać przy boisku w By-
strej.
Radny Czesław Matlak:
- Dlaczego oświetlenie przy ul. Nad Sołą nadal nie świeci?
- Jest kolejny wniosek o oświetlenie w Wieprzu, trzeba już się za niego zabrać, żeby wyro-
bić się do przyszłego roku.
Radny Stanisław Orliński:
- Płyty od P. Brączka – można wykorzystać do umocnienia skarpy.
- Można by zmienić logo gminy.
- Nie ma miejsca do wydawania żywności zgodnego z wymogami, a można pozyskać żyw-
ność z różnych organizacji. Jest na to zapotrzebowanie.
Sołtys Brzuśnika Stanisław Kupczak:
- W Brzuśniku tworzy się takie samo osuwisko od Potoka pod drogą, jak w Radziechowach.
Ad. 22. Zakończenie sesji.
Z powodu wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Piotr Piela za-
mknął posiedzenie XVIII sesji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz.

Protokół z sesji XIX Rady Gminy Radziechowy – Wieprz 
z dnia 21.12.2015 r. godz. 8:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Omówienie wniosku Państwa Lubeckich.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziecho-
wy – Wieprz na rok 2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz.
6. Sprawy bieżące.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Piela

Protokołowała:
Izabela Pieronek



Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Piotr Piela przywitał wszystkich przybyłych gości, Państwa Lu-
beckich, Panią skarbnik, Panią Sekretarz, Radnych oraz Sołtysów. Obecnych na sali było 
10 Radnych.

Ad. 2 Uchwalenie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad. Nie było wniosku aby do 
porządku obrad dodać dodatkowy punkt. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 
11 głosami za.

Ad. 3 Omówienie wniosku Państwa Lubeckich.

Pani Lubecka poinformowała, że w kwietniu 2009 r. po informacji od Wójta zaproponowano 
aby zrobić listę wszystkich właścicieli działek przez które przechodzi droga. Wszyscy właści-
ciele podpisali się że rzezają się na rzecz gminy. W zeszłym roku jak zmienił się Wójt napisałam 
ponowną prośbę do Wójta, osobiście z synową byłyśmy u Wójta i zostałyśmy bardzo niemile 
przyjęte. Jak może gospodarz powiedzieć a Pani nie mogła sobie działki kupić tylko się bu-
dować tam za rzeką? Na pismo dostałam odpowiedź taka, że na 40 działek przez które droga 
przechodzi 29 działek nie ma księgi wieczystej. W tej chwili zwracam się z prośbą o przejęcie 
chociaż części tej drogi dokąd na mapie są działki budowlane. Na planie zagospodarowa-
nia przestrzennego jest zaznaczone teren zalewowy. Proszę aby Pan Sołtys albo Pan Dudys 
powiedzieli którą drogą dojedzie się do Cichej? Nikt nikomu nie zabrania i nie zagradza ale 
też nikt nic z tą drogą nie robi. Spółka leśna z Wieprza sprzeda drzewo na pniu, kupią go ci 
co maja blisko i wszystko ściągają do koryta rzeki koło mnie. Zwracam się tylko z prośbą aby 
w tej kwestii coś zaczęło się dziać a nie tylko pisma, że zostało przekazane, będzie poruszane 
itp. Pan Lubecki poinformował, że jeżeli gmina powie, że ta droga nie będzie poprawiona 
to sam na własny koszt to sobie zrobi ale zagrodzi drogę. Nikt z Juszczyny ani z Wieprza nie 
wjedzie do lasu i zrobię tylko krzywdę sąsiadom bo też nie pojada po tej drodze. Pani Lubec-
ka dodała, że gdy w 1997 r. była powódź to droga została bardzo uszkodzona, spółka leśna 
z Wieprza dużo drzewa ścięła i drogę naprawili. Radny Damian Dudys poinformował, że te-
mat się ciągnie od Pana Wójta Czecha zostały na ta drogę załatwione płyty, wszystko co Pani 
Lubecka mówi jest prawdą. Sprawa rozgrywała się o to, że byli tam współwłaściciele na tym 
odcinku. Zastanawialiśmy się już nawet nad tym czy nie zrobić tam jakiejś kładki ale jak po-
sprawdzaliśmy za Pana Czecha to tam byli współwłaściciele. W tym momencie nie ma co wra-
cać do czasów przeszłych tylko tak jak Pani Lubecka prosi im pomóc, nie ma tam dojazdu do 
domów. Pan Kasperek poinformował, że drogi nie ma na mapie, zaczynając od drogi powia-
towej to ta droga przebiega przez 39 działek, do każdego nr ewidencyjnego ustaliłem księgę 
wieczystą i kto figuruje. Prawie wszystkie działki maja księgę wieczystą oprócz przedostatniej 
od końca nr 2395/51 nie ma właściciela jest władanie. Idąc od drogi powiatowej 9 działek ma 
księgę wieczystą i w tych księgach figurują aktualni właściciele, idąc dalej działki mają księgi 
wieczyste ale są już nie aktualni właściciele. Trzeba będzie wydzielić tą drogę w aktach geode-
zyjnych bo jej nie ma i wtedy możemy iść do Sądu o zasiedzenie tych 9 działek albo w drodze 
decyzji komunalizacyjnej że te działki są przekazywane na rzecz gminy. Jeżeli byśmy chcie-
li uregulować do samego końca to będzie to już dużo bardzie skomplikowane ponieważ 
w księgach wieczystych są nieaktualni właściciele. Pani Sekretarz dodała, że ostatnio jak byli 
w Sądzie to sędzina powiedziała, że jak nie ma wykazu wszystkich następców prawnych to 
sprawa będzie nierozpatrywana. Przewodniczący Rady poinformował, że Państwo Lubeccy 
przyszli po to aby uzyskać jakieś deklaracje. Moje zdanie jest takie aby do tych 9 czy 11 właści-
cieli przejąć, wydzielić i to zrobić następnie sukcesywnie robić aby nie było problemów. Pani 
Sekretarz dodała aby wydzielić ta drogę geodezyjnie aby nie było już problemów. Na dzień 
dzisiejszy nie mamy środków dla geodety myślę, że w przyszłym roku jak zostanie uchwalo-
ny budżet to skończymy to co żeśmy zaczęli i zaczniemy wydzielanie tego. Radny Czesław 
Matlak poinformował, że nie jest to takie proste ponieważ zrobimy do 9 działki a 10 zagrodzi 
i znowu nie będą mieli dojazdu tak jak to przed chwilą pan powiedział. Jeżeli się bierzemy to 
od początku ale pomału. Przewodniczący Rady poinformował, ze nie miał na myśli zablo-
kowania tylko żeby to zrobić na razie dla tych 9 działek gdzie jest wszystko jasne następnie 
powoli kolejne kawałki można będzie regulować. Radny Damian Dudys powiedział, że z tej 
drogi korzystają nie tylko ze spółki leśnej z Wieprza ale również ludzie z Juszczyny i nikt nie 
będzie tego zagradzał. Proponuje tak jak mówi Pan Przewodniczący aby zrobić pierwsze to 
co się da. Radny Czesław Matlak zaproponował aby się zwrócić do Państwowego Lasu aby 
pomogli w naprawie tej drogi ponieważ w dużej części to oni tą drogę niszczą.  Przewodni-
czący rady poinformował, że jest wola rady aby przystąpić do realizacji przejęcia tych 9 dzia-
łek. Poprosił Panią Sekretarz o przekazanie ustaleń Panu Wójtowi. Radny Stanisław Orliński 
poinformował, ze dokładnie pamięta wodę w 1997 roku gdzie uczestniczył w tym i wie jak to 
dokładnie wyglądała droga do Cichej. Płyt były dane Państwo je zamontowali ale ludzi z Wie-
prza dużo pomogli, cały żwir, kamienie były wożone do samej góry, było robione po lewej 
stronie ponieważ droga była cała zabrana. Jeżeli chodzi o rade Gminy to musimy zapewnić 
pieniądze na geodetę, na wszystkie przekształcenia. Akceptując budżet musimy przewidzieć 
te sprawy. Kwestia ile to będzie kosztować? Pan Sołtys Mieczysław Sygut poinformował, że 
w planie zagospodarowania przestrzennego jest zapisana strefa ochronna czyli jest planowa-
ne ujęcie wody i wtedy i tak ta droga musi być tam uregulowana i zrobiona. Zaproponował 
aby zrobić częściowo a jak będą środki to robić resztę. Rady Antoni Skowronek poinformo-
wał, że dzisiaj jeżeli ktoś się chce budować a nie ma zapewnionego dojazdu udokumentowa-
nego to nie dostanie pozwolenia na budowę. Przewodniczący Rady przedstawił stanowisko 
Rady, że Pan Kasperek i Urząd Gminy jak będzie zgoda Wójta wydzielimy ta drogę na tym 
odcinku o który była mowa. Pan Lubecka odpowiedziała, ze na dzień dzisiejszy taka akcepta-
cja ja satysfakcjonuje. Zwróciła się do Radnego Orlińskiego z odpowiedzią, że podziękowała 
spółce z Wieprza za drzewo podczas powodzi ale, że kamienie były wożone to niech pan nie 
opowiada. Woziliście kamienie na dniówkę z Wieprza z Soły mieliście za to płacone a myśmy 
wozili kamienie z lasu. Radny Stanisław Orliński odpowiedział, że zna Cichą bardzo dobrze, 
jest tam przynajmniej dwa razy w tygodniu a to co mówi jest prawda. Czy komuś płacili czy 
nie to te kamienie jeździły, były wywożone ze Soły i droga była uzupełniana po 1997 r. i proszę 
nie mówić, że nikt nie pomagał. Pan Lubecki odpowiedział, że pomagaliście sobie a nie nam. 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radzie-
chowy – Wieprz na rok 2015.

Pani Skarbnik poinformowała, że wprowadzamy do budżetu 49 304,00 na uzupełnienie 
dochodu, na wydatkach kwotę 29 304,00 na drogi, 13 000,00 na zakup domku i 7 0000,00 
na bramki treningowe. Radny Stanisław Orliński poinformował, że został złożony wnio-
sek do Komisji Budżetowej i Rady Gminy. Przewodniczący Rady odczytał wniosek któ-
ry był złożony prze Radnego Kubnia „o przyznanie kwoty 20 000,00 zł. na zakup domku 
letniskowego z przeznaczeniem na domek gospodarczy na terenie budowanego boiska 
sportowego w Juszczynie oraz kompletu bramek treningowych na tymczasowe boisko.” 
Wniosek został poddany pod głosowanie:

za głosowało 9 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymał się od głosu 1 Radny

Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał treść omawianej uchwały przy 10 Radnych 
obecnych na sali:

za głosowało 9 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymał się od głosu 1 Radny

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz.

Pani Sekretarz poinformowała, że został uchwalony regulamin odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz natomiast nigdy nie uchwalaliśmy regulaminu 
dostarczania wody dlatego, e mieliśmy na terenie swoje spółki i nie było przepisu który by 
nam nakazywał taki regulamin uchwalić. W strefie ekonomicznej buduje się zakład Żywiec 
Zdrój który będzie miał dostarczana wodę z MPWiK i Miejskie Przedsiębiorstwo wystąpiło 
do Urzędu Gminy o wydanie decyzji na dostarczanie wody. Aby taka decyzję wydać musi 
być regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Radny Jan Kosiec zapytał 
czy ten regulamin będzie obowiązywał też spółki? Pani Sekretarz odpowiedziała, że nie 
tylko MPWiK. Spółki są na innym prawie, prawie wodnym. Przewodniczący Rady powie-
dział, że nasuwa się pytanie dlaczego nasze spółki na tym nie zarabiają. Zakład powstaje 
na naszym terenie a opłaty trafia do Żywca. Radny Bogusław Michalski poinformował, 
że miał to samo na myśli i czuje pewien niedosyt. Pani Sekretarz odpowiedziała aby spół-
ka wystąpiła do Żywca Zdroju z propozycją dostarczania wody. Radny Antoni Skowro-
nek zapytał czy chodzi to o wodę przemysłową? W Cięcinie osuszają studnię i dlatego 
w Cięcinie nie wyrażono zgody na budowę zakładu. Radny Jan Kosiec powiedział, ze 
trzeba wiedzieć jakie ilości wody potrzebują, czy dla spółki z Wieprza było by to możliwe 
technicznie. Radny Stanisław Orliński poinformował, ze mogło to być dyskutowane jak 
był czas na projekty. My mamy tam rurę 90 a oni potrzebują 110 do każdego jednego hy-
drantu. Jeżeli chodzi o plac budowy to spółka im podłączyła i wodę mają od nas. Musimy 
wiedzieć, że wielkiej ilości wody nie będą potrzebować ponieważ wodę przemysłową do 
produkcji mają.  

Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał treść omawianej uchwały przy 11 Radnych 
obecnych na sali:

za głosowało 10 Radnych
przeciw był 1 Radny

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad. 6 i 7 Sprawy bieżące. Interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Jan Kosiec poinformował, że na Wajdówce droga powiatowa jest przygotowany 
wykop pod układanie korytek prosiłbym aby zainterweniować aby to zabezpieczyli. Radny 
Mirosław Jarco poprosił aby umieścić tablice informacyjną jak się idzie do biura sołtysa 
tak na drzwiach nie wieszać informacji. Radny Damian Dudys zapytał czy mamy jakiś 
wpływ na Panią Mrowiec która ma przewóz busów. Pani Sekretarz odpowiedziała, że 
jest to samodzielne konsorcjum przewozowe. Opiniujemy tylko rozkład jazdy który nam 
przedstawia Starostwo Powiatowe. Radny Damian Dudys dodał, że mieszkańcy zgłosili iż 
zostały zlikwidowane niektóre kursy. Sołtys Radziechów Janina Tlałka podziękowała za 
zrobioną drogę i prosiła o ścięcie drzew pod sadami, przy większej wichurze się zwalą i narobią 
katastrofę. Pani Sekretarz odpowiedziała, ze musza to zgłosić właściciele. Przewodniczący 
Rady podziękował Posłowi Stanisławowi Pięcie za to, że doprowadził do tego, że pieniądze 
które były przeznaczone na drogę do Duraja już wpłynęły. Zostały jeszcze dwa wnioski 
obiecał, że będzie je pilotował tylko musi wcześniej wiedzieć. Przewodniczący następnie 
podziękował Radnym którzy brali udział w turnieju piłki nożnej o puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy. Zgłosiły się cztery drużyny. Myślę, ze turniej zostanie wpisany w kalendarz 
imprez. Pani Sekretarz zwróciła się z prośbą o pomoc przy identyfikacji działek. Radny 
Bogusław Michalski wrócił do tematu obwodnicy koło Matyski. Był tam już geodeta. Jest 
tam dwóch właścicieli jeden już wyraził zgodę z drugim można rozmawiać, chętnie pomocą 
służę. Radna Irena Rodak wnioskowała, że jeżeli będzie można ruszyć fundusz sołecki 
to aby jak najszybciej podjąć remont mostka pod kaplicą. Sołtys Radziechów Janina 
Tlałka przypomniała o drukowaniu potwierdzeń odbioru przy podatkach. Pani Skarbnik 
poinformowała, że jest to już w realizacji. Przewodnicz Rady poinformowała, że do Rady 
Gminy trafiły trzy wnioski które według kompetencji zostały przekazane do realizacji. 
Wnioski dotyczyły wycinki drzew przy Ośrodku Zdrowia w Wieprzu, drugi wniosek dot. skargi 
mieszkańców na W Wieprzu dot. fabryki Państwa Durajów, trzeci wniosek dot. oświetlenia. 
Nie wyobrażam sobie aby Radni nie pomagali przy identyfikacji działek.

Ad. 8 Zakończenie sesji.

Z powodu wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Piotr Piela za-
mknął posiedzenie XIX sesji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz.
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Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Piela

Protokołowała:
Alicja Świniańska - Nikiel 
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Protokół z sesji XX Rady Gminy Radziechowy – Wieprz 
z dnia 30.12.2015 r. godz. 11:00 (fragment)

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/80/15 Rady Gminy Radzie-
chowy – Wieprz w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy – 
Wieprz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi w sferze 
pożytku publicznego na 2016 r. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/77/15 Rady Gminy Radzie-
chowy – Wieprz w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy 
dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w ramach 
lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu 
Gminy Radziechowy – Wieprz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w Gminie Radziechowy – Wieprz (Specjalna Strefa Ekonomiczna).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki 
letniskowe lub na innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe, jedynie przez część roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2015 – 2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Radziechowy –Wieprz na 
rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydatków niewygasających.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Radziechowy – Wieprz na lata 2016 – 2030.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na 
rok 2016. 
14. Sprawy bieżące.
15. Zakończenie sesji.

(…) Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Radziechowy – 
Wieprz na rok 2016.

Radny Stanisław Orliński poinformował, że po ostatnich komisjach budżetowych zostały 
sformułowanych 17 wniosków które składa na ręce Pana Przewodniczącego Rady. Została 
podjęta decyzja o oszczędnościach co chodzi o budżet Gminy Radziechowy – Wieprz na 
2016 rok. Ja jak również komisja uważam, że jesteśmy w roku najgorszym dla naszej kadencji. 
W tym roku budżet naszej gminy jest o 3 mln większy, wydatków mamy coraz więcej, docho-
dów mamy coraz mniej, postanowiliśmy, ze małymi krokami będziemy szukać jakichkolwiek 
oszczędności i z przykrością muszę stwierdzić, ze weszliśmy w zakres płac gdzie bardzo cięż-
ko jest komuś odbierać pieniądze które ktoś komuś kiedyś dał. Jako Rada Gminy uważamy, że 
na niektórych stanowiskach dodatki funkcyjne i motywacyjne były za duże, postanowiliśmy 
o obniżeniu tych dodatków. Nikomu nie zrobiliśmy wielkiej krzywdy. Pan Przewodniczący 
te same wnioski musi złożyć do Pana Wójta. Bardzo prosimy Pana Wójta aby podjąć z nami 
wspólnie trud, jest to dla dobra naszej gminy i całego społeczeństwa. Pan Przewodniczący 
Rady podziękowała Przewodniczącemu Komisji Budżetu oraz członkom komisji i radnym 
którzy nie są w komisji za uczestnictwo w komisjach. Dziękuję za czas poświęcony na to aby 
przy trudnych decyzjach przyjąć dobre i rzetelne stanowiska. Przewodniczący poinformował, 
że każdy wniosek będzie odczytany i przegłosowany. Radny Stanisław Orliński dodał, że 
wnioski które zostały napisane komisja przegłosowała pozytywnie. 

Wniosek nr 1: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o przeznaczenie kwoty 20.000 zł dla 
OSP Wieprz.

za głosowało 9 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 3 Radnych

Wniosek nr 2: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o przeznaczenie kwoty 32.000 zł na 
cmentarz komunalny.

za głosowało 8 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 4 Radnych

Wniosek nr 3: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o przeznaczenie kwoty 40.000 zł dla 
klubów sportowych.

za głosowało 11 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymał się od głosu 1 Radny

Wniosek nr 4: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o przeznaczenie kwoty 5000zł dla 
GCKiP na zakup aparatu i sprzętu audiowizualnego.

za głosowało 12 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych
 

Wniosek nr 5: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o przeznaczenie kwoty 5000 zł dla Związ-
ku Podhalan i KGW Radziechowy z przeznaczeniem jej na obchody jubileuszu 90 lecia.

za głosowało 12 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Wniosek nr 6: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o przeznaczenie kwoty 187200 zł po-
chodzącej z dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorów do rozdziału 80101 GZO.

za głosowało 10 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 2 Radnych

Wniosek nr 7: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o przeniesienie kwoty 56 270 zł pocho-
dzącej z szkół i przedszkoli do rozdziału 80101 GZO.

za głosowało 8 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 4 Radnych

Wniosek nr 8: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o przeniesienie kwoty 12 000 zł z dodat-
ku motywacyjnego dyrektorów do rozdziału 80101 GZO i wnioskuje o jego uruchomienie 
z dniem 1.09.2016 r.

za głosowało 8 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 4 Radnych

Wniosek nr 9: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o skierowanie wniosku do wójta w celu 
obniżenia dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek organizacyjnych do poziomu 
700 zł/m ich zastępców do poziomu 500 zł a głównej księgowej do poziomu do pozio-
mu 1200 zł, księgowej GZO do 1000 zł i księgowej GOPS do 800 zł. Pozostałe dodatki na 
stanowiskach kierowniczych i ich zastępców wnioskuje się o pozostawienie na obecnym 
poziomie.

za głosowało 8 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 4 Radnych

Wniosek nr 10: Komisja wnioskuje do Rady Gminy i ponawia wniosek Komisji Porządku 
i Ochrony Mienia o zbiorowe zapytanie ofertowe na usługi kominiarskie dla wszystkich 
obiektów gminnych na terenie naszej gminy.

za głosowało 12 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Wniosek nr 11: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o zbiorowe zapytanie ofertowe na wy-
konanie pomiarów ochronnych i odgromowych we wszystkich obiektach gminnych.

za głosowało 12 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Wniosek nr 12: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o skierowanie wniosku do wójta o likwi-
dacje jednego stanowiska wicedyrektora w Radziechowach.

za głosowało 9 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 3 Radnych

Wniosek nr 13: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o skierowanie wniosku do wójta o pod-
wyżkę dla dwóch pracowników technicznych, którzy w 2016 r. zamierzają odejść na zasłu-
żoną emeryturę w kwocie 300 zł brutto miesięcznie.

Pan Wójt poinformował, że nie jest pracodawca w szkołach. Pani Mecenas dodała, że 
nie jest to w kompetencji Wójta. Wójt dodał, że do poprzedniego wniosku też ma wątpli-
wości. Pani Mecenas poinformowała, ze wymagało by to zmiany regulaminu statutu. Do 
stanowiska wicedyrektora trzeba by było wrócić do wszystkich dokumentów i przeanali-
zować czy nie trzeba będzie zmienić statutu. Radny Czesław Matlak poinformował, ze 
Pani Mecenas już mówiła, że jest to w regulaminie i nie przysługuje dwóch wicedyrekto-
rów tylko jeden. Skoro oświata podlega pod gminę ponieważ korzysta z budżetu to kto 
jest odpowiedzialny za to. Ostatnio z Radziechów mieliśmy trzy statuty i w każdym było co 
innego. Przewodniczący Rady poinformował, ze wniosek jest złożony i będzie rozpatry-
wany, nie jest to decyzja podejmowana tutaj. Rada Gminy ma prawo wnioskować. Kompe-
tencje są albo Wójta albo dyrektora odpowiedniej placówki. Pani Mecenas poinformowa-
ła, że zmiany w statucie przyjmuje Rada Pedagogiczna i nie wiem czy Wójt w tej sprawie 
ma kompetencje. Radny Aleksander Juraszek dodał, że powołanie drugiego wicedyrek-
tora wiązało się z ty, że Pan Wójt miał wydać opinie czy zgadza się na to czy nie. Jest to 
sygnał do Pana Wójta aby jakieś działania podjął ponieważ ówczesny Wójt podjął decyzję 
pozytywna aby powołać drugiego wicedyrektora więc Pan teraz może podjąć opinię że 
drugi wicedyrektor nie jest poczesny. Przewodniczący Rady poinformował, że tych dwóch 
pracowników jest na podstawie pism które wpłynęły do Rady Gminy od Dyrektorów. Są to 
osoby z 45 letnim stażem pracy którzy nie osiągają minimum wynagrodzenia.

za głosowało 12 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Wniosek nr 14: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o skierowanie wniosku do wójta o po-
wierzenie pełnienia obowiązków dyrektora GCKiP na okres do 30.11.2016 r.

za głosowało 9 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 3 Radnych



Pan Wójt poinformował, że nie rozumie wniosku i imienia które padło. Jest to już 
wpływanie na decyzje wójta, wójt decyduje kogo zatrudnia.  
Wniosek nr 15: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o skierowanie wniosku do wójta o anali-
zę zasadności zatrudnienia tak dużej liczby pracowników w podległych jednostkach.
Radny Stanisław Orliński poinformował, że mamy nadmiar pracowników. Nie jesteśmy 
w stanie aby co kol wiek zrobić na terenie naszej gminy przy zatrudnieniu tak dużej 
ilości pracowników. Składamy wniosek do Pana Wójta abyśmy wspólnie przeanalizowali 
wszystkie jednostki podlegające pod Urząd Gminy. Nie może być tak, ze dzieci mamy 
coraz mniej a pracowników coraz więcej. W poszczególnych szkołach zwrócimy się 
o  analizę etatów technicznych pracowników. Jeżeli będzie taka potrzeba to w danych 
jednostkach zrobimy audyt jakie jest obciążenie na danym stanowisku danego 
pracownika. Radny Aleksander Juraszek poinformował, że chodzi o to aby wspólnie 
siąść i przeanalizować ponieważ np. w referacie technicznym brakuje pracowników i może 
będzie trzeba zrobić przesunięcia. Nie patrzeć tylko na to, że ktoś chce kogoś zwolnić. 
Pan Wójt poinformował, że rozróżnianie czy w danym budynku szkoły jest dzisiaj więcej 
dzieci czy mniej nie ma wpływu na obsadę personelu technicznego ponieważ budynek 
jaki był taki jest, czy w klasie uczy się 15 osób czy 25 to klasę trzeba posprzątać po tych 
uczniach. Odnosząc się do słów Radnego Juraszka referat techniczny powinien składać 
się osób następujących: konserwator, sprzątaczka, palacz to nie jest przedsiębiorstwo 
prywatne, to nie jest przedsiębiorstwo które powinno świadczyć usługi komu kolwiek. 
Ja referat przejąłem w takiej formie i tak to wygląda, trzeba się nad tym zastanowić, nie 
jest to oczywiste że powinniśmy utrzymywać przy Urzędzie Gminy „ekipę techniczną” do 
zadań budowlano – remontowych, od tego powinna być jednostka. Radny Aleksander 
Juraszek dzięki tej grupy remontowej zrobiliśmy dużo rzeczy dużo taniej niż przez każda 
inną spółkę czy firmę. Płaciliśmy tylko za materiały i godziny pracy tych ludzi, zlecenie 
każdej usługi na zewnątrz wiąże się to z tym że będzie to dwa razy opodatkowane. Skoro 
szukamy oszczędności a ci ludzie robią to naprawdę bardzo dobrze to taka brygada 
powinna funkcjonować. Pan Wójt wyjaśnił, że nie kwestionuje ich przydatności i ich 
stopnia wykorzystania jest to poza wszelka dyskusją mówię tylko o formie organizacji 
działu technicznego w stosunku do tego co wykonuje a do czego była powołana dalece 
odbiega od tego co było zamierzone. Radny Bogusław Michalski poinformował, że tą 
ekipę która jest darzy ogromnym szacunkiem. Byłbym za poszerzeniem i utrzymaniem 
tego co robią. Radny Stanisław Orliński poinformował, że jest to bardzo dobre i ci ludzie 
są uniwersalni. 

za głosowało 8 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 4 Radnych

Wniosek nr 16: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o skierowanie wniosku do wójta o ana-
lizę zasadności tak dużej liczby kursów MZK w dni wolne od pracy.

za głosowało 12 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Wniosek nr 17: Komisja wnioskuje do Rady Gminy o przeniesienie kwoty 180.000 zł. po-
chodzącej z OSP do rozdziału 600 z przeznaczeniem jej na drogi.

za głosowało 9 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 3 Radnych

Pani Skarbnik poinformował, że w ostatniej chwili mamy kwotę którą brakuje na śmieci 
46 418,32 i albo będziemy musieli zwołać sesję nadzwyczajną na początku roku albo je-
żeli Rada wyrazi zgodę żeby zrobić jeszcze przesunięcie. Przewodniczący Rady zapytał 

radnych czy akceptują to stanowisko które przedstawiła Pani Skarbnik. Akceptacja była 
jednogłośna. Pani Skarbnik poinformowała, że dotyczy to tylko wywozu śmieci. Pan Wójt 
poinformował, ze jest to oferta która została otwarta dzisiaj w Urzędzie Gminy jest to na 
wywóz śmieci na rok 2016. Na wstępie jest wyższa o kwotę o której Pani Skarbnik po-
wiedziała. Aby od stycznia zapewnić odbiór odpadów od naszych mieszkańców musimy 
podpisać umowę. Pani Skarbnik zaproponowała aby zrobić zmianę w załączniku wydat-
ków i zrobić zmianę tymczasową z oświetlenia ulicznego ponieważ tam nie mamy stałej 
umowy. Za wyrażeniem zgody głosowało jednogłośnie 12 Radnych. 
Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał treść omawianej uchwały przy 12 Radnych 
obecnych na sali:

za głosowało 8 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 4 Radnych

Pani Mecenas w związku kończąca się umowa bardzo serdecznie podziękowała za rok 
współpracy oraz złożyła życzenia na rok 2016. Przewodniczący Rady w imieniu swoim 
oraz wszystkich zebranych złożył również życzenia dla Pani mecenas. Podziękował za 
bardzo dobra wsól pracę.  

Pani Kierownik GOPS podziękowała za współprace, za podjęte uchwały oraz złożyła 
życzenia dla wszystkich. 

Ad.14 Sprawy bieżące.
Pani Sekretarz przypomniała, że była na komisji omawiana uchwała w sprawie finanso-
wania sportu jeżeli są jakieś uwagi do tego to aby zgłaszać je do Pana Krzysztofa Figu-
ry ponieważ w styczniu ta uchwałę będziemy chcieli podjąć. Podziękowała również za 
współpracę w imieniu swoim i wszystkich pracowników, przeprosiła jeśli było cos nie tak 
oraz złożyła życzenia na nowy rok.
Pan Wójt podziękował za rok trudnej pracy, przeprosił jeśli coś było nie tak oraz złożył 
życzenia.  
Radny Mirosław Trzos zapytał o przyłącza kanalizacyjne na jakim etapie są, czy się zakoń-
czyły. Pan Wójt poinformował, że zakres prac które firma Machnik wykonywała to z zeszłego 
tygodnia informacja to prace te które mieli wykonać w terenie zostały wykonane. Radny 
Mirosław Trzos zgłosił problem dzikiego wysypiska na drodze do Hałabudy ul. Kaczmarzy-
ków. W imieniu mieszkańców ul. Brzegowej i swoim podziękował za wykonanie drogi.  Rad-
na Powiatowa Jadwiga Klimonda złożyła życzenia noworoczne. Podziękowała za ogrom 
pracy który został wykonany. Przewodniczący Rady również złożył życzenia Pani Radnej. 
Radny Damian Dudys poinformował, że są mieszkańcy którzy do 15 marca składali wnioski 
o przyłącza kanalizacyjne a nie są podłączeni. Pan Wójt odpowiedział, że trzeba to będzie 
sprawdzić o które osoby chodzi i które osoby zostały podłączone. Przewodniczący Rady 
podziękował Wszystkim oraz złożył życzenia świąteczno – noworoczne. 

Z powodu wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Piotr Piela za-
mknął posiedzenie XX sesji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz.

 
Wszystkich zainteresowanych czytelników zapraszamy także na naszą

stronę internetową http://bip.radziechowy-wieprz.pl/BIP.aspx?Sel=5586. 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Piela

Wójt Gminy 
Maciej Mika

,,Miłość rodzi się w sercu, 
wyraża się słowem, 

ale żyje czynem” 
J. Pelczar 

Czy ktoś wie ile sztuk plastikowych zakrętek wchodzi na jeden kg? Wiadomo natomiast, że  za 1 kg różnoko-
lorowych zakrętek można otrzymać około 80 gr. tak więc 50 kg worek zakrętek to około 40 zł w skupie, ale 
jak długo trzeba je zbierać? Warto pomyśleć. Worek zakrętek? Jak tego dokonać! Czy to realne? Owszem jeśli 
każdy z nas w gospodarstwie domowym, szkole, punktach gastronomicznych uruchomi pojemnik na zakręt-
ki to po kilku miesiącach każdy będzie miał już ich pokaźną liczbę – a po przekazaniu wyjątkowego zbioru 
np. Stowarzyszeniu Dzieci Serc okaże się, że wspólnie zebraliśmy 1500 kg – czyli 1.200,00zł
To prawda, tyle udało się zarobić.

Tą drogą kierujemy podziękowania do wszystkich zaangażowanych w tę akcje, a zwłaszcza pani Małgorza-
cie Krzuś i uczniom Gimnazjum z Wieprza oraz pani Agnieszce Ćwikła z SP Juszczyna. Radnemu Antoniemu 
Skowronek, radnej powiatowej Annie Wasilewskiej i panu Piotrowi Figurze za odebranie zakrętek! 

J. K.
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Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Piela

Protokołowała:
Alicja Świniańska - Nikiel 
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Zgodnie z uchwałą nr XL/257/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz 
z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miej-
sca na cmentarzu komunalnym  w Wieprzu obowiązujące stawki opłat 
za miejsca na cmentarzu wynoszą:
1. Za miejsca grzebalne na okres 20 lat:
a) Miejsce na urnę 51zł
b) Miejsce dziecięce 107zł
c) Miejsce pojedyncze 214zł
d) Miejsce podwójne w pionie 321zł
e) Miejsce podwójne w poziomie 428zł
2. Za miejsca w poziomie pod grobowiec na okres 100 lat:
a) Miejsce pod grobowiec pojedynczy 1337zł
b) Miejsce pod grobowiec podwójny 2675zł
c) Za każde kolejne miejsce 1337zł
3. Za każde następne miejsce w pionie w grobowcu na okres 100 lat 
214zł

 Przewodnicząca Komisji Oświatowej Irena Rodak zaprosiła na posie-
dzenie komisji; przedstawicieli organizacji społecznych, dyrektorów pla-
cówek oświatowych i gminnego centrum promocji, kultury i sportu. 
4 luty, program spotkania 
a. Omówienie przygotowania uroczystości:

1. 1 marca - Narodowego  Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych 
w powiecie żywieckim oraz naszej gminie  
2. 1050 Rocznicy Chrztu Polski – Zaduszki Narodowe 1 październik 

Ad 1. Program uroczystości w mieście Żywcu 1 marca:
Godz. 8;00 msza św. w intencji Ojczyzny, w kościele św. Floriana, następnie 
przemarsz pod budynek na ul. Dworcowej 2 – siedziba byłego UB, zwie-
dzanie podziemi, możliwość oglądnięcia filmu z rekonstrukcji wydarzeń 
z lat powojennych.
Godz. 17;00 uroczystości pod pomnikiem NSZ obok MCK, a następnie 
przejście do budynku MCK i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Program uroczystości w sołectwie Radziechowy – sobota 27 luty:
 Godz. 18;00 msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Marcina, 
następnie złożenie kwiatów pod tablicą wmurowaną na kościele, a upa-
miętniającą działalność młodzieży zrzeszonej w Związku Młodzieży 
Patriotycznej ,,Nowe Wyzwolenie” - aresztowanej przez UB w 1950 r. Na-
stępnie przejście z zapalonymi zniczami na cmentarz parafialny i złożenie 
kwiatów na mogile Edwarda Chudziec ps. „Brzoza”, żołnierza VII okręgu 
NSZ, oddziału „Sztubak”, który zginął 27.07.1946 r. Utworzenie kolumny 
marszowej i przejście w ciszy – towarzyszył nam będzie głos werbli na Ma-
tyskę, pod Kurhan Pamięci Narodowej. Tam złożenie zniczy i odśpiewanie 
Hymnu Narodowego. 
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli zadeklarowali zorganizowanie uroczy-
stości w swych placówkach oraz włączenie się do uroczystości organizo-
wanych przez Rady Sołeckie.
 ,,Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta 
podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone 
do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta ,,jest wyrazem hoł-
du dla żołnierzy drugiej konspiracji; za świadectwo męstwa, niezłomnej 
postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew 

przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których 
patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwo-
liły na kontynuację oporu na długie lata.
 Prezydencki projekt ustawy z dnia 26.02.2010 r. wpłynął do Sejmu RP 
1.03.2010 roku. 05.03.2010 r. projekt skierowano do Sejmowej Komisji Kul-
tury i Środków Przekazu. Do reprezentowania stanowiska wnioskodawcy 
upoważnieni byli: zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Jacek Sasin i pod-
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Duda lecz obaj zostali 
zdymisjonowani w kwietniu 2010 roku. Pismem z dnia 8 czerwca 2010 
roku Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony jej projekt, 
wskazując, że uzupełnia on katalog świąt i dni pamięci, upowszechniają-
cych tradycje walk o Wolną Polskę. …” portal internetowy
 Cześć placówek oświatowych z terenu naszej gminy już przemyślała 
swój udział w uroczystościach 1 marca. Uczniowie wspólnie z nauczyciela-
mi SP Wieprz im. Jana Klicha  zrobili okolicznościową gazetkę przybliżają-
cą historię Żołnierzy Wyklętych, a 1 marca każdy uczeń przyjdzie odświęt-
nie ubrany, a na rękę założy biało czerwona opaskę z napisem AK, lub 
przypnie biało czerwoną kokardkę. tego dnia wszyscy uczniowie wezmą 
udział w akademii.  Podobnie przedszkolaki z Wieprza już zapoznały się 
z historią partyzantów i każde dziecko wykonało biało czerwoną opaskę 
na rękę z napisem AK lub NSZ. opaski te dzieci założą 1 marca i wspólnie 
będą śpiewały pieśni partyzanckie. 
SP Juszczyna też podobnie. Również w Szkole Podstawowej w Przybędzy, 
dnia 1 marca odbędzie się akademia. Dzieci wykonają opaski na rękę i ko-
tyliony. Wywiesimy flagi.
Ad. 2 
a. Przeprowadzenie X ogólnopolskiego konkursu historycznego na Apel 
Poległych
b. Konkurs skierowany do rodzin ,,Skąd mój Ród” 
c. Przygotowanie inscenizacji plenerowej wystawionej podczas zaduszek 
d. Przydział czynności
Warto zaznaczyć, że ponad 50 osobowa grupa uczestników zebrania za-
deklarowała współpracę, taką  samą jak w latach ubiegłych.  Jeśli ktoś ma 
życzenie dołączyć do nas to zapraszamy. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Socjalnych
Irena Rodak

Obowiązek uiszczenia opłaty za miejsca
na cmentarzu komunalnym w Wieprzu

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 stycz-
nia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2011.118.687 j.t.) 
grób (z wyłączeniem grobowców i urn) może być użyty do ponownego 
chowania po upływie 20 lat i w przypadku, kiedy opiekun grobu nie uiści 
opłaty za miejsce na cmentarzu (nie odnowi opłaty na kolejne 20 lat). 
Opłaty za miejsce na cmentarzu, należy dokonać w kasie Urzędu Gminy, 
bądź u zarządcy cmentarza.
Informuję również, iż w bieżącym roku Gmina przystąpi do egzekucji 
opłat za miejsca na cmentarzu. W przypadku stwierdzenia, że dane 
miejsce nie jest opłacone, na grobie umieszczona zostanie informacja 
o konieczności wpłaty. 
 Dodatkowe informacje w sprawie opłat dotyczących miejsc 
na cmentarzu  komunalnym w Wieprzu udzielane są pod numerem 
tel. 33 860-15-82.

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

W Powiecie Żywieckim trwają przygotowania 
do uroczystych obchodów Narodowego Dnia

Pamięci o Żołnierzach Wyklętych  1 marca 2016 r.



ZAPISY DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ

Informujemy, że w dniach od 01 do 31 marca 2016 r. na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz odbywać się będzie rekrutacja do publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji przedstawia się następująco:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychow-
ania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełni-
anie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 31 marca 2016 roku od 4 maja do 5 maja 2016 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i doku-
mentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, 
o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 1 do 5 kwietnia 2016 roku od 6 do 10 kwietnia 2016 
roku

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kan-
dydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25 kwietnia 2016 roku 26 maja 2016 roku

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisem-
nego oświadczenia od 26 do 27 kwietnia 2016 roku od 27 do 30 maja 2016 roku

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kan-
dydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 kwietnia 2016 roku 1 czerwca 2016 roku

Zapisy na rok 2014/2015 obejmują dzieci urodzone w latach od 2010 do 2013. 

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpo-
częcia postępowania rekrutacyjnego czyli w okresie od 23 – 29.02.2016 r.

Zgodnie z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r poz. 2156) w postępowaniu rekrutacyjnym, w pierwszej kolejności 
przyjmowane będą do przedszkoli dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz. W przypadku większej liczby kandydatów 
spełniających ten warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria, które mają jednakową wartość,  
tj.:
• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą,

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane 
publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 
pod uwagę następujące kryteria:
• Kandydat będzie objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym w którym przeprowadzana jest rekrutacja, 

w tym kandydaci objęci obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, w stosunku do których odroczony został obowiązek szkolny 
– liczba punktów 40

• Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą, a dochód w rodzinie nie przekracza 100% kwoty ,o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) – liczba punktów 30

• Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą a dochód w rodzinie przekracza 150% kwoty ,o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm)– liczba punktów 20

• Kandydat będzie objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym następującym po roku w którym przepro-
wadzana jest rekrutacja – liczba punktów 10

• Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zamieszkują w gminie Radziechowy- Wieprz i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych 
w urzędzie skarbowym w Żywcu – liczba punktów 15 

• Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało w roku szkolnym w którym przeprowadzana jest rekrutacja edukację przedszkolną w przed-
szkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole – liczba punktów 5

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy, wypełniają Wniosek o przyjęcie. Druki są do pobra-
nia w każdym przedszkolu.

Elżbieta Kosiec
Dyrektor  Gminnego Zarządu Oświaty Radziechowy-Wieprz
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 Najbardziej narażone na zakażenie bakteriami są studnie płytkie 
(ale uwaga na mikrobiologiczne zakażenie, na które narażone są także 
studnie głębinowe!). Aby chronić zdrowie i swoich bliskich warto doko-
nać dezynfekcji studni. Dezynfekcja wody oznacza usuwanie lub znisz-
czenie mikroorganizmów chorobotwórczych, co hamuje ich wzrost 
oraz reprodukcję. Specjaliści wskazują nam metody chemiczne (wyko-
rzystujące ozon, nadmanganian potasu, czy też określone związki chlo-
ru - np. podchloryn sodu, dwutlenek chloru, chlor gazowy, chloraminy, 
wapno) i fizyczne (gotowanie, ultradźwięki – stosowane w przemyśle 
farmaceutycznym,  promieniowanie ultrafioletowe). 
 Jedną z przyczyn zanieczyszczanie wody jest umiejscowienie 
studni w pobliżu szamba, którego zbiornik może być nieszczelny! 
Warto także zwracać uwagę na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 Badanie wody pod kątem wszystkich mikroorganizmów cho-
robotwórczych jest bardzo kosztowne i czasochłonne. W analizie 
mikrobiologicznej oznacza się zazwyczaj organizmy wskaźnikowe. 
Badania mikrobiologiczne wody określają ogólną ilość mikroorgani-
zmów w wodzie, ale także obecność mikroorganizmów, które mogą 
powodować bardzo poważne choroby a nawet śmierć: np. bakterie 
Lagionelli dla wody podgrzewanej, bakterie grupy coli jak Escherichia 
coli i Enterekoki, czy też bakterie mikroflory jelitowej jak Clostridium 
perfringenes (łącznie z przetrwalnikami)

Czy woda w twojej studni jest czysta?
Metody dezynfekcji wody

Wiele osób jest przekonanych o tym, że woda w naszych studniach jest czysta. Niestety najczęściej nie jest to prawdą. W wodzie 
żyje wiele mikroorganizmów, często znajdują się w niej także zanieczyszczenia – dotyczy to także wody wodociągowej. Sanepid 
alarmuje, że na terenie naszej gminy jakość wody w ostatnich czasach spadła. Mogą w niej znajdować się drobnoustroje, które 
zaszkodzą naszemu zdrowiu. 

 Gdy okaże się, że w naszej wodzie obecne są bakterie, a chce-
my z niej w pełni korzystać konieczna jest dezynfekcja wody. Moż-
na taki proces przeprowadzić na kilka sposobów, z których najprost-
szym i najtańszym  jest przechlorowanie studni. Chlorowanie polega 
na wprowadzaniu do studni odpowiedniej dawki (zależnej od ilości 
wody, jej jakości oraz samego rodzaju zastosowanego środka) czynni-
ka chlorującego. Proces ten możemy wykonać samodzielnie lub zlecić 
to wykwalifikowanej firmie. 
 Po dostarczeniu chloru do studni należy odkręcić także uję-
cia wody, aby procesowi poddana została cała instalacja wodna. Tak 
przechorowaną studnie oraz instalację wodną warto zostawić mniej 
więcej na 12 godzin. Po tym czasie należy wypompowywać wodę 
ze studni do czasu zaniku charakterystycznego zapachu chloru. Jeśli 
mamy możliwość warto jednak przed skorzystaniem z wody przeba-
dać ją na obecność bakterii i wolnego chloru. 
 W wielu przypadkach chlorowanie rozwiązuje problem. Zdarza 
się jednak, że rozwiązanie to tylko chwilowe i po pewnym czasie pro-
blem nawraca. W takim przypadku należy rozważyć inny sposób de-
zynfekcji wody. 
 Przed podjęciem działań w celu dezynfekcji warto, a nawet trze-
ba skorzystać z pomocy specjalisty!

ZAPISY DO  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 
W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ

Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu 
dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe 
poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 

Kryteria naboru SZKOŁA PODSTAWOWA

Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci 
do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy 
pierwszej publicznej szkoły podstawowej brane pod uwagę następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów

1 dziecko, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego składa 
wniosek 3

2 dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły lub zespołu, do którego 
składa wniosek 3

3 dziecko, dla którego wybrana szkoła podstawowa znajduje się bliżej miejsca zamieszkania niż jego szkoła obwodowa 2

4 dziecko, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadnioną sytuację
rodzinną, wymaga codziennej opieki członków rodziny lub innych osób zamieszkujących w obwodzie szkoły 1

5 dziecko, którego rodzeństwo lub rodzice są absolwentami wybranej szkoły podstawowej 1
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TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp. Rodzaj czynności
Termin 

w postępowaniu rekruta-
cyjnym

Termin 
w postępowaniu uzupeł-

niającym

1
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumen-
tami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kry-
teriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 7 do 31 marca 2016 roku  od 4 do 5 maja 2016 roku

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kan-
dydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji re-
krutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 1do 5 kwietnia 2016 roku od 6 do 10 kwietnia 2016 roku

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kan-
dydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25 kwietnia 2016 roku 26 maja 2016 roku

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisem-
nego oświadczenia

od 26 do 27 kwietnia 2016 
roku od 27 do 30 maja 2016 roku

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kan-
dydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 kwietnia 2016 roku 1 czerwca 2016 roku

Kryteria naboru GIMNAZJUM

Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
do gimnazjum, prowadzonego przez gminę Radziechowy- Wieprz wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów

1 średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej średnia ocen na świadectwie x  10 pkt

2 wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej · wynik procentowy z części pierwszej x 0,3 pkt
· wynik procentowy z części drugiej x 0,3 pkt

3 ocena z zachowania kandydata, na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej

· Ocena wzorowa: 50
· Ocena bardzo dobra: 30
· Ocena dobra: 5
· Ocena poprawna: 2
· Ocena negatywna, nieodpowiednia: 1

4 do gimnazjum uczęszcza rodzeństwo kandydata 10

5
uczęszczanie do gimnazjum, kandydata mieszkającego poza ob-
wodem gimnazjum spowoduje znaczne ułatwienie mu spełniania 
obowiązku szkolnego

10

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami określa Śląski Kurator Oświaty.

Dodatkowych informacji udzielają Dyrektorzy poszczególnych przedszkoli i szkół.

UWAGA! 
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
• dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
• zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
• zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
• informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko 
mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b.(obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkol-
ne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane 
również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły: za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozu-
mień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach 
programów edukacyjnych Unii Europejskiej; przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).

Elżbieta Kosiec
Dyrektor 

Gminnego Zarządu Oświaty Radziechowy-Wieprz



NASZA GMINA

15

 Szanowni Państwo, na podstawie art. 6j ust. 3b i 3c ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 
1399) Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz, zawiadamia o wprowadze-
niu ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, podjętej przez Radę Gminy Radziechowy-Wieprz uchwałą nr 
XX/99/15 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki 
letniskowe lub na innych nieruchomościach wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku. Został 
opracowany również nowy wzór deklaracji umożliwiający prawidłowe 
naliczenie w/w opłaty oraz podjęto uchwałę nr XX/98/15 Rady Gminy 
Radziechowy-Wieprz z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości.   

 W związku z powyższym od roku 2016 ulegają zmianie zasady 
ustalania i wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na wyżej wymienionych nieruchomościach:
1. Wprowadzono ryczałtową stawkę opłaty w wysokości:
a) 352 złotych za rok – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny;
b) 428 złotych za rok - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny.
2. Obowiązuje nowy wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 lutego 2016 r.
4. Ryczałtową roczną stawkę opłaty należy uiszcza się w dwóch ratach 
płatnych z dołu w terminach do 30 czerwca i 30 grudnia. 
5. Stawka opłaty jest stawką roczną i nie jest możliwe jej propor-
cjonalne obniżenie za okresy, w których wywóz odpadów nie był 
świadczony. Po złożeniu nowej deklaracji wszelkie wpłaty za odbiór 
odpadów komunalnych dokonane w 2016 r. według dotychczasowe-

Informacja Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz dla właścicieli nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 

jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
go stanu prawnego, zostaną zaliczone na rzecz nowej zryczałtowanej 
opłaty.
6. Ryczałtową roczną stawkę opłaty uiszcza się niezależnie od ilości 
wytwarzanych odpadów komunalnych.

 Organizacja odbioru odpadów z nieruchomości odbywa się 
zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz 
harmonogramem dostępnym na stronie internetowej http://www.
radziechowy-wieprz.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow oraz 
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

Uwaga:
 Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letni-
skowe, którzy nie złożą nowej deklaracji zostaną wezwani do złożenia 
wyjaśnień. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do 
wezwania, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. 
 W ramach postępowania, w drodze decyzji administracyjnej, 
zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym 
wypadku zmieniła się metoda naliczania i stawka opłaty) właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację.
 Podjęte uchwały wraz z nowym wzorem deklaracji dostępne są 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz – http://
bip.radziechowy-wieprz.pl oraz w Urzędzie Gminy Radziechowy-
-Wieprz. Deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Radziecho-
wy-Wieprz osobiście lub przesłać drogą pocztową. 
 Szczegółowych informacji na temat odpadów komunalnych 
udzielają pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz w pokoju 
nr 02 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, bądź 
pod nr telefonu 33 860 15 74. 

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA!!!
 Publiczne Przedszkole w Radziechowach ogłasza zapisy do przedszkola na rok 
2016/2017. Zapisy obejmują dzieci urodzone w latach od 2010 do 2013. W wyjątkowych 
przypadkach statut przedszkola dopuszcza przyjęcie do przedszkola dzieci w wieku 2,5 
roku.
 Przypominamy, że wszystkie 6- latki  objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania 
przedszkolnego.  Należy też pamiętać, że dziecko 6- letnie może podjąć naukę w klasie I, 
jeśli wcześniej objęte było rocznym przygotowaniem przedszkolnym. W przeciwnym razie 
konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 Przedszkole zapewnia kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach, szeroką ofer-
tę bezpłatnych zajęć dodatkowych (język angielski dla wszystkich dzieci, język niemiecki 
dla grup starszych, zajęcia szachowe, specjalistyczną opiekę logopedyczną w przedszkolu, 

zajęcia regionalne i  rytmiczne oraz 
terapię z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju), odpowiednią dla dzieci przed-
szkolnych bazę (nowoczesne place zabaw, umeblowanie i wyposażenie dostosowane 
do potrzeb małego dziecka,  atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne). Oferta przed-
szkola wzbogacona jest o organizowane dla dzieci wycieczki ekologiczne, wyjazdy do 
teatru, zajęcia muzealne oraz imprezy środowiskowe (bale, festyny).
 Zapisy rozpoczynają się z dniem 4 marca 2016r.i trwają do 18 marca 2016r.
  W dniach od 8, 9 i 10 marca 2016r. (wtorek, środa i czwartek) można przyjść z dziećmi 
na zajęcia w przedszkolu w godz. od 9.30 do 11.30. Są to dni otwarte dla kandydatów na 
przedszkolaków i ich rodziców. Wniosek oraz stosowne oświadczenia można pobrać na 
stronie przedszkola lub bezpośrednio u intendentów obydwu przedszkoli.

Z poważaniem:
dyrektor Publicznego  Przedszkola w Radziechowach

mgr Małgorzata Kasperek
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Brzuśnik
Balast (ST) Popiół (ST) Segregowane (PP)
13 styczeń (śr) 20 styczeń (śr) 28 styczeń (czw)
10 luty (śr) 17 luty (śr) 25 luty (czw)
09 marzec (śr) 16 marzec (śr) 24 marzec (czw)
13 kwiecień (śr) 20 kwiecień (śr) 21 kwiecień (czw)
11 maj (śr) 18 maj (śr) 19 maj (czw)
08 czerwiec (śr) 21 czerwiec (wt) 23 czerwiec (czw)
13 lipiec (śr) 18 lipiec (pon) 21 lipiec (czw)
10 sierpień (śr) 16 sierpień (wt) 25 sierpień (czw)
14 wrzesień (śr) 19 wrzesień (pon) 22 wrzesień (czw)
12 październik (śr) 19 październik (śr) 20 październik (czw)
09 listopad (śr) 16 listopad (śr) 24 listopad (czw)
14 grudzień (śr) 21 grudzień (śr) 22 grudzień (czw)

Bystra
Balast (BZ) Popiół (BZ) Segregowane (PP)
22 styczeń (pt) 29 styczeń (pt) 27 styczeń (śr)
19 luty (pt) 26 luty (pt) 24 luty (śr)
18 marzec (pt) 25 marzec (pt) 23 marzec (śr)
22 kwiecień (pt) 29 kwiecień (pt) 20 kwiecień (śr)
20 maj (pt) 25 maj (śr) 18 maj (śr)
24 czerwiec (pt) 30 czerwiec (pt) 22 czerwiec (śr)
22 lipiec (pt) 29 lipiec (pt) 20 lipiec (śr)
19 sierpień (pt) 26 sierpień (pt) 24 sierpień (śr)
23 wrzesień (pt) 30 wrzesień (pt) 21 wrzesień (śr)
21 październik (pt) 28 październik (pt) 19 październik (śr)
25 listopad (pt) 30 listopad (śr) 23 listopad (śr)
23 grudzień (pt) 30 grudzień (pt) 21 grudzień (śr)

Juszczyna
Balast (ST) Popiół (ST) Segregowane (PP)
12 styczeń (wt) 19 styczeń (wt) 19 styczeń (wt)
09 luty (wt) 16 luty (wt) 09 luty (wt)
08 marzec (wt) 15 marzec (wt) 08 marzec (wt)
12 kwiecień (wt) 19 kwiecień (wt) 05 kwiecień (wt)
10 maj (wt) 17 maj (wt) 10 maj (wt)
07 czerwiec (wt) 14 czerwiec (wt) 07 czerwiec (wt)
12 lipiec (wt) 19 lipiec (wt) 05 lipiec (wt)
09 sierpień (wt) 17 sierpeiń (śr) 09 sierpień (wt)
13 wrzesień (wt) 21 wrzesień (śr) 06 wrzesień (wt)
11 październik (wt) 18 październik (wt) 04 październik (wt)
15 listopad (wt) 22 listopad (wt) 15 listopad (wt)
13 grudzień (wt) 20 grudzień (wt) 06 grudzień (wt)

Przybędza
Balast (ST) Popiół (ST) Segregowane (PP)
11 styczeń (pon) 18 styczeń (pon) 18 styczeń (pon)
08 luty (pon) 15 luty (pon) 08 luty (pon)
14 marzec (pon) 21 marzec (pon) 07 marzec (pon)
11 kwiecień (pon) 18 kwiecień (pon) 04 kwiecień (pon)
09 maj (pon) 16 maj (pon) 09 maj (pon)
13 czerwiec (pon) 21 czerwiec (wt) 06 czerwiec (pon)
11 lipiec (pon) 18 lipiec (pon) 04 lipiec (pon)
08 sierpień (pon) 16 sierpień (wt) 08 sierpień (pon)
12 wrzesień (pon) 19 września (pon) 05 wrzesień (pon)
10 październik (pon) 17 październik (pon) 03 październik (pon)
14 listopad (pon) 21 listopad (pon) 14 listopad (pon)
12 grudzień (pon) 19 grudzień (pon) 05 grudzień (pon)

Radziechowy
Balast (ST) * Popiół (ST) * Segregowane (PP)
21, 22 styczeń (czw, pt) 28, 29 styczeń (czw, pt) 20-22 styczeń (śr-pt)
18, 19 luty (czw, pt) 25, 26 luty (czw, pt) 10-12 luty (śr-pt)
17, 18 marzec (czw, pt) 24, 25 marzec (czw, pt) 09-11 marzec (śr-pt)
21, 22 kwiecień (czw, pt) 27, 28 kwiecień (śr, czw) 06-08 kwiecień (śr-pt)
19, 20 maj (czw, pt) 25, 25 maj (śr, śr) 11-13 maj (śr-pt)
15, 16 czerwiec (czw, pt) 23, 23 czerwiec (czw, czw) 08-10 czerwiec (śr-pt)
21, 22 lipiec (czw, pt)  29, 29 lipiec (pt, pt) 06-08 lipiec (śr-pt)
18, 19 sierpień (czw, pt) 30, 30 sierpień (wt, wt) 10-12 sierpień (śr-pt)
22, 23 wrzesień (czw, pt) 29, 29 wrzesień (czw, czw) 07-09 wrzesień (śr-pt)
20, 21 październik (czw, pt) 27, 28 październik (czw, pt) 05-07 październik (śr-pt)
17,18 listopad (czw, pt) 24, 25 listopad (czw, pt) 16-17 listopad (śr-pt)
22, 23 grudzień (czw, pt) 29, 30 grudzień (czw, pt) 07-09 grudzień (śr-pt)
* Radziechowy - strona prawa - PIERWSZY termin wywozu
* Radziechowy - strona lewa - DRUGI termin wywozu

Wieprz
Balast (BZ) * Popiół (BZ) * Segregowane (PP)
18, 19 styczeń (pon, wt) 27, 28 styczeń (śr, czw) 25, 26 styczeń (pon, wt)
15, 16 luty (pon, wt) 24, 25 luty (śr, czw) 22, 23 luty (pon, wt)
14, 15 marzec (pon, wt) 23, 24 marzec (śr, czw) 21, 22 marzec (pon, wt)
18, 19 kwiecień (pon, wt) 27, 28 kwiecień (śr, czw) 18, 19 kwiecień (pon, wt)
16, 17 maj (pon, wt) 23, 24 maj (pon, wt) 16, 17 maj (pon, wt)
20, 21 czerwiec (pon, wt) 28, 29 czerwiec (śr, czw) 20, 21 czerwiec (pon, wt)
18, 19 lipiec (pon, wt) 27, 28 lipiec (śr, czw) 18, 19 lipiec (pon, wt)
16, 17 sierpień (wt, śr) 24, 25 sierpień (śr, czw) 22, 23 sierpień (pon, wt)
19, 20 wrzesień (pon, wt) 28, 29 wrzesień (śr, czw) 19, 20 wrzesień (pon, wt)
17, 18 październik (pon, wt) 26, 27 październik (śr, czw) 17, 18 październik (pon, wt)
21, 22 listopad (pon, wt) 28, 29 listopad (pon, wt) 21, 22 listopad (pon, wt)
19, 20 grudzień (pon, wt) 28, 29 grudzień (śr, czw) 19, 20 grudzień (pon, wt)

Harmonogramy wywozu odpadów

* INFORMUJEMY, ŻE:

WIEPRZ - balast i popiół:

- Pierwszy dzień:
1 samochód: Dzielnice: Nowy Dwór, Stary Dwór, ul.: od Żywieckiej w strone Grojca do ul Leśnej, + ul.Żywiecka lewa strona od Żywca 
do ulicy Leśnej.
2 samochód: prawa strona od ul. Granicznej do ul. Wodnej, Łąkowej i Zielonej, + ul. Żywiecka prawa stona od Żywca.

- Drugi dzień:
1 samochód: Lewa strona od Łukowej do Zagórczańskiej, + ulice od strony Juszczyny, + ul. Żywiecka lewa strona od Żywca od ul.Leśnej 
do końca tej strony.

Wywóz odpadów jest realizowany przez:
(ST) - SANIT-TRANS SP. Z O.O., TEL. 33 815 79 74 LUB 515 340 678
(BZ) - BESKID-ŻYWIEC SP. Z O.O., TEL. 33 860 22 71
(PP) - PIOTR-PLAST, TEL. 515 340 678

UWAGA: GORĄCY POPIÓŁ NIE JEST ODBIERANY!!!

Pojemniki i worki na odpady muszą być wystawione przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00 rano !!!
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 Wójt Gminy Radziechowy Wieprz Maciej Mika uprzejmie infor-
muje, że w wyniku postepowania przetargowego pn. „Odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych 
we wszystkich sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz: tj. Radziecho-
wy, Wieprz, Przybędza, Brzuśnik, Bystra, Juszczyna oraz ich transport 
do instalacji regionalnej lub instalacji zastępczej do obsługi regionu 
oraz organizacja i prowadzenie na terenie Gminy Radziechowy-
-Wieprz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” została 
wybrana najkorzystniejsza oferta, którą podobnie jak w roku 2015, 
złożyło Konsorcjum firm: Sanit-Trans w Międzyrzeczu Górnym oraz 
Beskid Żywiec z siedzibą w Żywcu. Surowce wtórne zbierać będzie 
tak samo jak w poprzednich latach firma Piotr-Plast z Przybędzy, która 
również prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) zlokalizowany w Przybędzy przy ul. 3 Maja 8. 
 Podsumowując rok 2015 należy zaznaczyć, że z terenu Gminy 
odebrano rekordową ilość odpadów - tj. ponad 2858 ton. Do odbioru 
tych odpadów Gmina musiała dołożyć z własnego budżetu ponad 
360  000 zł. Postanowiono nie zwiększać opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i nadal obowiązującymi stawkami są 8 zł od 
mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny oraz wyższą stawkę opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi tj. 15 zł od mieszkańca, jeżeli odpady 
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
Aby ta cena nadal mogła obowiązywać proszę mieszkańców 
o przestrzeganie zasad segregowania odpadów i stosowania się 
do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie. 
 Mieszkańcy zobowiązani są do wystawiania odpadów zgod-
nie z Harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na rok 
2016 zgodnie z ich rodzajem w dniu odbioru przed godziną 7.00 
rano. Celowo wyznaczono osobny dzień na odbiór popiołu, przesu-
wając jego termin o 7 dni w stosunku do terminu odbioru balastu. Ma 
to zapobiec mieszaniu popiołu z balastem, ponieważ zagospodaro-
wanie popiołu jest znacznie tańsze dla firmy wywożącej i dzięki temu 
możemy liczyć na niezwiększanie opłaty za odpady. 
 Wystawiony popiół musi być zimny, suchy i wystawiony 
w przystosowanym do jego odbioru pojemniku. Popiół zmiesza-
ny z innymi odpadami bądź wystawiony w nieprzystosowanych 
do jego odbioru kubłach np. wiadrach czy workach nie będzie 
odbierany. Należy pamiętać, że do popularnych pojemników pla-
stikowych nie należy wrzucać gorącego popiołu, gdyż grozi to ich 
zniszczeniem, przepaleniem, a nawet groźnym pożarem! Nie można 
również wystawiać mokrego popiołu, gdyż wzrasta jego waga 
i Gmina musi ponosić zwiększone koszty jego odbioru.
 Pojemnik na tzw. balast, na który składają się przede wszyst-
kim: artykuły higieniczne, pieluchy (pampersy), ceramika (fajans, por-
celana, talerze), kalki oraz papiery przebitkowe, zabawki, szyby okien-
ne, szkło nietłukące typu DURALEX, ARCOROC), zabrudzone lub tłuste 
papiery i folie, lustra i szkło zbrojone, ręczniki  papierowe, artykuły wy-

Informacja dla mieszkańców
Gminy Radziechowy-Wieprz

w sprawie odbioru i segregacji odpadów
konane z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami, buty. 
Odpady balastowe, z punktu widzenia powtórnego wykorzystania 
lub recyklingu powinny być nieużyteczne czy mogą nawet utrudniać 
recykling i dlatego gromadzone są w osobnym pojemniku.
UWAGA: nie wrzucamy do balastu przeterminowanych leków i che-
mikaliów, w tym farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów odpado-
wych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, brudnych pojemników po smarach, olejach 
smarnych i po środkach chwasto- i owadobójczych. 
 Osoby, które zadeklarowały segregację odpadów, spełnią 
wymóg selektywnego zbierania w roku kalendarzowym, o ile 
średnio na jeden pojemnik o poj. 120 litrów zmieszanych odpa-
dów komunalnych przypadną co najmniej dwa worki surowców 
wtórnych. W przeciwnym razie zostanie im naliczona wyższa 
opłata tj.  15 złotych od osoby.
UWAGA - mieszkańcy gminy zobowiązani są do prowadzenia selek-
tywnego zbierania surowców wtórnych w odpowiednich workach 
dostarczanych przez przedsiębiorcę.
 Dodatkowo planuje się wprowadzenie w nowym Regulaminie 
utrzymania porządku i czystości w Gminie dwóch dodatkowych wor-
ków na surowce wtórne, aby ułatwić segregowanie i otrzymać lepszą 
jakość surowca tj. niebieskiego – na papier i tekturę oraz czerwonego 
na metale. § 4 planowanego Regulaminu ustala następujące zasady 
w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza nieodpłatnie 
właścicielom nieruchomości operator/przedsiębiorca zaś oni mają 
obowiązek przyjąć je i zgodnie z przeznaczeniem używać.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki i pojemniki 
w  miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wy-
magania określone w § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej: Rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych budynków), (Dz.U. z 2015r. poz. 1422).
3.Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania u źródła po-
wstawania,  następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) papier, tektura (w tym opakowania tekturowe, gazety, czasopisma 
itp.) – worek w kolorze niebieskim o zabarwieniu przeźroczystym 
z oznakowanym napisem „MAKULATURA” i miejscem na adres nieru-
chomości o pojemności 120 litrów ,
2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła ( w tym wszelkiego rodzaju 
puste opakowania szklane, słoiki, butelki po napojach) – worek w ko-
lorze białym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem 
„SZKŁO OPAKOWANIOWE” i miejscem na adres nieruchomości o po-
jemności 80 litrów,
3) tworzywa sztuczne, butelki PET, opakowania wielomateriałowe – 
worek w kolorze żółtym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowa-
nym napisem „TWORZYWA SZTUCZNE” i miejscem na adres nierucho-
mości o pojemności 120 litrów,

APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW

Zwracamy się do właścicieli psów z uwagą i prośbą o wyprowadzanie swoich podopiecznych na smyczy oraz sprzątanie za nimi. 

Psie odchody nie tylko psują wrażenia estetyczne, ale mogą zawierać larwy pasożytów, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu 

dzieci, które bawią się na zewnątrz i często dotykają brudnymi rękoma buzi lub oczu. 

Zadbajmy o nasze  otoczenie! 
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4)  metale np. puszki  – worek w kolorze czerwonym o zabarwieniu 
przeźroczystym z oznakowanym napisem „METALE” i miejscem na ad-
res nieruchomości o pojemności 120 litrów.
5) popiół – pojemnik o min. objętości 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, a także 
kontenery o poj. 5m3 lub 7m3. Wywóz kontenerów o poj. 5 m3 lub 7 m3 

należy zgłosić telefonicznie bądź mailowo do Urzędu Gminy. Popiół 
musi być suchy i niezanieczyszczony innymi odpadami.  
6) zmieszane odpady komunalne – pojemnik o poj. 110l, 120l, 240l, 
1100l, a także kontenery o poj. 5 m3 lub 7 m3. Wywóz kontenerów 
o  poj. 5 m3 lub 7 m3 należy zgłosić telefonicznie bądź mailowo do 
Urzędu Gminy. Dopuszcza się wystawienie worka czarnego w przy-
padku większej niż zwykle ilości balastu nie mieszczącego się do po-
jemnika. W worki czarne mieszkaniec jest zobowiązany zaopatrzyć się 
we własnym zakresie.
 W celach oszczędnościowych oraz z uwagi na możliwość lepszej 
kontroli nad zbiórką odpadów wielkogabarytowych zdecydowano 
o nieodbieraniu odpadów wielkogabarytowych od bezpośrednio od 
mieszkańców. Odpady te należy dostarczyć własnym transportem do 
PSZOK-u. 
 Przypominamy, że do PSZOK-u prowadzonego przez firmę 
Piotr-Plast mieszkańcy mogą oddać dostarczone własnym trans-
portem odpady komunalne takie jak: meble i inne odpady wielko-
gabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i  elektronicz-
ny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, 
odpady zielone, odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia 
odpadów komunalnych oraz selektywnie zebrane odpady komu-
nalne takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowych, metale, szkło. Odpady budowlano-remontowe 
przyjmowane są odpłatnie po uzgodnieniu z firmą Piotr-Plast. Infor-
mację w sprawie oddania odpadów do PSZOK-u można uzyskać pod 
nr tel. 515-340-678. Przyjęcie odpadów do PSZOK-u odbywa się na 
podstawie okazanego przez mieszkańca dowodu tożsamości i spraw-

dzeniu przez pracownika PSZOK-u o figurowaniu w wykazie dostar-
czonym przez Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz.     
 Ponadto z uwagi na ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, iż sprzedawcy 
AGD, których sklepy mają powierzchnię co najmniej 400 m kw., będą 
musieli bezpłatnie przyjmować mały zużyty sprzęt elektryczny bądź 
elektroniczny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekra-
cza 25 cm (np. suszarka). Oddający taki sprzęt nie będą musieli ku-
pować w zamian nowego. Sprzedawcy detaliczni i hurtowi, którzy 
dostarczą klientowi nowy sprzęt o większych gabarytach, np. lo-
dówkę, będą musieli od niego nieodpłatnie odebrać stary sprzęt. 
W związku z powyższym proszę o oddawanie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio do jego sprze-
dawców. 
 W przypadku niedopełniania przez właściciela nierucho-
mości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne 
ma obowiązek pozostawić źle wysegregowane odpady na nie-
ruchomości z pisemną informacją dla właściciela nieruchomości 
o konieczności ich posegregowania. Jeśli upomnienie nie przynie-
sie skutku i sytuacja taka powtórzy się dwukrotnie przedsiębiorca zo-
bowiązany jest do wykonania dokumentacji umożliwiającej wydanie 
przez tutejszy organ decyzji administracyjnej naliczającej zmianę 
wysokości opłaty na wyższą – dokumentacja fotograficzna z datą 
wykonania, w sposób niebudzący wątpliwości w zakresie przypisania 
pojemników czy worków do konkretnej nieruchomości oraz oświad-
czenie pracownika przedsiębiorcy, który stwierdził niezgodność wraz 
z jego podpisem. 
 Wszystkie te uwagi i działania mają na celu zachowanie do-
tychczasowej ceny odbioru śmieci od mieszkańców i poprawienie 
jakości segregacji.

ŚLĄSKI  OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W CZĘSTOCHOWIE

ul. Wyszyńskiego 70/126,
42 – 200 Częstochowa,

tel. (034) 37 70 100;
http //www.czwa.odr.net.pl,

e-mail: biuro@czwa.odr.net.pl,

PZDR Żywiec ul. Batorego 16 (033) 8612586,
e- mail:  pzdr.zywiec@odr.net.pl

 Informacja dla rolników
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żywcu 
informuje, że doradca rolny pełni dyżury w gminie 
Radziechowy-Wieprz w I i III wtorek każdego mie-
siąca od godz. 8-10.30.

Natomiast w okresie wypełniania wniosków o do-
płaty obszarowe dyżury będą w każdy wtorek od 
godz. 8 do 14-tej w Urzędzie Gminy w sali sesyj-
nej /II piętro/, oraz

- poniedziałki- biuro PZDR Żywiec ul. Batorego16 
/KRUS/
- czwartki  - biuro ARiMR Żywiec ul. Ks. Słomki
Kon takt telefoniczny: 515 275 907

Doradca rolny
Zofia Piecuch
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 W ciągu roku Stowarzyszenie kontynuowało szesnastoletnią 
działalność:
1. Prowadząc zajęcia dla dzieci sprawnych inaczej i nie tylko, w związ-
ku z trwającym gruntownym remontem siedziby na ul. Abramskiej 2 
zajęcia odbywały się w lokalach zastępczych. 
2. Byliśmy  w liczbie 100 osób na pięciodniowej wycieczce: Kalisz, 
Licheń, Wejherowo, Gdańsk, Gdynia, Warszawa, Żywiec. 
3. uczestniczyliśmy w 4 dniowej żywieckiej pieszej pielgrzymce do 
Częstochowy 50 osób + autokarem dojechało 12 członków SDS. 
4. Bawiliśmy się na zabawie Karnawałowej: w ZS Nr 3 w Wadowicach 
i zwiedziliśmy muzeum JP 2, zabawie karnawałowej w ZS Samorzą-
dowych w Rzykach,  wspólnych andrzejkach (120 uczestników) w Ra-
dziechowach
5. Udostępniliśmy nasze konto bankowe: a) Wspólnocie Wiara i Świa-
tło z Żywca, dzięki czemu mogli pozyskać pieniądze na turnus rehabi-
litacyjny b) osobie po wypadku umożliwiające zabiegi rehabilitacyjne 
w domu i zakup sprzętu rehabilitacyjnego c) dwóm osobom po wy-
lewie umożliwiając rehabilitacje, w tym turnus d)dzieciom; jednemu 
opłatę operacji za granicą, 5 rehabilitację, pozostałym zajęcia integra-
cyjne organizowane przez SDS  
6. Redagujemy stronę www.dzieciserc.pl i  www.golgotabeskidow.pl
7. Współpracowaliśmy z mediami – prowadzimy kronikę z art. prasowymi
8. Zorganizowaliśmy dla dzieci i osób niepełnosprawnych imprezy in-
tegracyjne: 
• Z 5/6 grudnia dziękowaliśmy  podczas nocnego czuwania w Często-
chowie za beatyfikację naszego Patrona O. Michała Tomaszka – misjo-
narza z Peru 
• 16 października na zaproszenie DPS Ostoja z Sośnicowic pojechali-
śmy śladami JP 2 po Rybniku – pobyt w dzielnicy Stodoła, a następnie 
w sanktuarium w Rudy
• Uczestniczyliśmy w rozgrywkach w Boccię w Suchej Beskidzkiej 
gdzie zajęliśmy III miejsce wśród drużyn z Małopolski i Śląska 
• Dzień Dziecka zabawa integracyjna w plenerze
• XIV Rajd Razem Raźniej na Matyskę 
• XII Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych i Osób z dys-
funkcją narządu ruchu 
• XI Zaduszki Narodowe na Matysce, podczas których wystawiliśmy 
sztukę plenerową ,,Ojczyzno ma” z historią potopu szwedzkiego na 
Żywiecczyźnie – oraz przeprowadziliśmy IX Ogólnopolski Konkurs Hi-
storyczny na Apel Poległych
• VII Pieszą pielgrzymkę z Bielska – Białej do Radziechów dla około 300 
uczestników ,,Ogień Lolek” trasa liczy 33 km 
• X raz uczestniczyliśmy w ,,Płomieniu Pamięci” w rocznicę śmierci JP II
• Współorganizowaliśmy obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wy-
klętych w Żywcu

Sprawozdanie Merytoryczne
Stowarzyszenia Dzieci Serc za rok 2015

• Pieszo pielgrzymowaliśmy na odpust do Św. Anny u Dziadka  w Ra-
dziechowach
• 16 grudnia po raz IV uczestniczyliśmy w obchodach Pacyfikacji Ko-
palni Wujek – połączone ze zwiedzaniem muzeum Kopalni Wujek 
w Katowicach
• Na zaproszenie gr. rekonstrukcyjnej Małopolskiej Chorągwi Husar-
skiej byliśmy w Konarach gdzie wspólnie z WTZ i DPS oglądaliśmy po-
pisy jazdy konnej i wspólnie bawiliśmy się. Wyjazd był również szkole-
niem dla nowych wolontariuszy
• Od Solidarności gr. Browar Żywiec i domowego Kościoła z Żywca po-
zyskaliśmy bilety w kwocie 5 zł za szt. na spektakle: Bóg nie umarł 36 
biletów, Apartament 29 biletów. Czy naprawdę wierzysz? 20 biletów 
i Karolina 30 biletów. Łącznie 115 biletów 
• Tradycyjne spotkanie ze Św. Mikołajem: w Końskiej Doli, w DPS z wo-
lontariuszką Asią z Wieprza koło Andrychowa  
• Pamiętaliśmy o zmarłych , a leżących na naszym cmentarzu. Zwłasz-
cza S. Pietraszce, Żołnierzu AK ..
• Pieszo pielgrzymowaliśmy po Łękawicy – szliśmy śladami naszego 
Patrona O. Michała Tomaszka z Jego rodzinnego domu do kościoła
• Wykonaliśmy ponad 3000 szt. Paczuszek z siankiem wigilijnym – jako 
podziękowanie za 1% od podatku, które roznieśliśmy po domach – 
do skrzynek na listy w Radziechowach, a w Wieprzu przekazaliśmy 
uczniom SP i Gimnazjum
• Pięciokrotnie przeprowadziliśmy akcję jabłko  
• Pozyskaliśmy z wniosków następujące kwoty: na pięciodniową wy-
cieczkę dla 100 uczestników z PCPR 7.000,00 zł oraz UG Radziechowy-
-Wieprz 6.000,00 zł na Rajd Razem Raźniej i Wyścigi Wózków Niepro-
fesjonalnych ze Starostwa Powiatowego 1.500,00 zł i na prowadzenie 
świetlicy – całoroczną działalność 12.000,00 zł z UG Radziechowy – 
Wieprz – łącznie 26.500,00 zł 
 Braliśmy czynny udział we wszystkich spotkaniach organizowanych 
dla osób sprawnych inaczej na terenie Powiatu Żywieckiego.  Całą nasza 
działalność mogliśmy prowadzić dzięki rzeszy Dobrych Ludzi, którzy da-
rowiznami, 1% od podatku, czy pracą umożliwiali istnienie.
 Podczas Pielgrzymowania zawsze pamiętaliśmy w modlitwie 
o naszych Darczyńcach, by Nasz Pan za ich dobro obdarzał ich swymi 
łaskami, a Matka Najświętsza, Niepokalana Dziewica  zawsze tuliła do 
serca. Przeciwnikom również dziękujemy, bowiem stanowią naszą siłę 
napędową do dalszego działania. W naszym stowarzyszeniu szesna-
sty rok nikt nie ma etatu. Wszystkie prace wykonujemy wolontariato-
wo. Wszystkie dane można sprawdzić na www.dzieciserc.pl  i www.
golgotabeskidow.pl  
 Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do naszego Dar-
czyńcy, który wytrwale przywraca do życia budynek na Abramskiej J  
Jadwiga Klimonda 

APEL DO INWESTORÓW BUDOWLANYCH
ORAZ OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

WYMAGAJĄCĄ WYKORZYSTANIA POJAZDÓW O ZNACZNYM TONAŻU

 Szanowni Państwo na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz nie ma wyznaczonych ograniczeń tonażowych, dlatego 
w trosce o dobro wspólne - jakim są drogi publiczne – apelujemy, aby przy realizacji inwestycjach budowlanych wykorzy-
stywać pojazdy o możliwie najniższym tonażu. 
 Jednocześnie informujemy, że w przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi inwestor lub inna osoba, która dokonała 
zniszczenia, zostanie zobligowana do naprawienia poczynionej szkody. 

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
Maciej Mika
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 Koniec roku 2015 sprzyjał ważnym inwestycjom w Gminie Ra-
dziechowy-Wieprz. Odbudowano przyczółek mostu w Juszczynie 
(w okolicy domu nr 88A). Na odbudowę przyczółku, progów zwalnia-
jących i zabezpieczeń brzegów Juszczynki pozyskano dotację w wy-
sokości 57 796 zł. Pozostałą kwotę 14 449,34 zł potrzebną na realizację 
tego celu wydano z budżetu Gminy. 
 Zakończony został także remont zniszczonej już od wielu lat uli-
cy Wajdowa II w Przybędzy. Odcinek 254 metrów udało się naprawić  
zdobywając pieniądze z puli Wojewody Śląskiego na usuwanie skut-
ków powodzi. Otrzymaliśmy na ten cel 156 tysięcy złotych ze Skarbu 
Państwa. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 200 572,48 zł. 
 W Radziechowach udało się wykonać połączenie ulicy Wałowej 
z ulicą Dębową. 
 - „Był o jeden z najbardziej zniszczonych i uciążliwych odcinków 
dróg w Gminie, który wymagał naprawy. Cieszę się, że pogoda dopisała 
i mogliśmy maksymalnie wykorzystać zdobyte pieniądze.” – komentuje 
Pan Maciej Mika Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz.  

(M.H.) 

Kolejne inwestycje zakończone
Wykonane zostały kolejne remonty uszkodzonej infrastruktury w naszej gminie. Odbudowany został przyczółek mostu w Juszczy-
nie, a na ulicy Wajdowa II w Przybędzy można się cieszyć nowym asfaltem. Wykonano także połączenie ulicy Wałowej z Dębową 
w Radziechowach. 

 Tradycją naszej miejscowości jest spotkanie opłatkowe dla 
mieszkańców Przybędzy, organizowane przez Koło Gospodyń Wiej-
skich. W niedzielę 10 stycznia odbyło się po raz kolejny. Została od-
prawiona msza św. w Kościele, podczas której wystąpił Zespół Pop 
- Folkowy. Piękne kolędy oraz noworoczne życzenia wzruszyły przy-
byłych mieszkańców i gości. Wśród nich był Wójt Gminy Radziechowy 
- Wieprz Maciej Mika z rodziną, radni, Proboszcz Przybędzy ks. J. Du-
dek, ks. dr  Szymon Tracz, Dyrektor GCKPT Marta Husar, Dyrektor ZSP 
w  Przybędzy Elżbieta Borowik, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiej-
skich z Przybędzy i z Radziechów, Jadwiga Jurasz i wielu innych sza-
cownych gości. 
 Nasi uczniowie wykonali dwie pastorałki „Świeć gwiazdeczko” 
oraz „Gore Gwiazda Jezusowi”. Atmosfera spotkania w Kościele i w sali 
Domu Ludowego była bardzo świąteczna i przyjazna. Złożono ży-
czenia, śpiewano kolędy. Panie z Koła Gospodyń zadbały o smaczny 
obiad i poczęstunek. 
 Życzymy wszystkim seniorom szczęśliwego Nowego Roku, dużo 
radości i spotkania za rok!!!

 (B.K.)

Spotkanie Opłatkowe w Przybędzy
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 W zimowe, sobotnie popołudnie 16.01. 
2016 roku około 150 osób zgromadziło się w sali 
Budynku Kulturalno – Oświatowego w Brzuśni-
ku, by podzielić się opłatkiem, złożyć sobie ży-
czenia noworoczne, pośpiewać kolędy, spotkać 
się ze znajomymi i nieznajomymi, wreszcie, kar-
nawałowo zabawić się, potańczyć i pobiesiado-
wać. Tradycyjnie w  karnawale Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń „Brzuśnik” organizuje spotkanie 
opłatkowe dla mieszkańców Brzuśnika i oko-
licznych miejscowości, a także osób skądkol-
wiek przybyłych, a chcących w tym dniu być we 
wspólnocie ludzi życzliwych sobie, otwartych 
i  przyjaznych. Oprócz mieszkańców zaprosze-
nie otrzymali księża naszej parafii, przedstawi-
ciele władz,  samorządowcy różnych szczebli, 
przedstawiciele kultury. Zaszczycili nas swą 
obecnością ksiądz Jan Gałysa, Wójt Gminy Pan 
Maciej Mika z  żoną, radni powiatowi Panowie 
Jan Witkowski i Jacek Jarco z małżonkami, rad-
ny naszej gminy Pan Stanisław Gołek, sołtys Pan 
Stanisław Kupczak, kierownik Zespołu „Grojco-

Betlejem jest blisko
– spotkanie opłatkowe w Brzuśniku

Kiedy rodzi się Bóg, niech w twoim domu,
Niech w tobie nie będzie zimniej niż
w tamtej stajence.
Betlejem jest blisko,
Jest na odległość ludzkiego serca,
Na odległość szeroko otwartych ramion,
Na odległość dłoni otwartej,
Betlejem jest blisko. 
Każdego dnia możesz tu dojść!

wianie” Pani Jadwiga Jurasz, prezes Stowarzy-
szenia Społeczno-Kulturalnego „Grojcowianie” 
Pan Marek Jurasz.
 Spotkanie rozpoczęło przedstawienie 
jasełkowe prezentowane przez uczniów kl. IV 
Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego 
w Brzuśniku oraz przedszkolaków z  Przed-
szkola Publicznego w Wieprzu. W historii 
o  narodzeniu Jezusa rozbrzmiewało przesła-
nie „Betlejem jest blisko”, jest  tu i teraz, jest 
w  sercu każdego z nas, kto potrafi okazywać 
miłość, przebaczać, czynić dobro, nie krzyw-
dzić drugiego człowieka. „Cokolwiek uczyni-
liście jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, mnieście uczynili” – przypomniała nam 
słowa Ewangelii jedna z jasełkowych postaci. 
Długimi oklaskami nagrodzono występ dzieci. 
Szkolny zespół wokalny „Wiolinki” dał piękny 
koncert kolęd, w śpiew włączali się zebrani, co 
stało się okazją do  wspólnego kolędowania. 
 Życzenia dobrego 2016 roku, zdrowia, 
radości, błogosławieństwa Bożego, spokoju 

 24 stycznia 2016 r. odbyły się Jasełka i  Wspólne Kolędowanie 
w Domu Ludowym w Przybędzy. Organizatorem był Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Przybędzy.
 To już po raz czwarty spotkaliśmy się w  niedzielne popołudnie, 
aby wspólnie z mieszkańcami Przybędzy i gośćmi pielęgnować tradycje 
Bożego Narodzenia. 

Jasełka i wspólne kolędowanie 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przybędzy

 Swoją obecnością zaszczycili nas goście: poseł na Sejm RP pani 
Małgorzata Pępek, Wójt gminy Radziechowy – Wieprz pan Maciej Mika, 
dyr. Szkoły Podstawowej w Brzuśniku pani Cecylia Dudys, proboszcz 
naszej parafii ks. Janusz Dudek, radny pan Jan Kosiec, emerytowane 
nauczycielki, rodzice, dziadkowie uczniów, mieszkańcy Przybędzy oraz 
wielu gości, przybyłych z daleka. Nie sposób wszystkich wymienić. Sala 
została wypełniona po brzegi!
 Przedstawione Jasełka, przeplatane tradycyjnymi kolędami, przy-
pomniały historię narodzenia Jezusa. Atmosferę przedstawienia spo-
tęgowały piękne stroje występujących, wyjątkowa inscenizacja oraz 
układy choreograficzne. Kolędy grane i śpiewane na żywo  pozwoliły 
wszystkim zebranym włączyć się w dramaturgię przedstawienia i po-
czuć radość  minionych  świąt, co wzbogaciło  nasze wspólne spotkanie.
 Cieszymy się bardzo, iż po raz kolejny udało się nam zorganizować 
wspólne kolędowanie z tak dużym powodzeniem.
 Dziękujemy całemu zespołowi artystycznemu, wszystkim  spon-
sorom za wsparcie finansowe oraz Radzie Rodziców za przygotowanie 
słodkiego poczęstunku.
 Do zobaczenia za rok!!!

(B.K.)

potrzebnego do godnego życia, do budo-
wania i tworzenia we wspólnocie, przekazali 
wszystkim zebranym prezes Stowarzyszenia 
Koło Gospodyń „Brzuśnik” pani Czesława Kłu-
sak i dyrektor szkoły Pani Cecylia Dudys. Do 
życzeń dołączyli się Pan Wójt, Pan Stanisław 
Gołek, ksiądz Jan. Szczególnie serdeczne sło-
wa kierowane były pod adresem babć i dziad-
ków z okazji ich święta. Pan Jan Witkowski po 
złożeniu życzeń, odczytał również życzenia 
przesłane przez Ministra Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej Pana Stanisława Szweda oraz 
Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Matusznego 
kierowane do organizatorów spotkania opłat-
kowego w Brzuśniku i wszystkich jego uczest-
ników.    
 Panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń 
„Brzuśnik” zadbały o smaczne posiłki i do-
brą zabawę, która trwała prawie do północy. 
Z  pewnością to wydarzenie, jego atmosfera, 
popularność, którą się cieszy, służy integracji 
środowiska w tych niełatwych czasach, przy-
czynia się do pielęgnowania tradycji, zbliża 
ludzi, sprawia, że cieplej się robi w sercu.

C.D.
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 Koncert Kolęd stał się już tradycją Ze-
społu Szkół im. ks prał. Stanisława Gawlika 
w  Radziechowach.  W tym roku, podobnie 
jak w latach poprzednich, licznie zgroma-
dził mieszkańców Radziechów. W niedzielę, 
10 stycznia 2016 roku, późnym popołudniem 
w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej 
naszej szkoły zebraliśmy się, by wysłuchać 
wspaniałych bożonarodzeniowych pieśni.

Magiczny wieczór...

XVIII edycja Międzyświetlicowego
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

„Kartka Bożonarodzeniowa Lub Noworoczna”
 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu wzięli, po raz kolejny, udział w wojewódzkim konkursie „Kartka Bożonarodze-
niowa lub Noworoczna”. 
 W tym roku, na XVIII edycję konkursu napłynęło 1145 prac plastycznych, ze 125 szkół podstawowych z województwa śląskiego. 
 Nasi uczniowie, pod kierunkiem Pani Elżbiety Ciurli i Pani Agnieszki Jakubowskiej-Elgamal,  wykonywali swoje prace na zajęciach świetli-
cowych i na Kółku Aktywności Twórczej. Kartki były niezwykle piękne, efektowne i pracochłonne. Wysłano wszystkie prace.

Nasi wychowankowie zajęli drugie i trzecie miejsce!
II miejsce – ZUZANNA CAPUTA (klasa IVb)

III miejsce – WALDEMAR ŚCIGANY (klasa VI)
GRATULUJEMY!!! 
I za rok życzymy równie wysokich lokat wszystkim naszym uczniom.

Grzegorz Ciurla 
Dyrektor

 W dniu 30.11.2015 roku odbył się finał szkolnego konkursu 
plastycznego organizowanego przez SK LOP Zespołu Szkół im. ks. 
prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach. Celem konkursu było 
kształtowanie wśród  dzieci właściwego stosunku do ochrony natu-
ralnego środowiska, propagowanie dbałości o przyrodę w miejscu 
zamieszkania oraz uświadomienie im  możliwości wtórnego wykorzy-
stywania odpadów. 
 Konkurs skierowany został do uczniów klas I-III oraz IV-VI.
Młodzi artyści  wykonali kolorowe ekoludki, czyli stworki z przeróż-
nych bajek, przybysze z kosmosu, roboty, kukiełki, czarownice, ku-
charze. Piękne prace zostały zrobione z surowców wtórnych typu: 
makulatura, puszki, plastikowe butelki, baterie, zakrętki, tworzywa 

 Wystąpienie poprowadzili gimnazjaliści, 
którzy świetnie sobie poradzili kolejny już raz 
w tej roli. Mieliśmy okazję posłuchać (i zaśpie-
wać) kolędy i pastorałki zarówno te dobrze 
wszystkim znane, jak i całkiem nowe, w  za-
skakujących aranżacjach dzieci i młodzieży. 
Utalentowany szkolny chór jak zwykle nie 
zawiódł, za swoje występy zresztą był licznie 
nagradzany oklaskami.

 Niestety, wszystko co miłe i przyjemne, 
szybko się kończy. Na finał koncertu wspólnie 
odśpiewaliśmy kolędę.  Wszystkim gromadzo-
nym Pani dyrektor Jadwiga Śleziak podziękowała 
za udział, swoimi refleksjami podzielił się również 
wójt uświetniający uroczystość swoją obecnością.

Teresa Ciapka
nauczycielka języka polskiego

w Zespole Szkół w Radziechowach 

EKOLUDEK
 poprzez zabawę uczymy się dbać o środowisko

sztuczne, folie oraz z materiałów naturalnych, np. słomy, drewna, wi-
kliny.
 W konkursie wzięło udział 99 uczniów naszej szkoły, którzy 
wykonali wspaniałe i pomysłowe ekoludki, stwarzając tym samym 
problem dla komisji dokonującej wyboru najciekawszych prac.
 Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominka-
mi, słodyczami oraz pamiątkowymi dyplomami
 Cieszymy się, że konkurs zyskał tak dużą popularność i już dziś za-
praszamy do udziału w następnej edycji w przyszłym roku szkolnym.

Opiekun SK LOP w Radziechowach
mgr Sabina Rubys
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 Piękny, pełny Bożonarodzeniowej radości, śpiew wypełnił 
w dniu 21 stycznia 2016 roku salę Budynku Kulturalno-Oświatowego 
w Brzuśniku. W prezentowanych utworach dominowały tradycyjne 
kolędy i pastorałki.  
Decyzją komisji oceniającej w tym roku nagrody powędrowały do: 

KATEGORIA PRZEDSZKOLA 

I MIEJSCE I ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA
Howaniec Michał „Pastuszek Bosy” (szkoła Jana Klicha w Wieprzu; 
opiekun Monika Duraj, Katarzyna Krysta)
Publiczne Przedszkole w Radziechowach - Brygida Suchy, Maksy-
milian Dziki, Emilia Jachowicz, Zuzanna Pawlus, Łukasz Jagosz - „Ko-
lędnicy z połaźniczką” – (opiekunowie: Alicja Kąkol, Renata Dziergas, 
Mirosława Szala)

II MIEJSCE
Weronika Pieczarka  - „Gore Gwiazda” ZSP w Bystrej (opiekun: Alicja 
Jasek)
Publiczne Przedszkole w Radziechowach - Knapek Maja, Bartosz, 
Kupczak Antoni, Rodak Mikołaj, Janik Lena, Biernacki Alan, Śliwa We-
ronika  (opiekunowie: Howaniec Jadwiga, Tlałka Krystyna, Migdał-Ka-
sperek Justyna)

III MIEJSCE
Franciszek Kozieł (lat 5) - ZSP Przybędza (przedszkole) – „Przybieżeli 
do Betlejem”

Młodzi artyści
zakolędowali na „Gwieździe Betlejemskiej” 

Odbywający się już po raz 7-my w Gminie Radziechowy-Wieprz przegląd Kolęd i Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych 
„GWIAZDA BETLEJEMSKA” przyciągnął ponad 240 uczestników. 

Grupa Kolędnicza z Przedszkola ZSP w Bystrej: Weronika Pieczarka, 
Maciej Murański, Olivier Janota, Patryk Polak. Aleksandra Kupczak – 
Życzenia Świąteczne (opiekun: Alicja Jasek)
WYRÓŻNIENIE
Przedszkole w Wieprzu – Pomysłowe Smerfy ( Malwina Wróbel, Da-
ria Figura, Julia Dyczek, Sandra Kosiec, Wiktor Figura, Hubert Krysiak, 
Miłosz Krzyżowski, Maksymilian Machała) „Gore Gwiazda” (opiekuno-
wie: Barbara Dudek, Agnieszka Setla)
Oddział Przedszkolny w Brzuśniku /12wyk/ Pastorałka- „Wsyndy 
śniyga nasuło” (opiekun:  Barbara Drewniak)

KATEGORIA I 
ŚPIEW Z PODKŁADEM W WERSJI INSTRUMENTALNEJ

I MIEJSCE I ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA
ZS Radziechowy - Zespół wokalny – „Biały śnieg i ty” (opiekun: Maria 
Wołek)
SP Przybędza - Zespół pop-folkowy, 25 osób - „Gore gwiazda Jezu-
sowi” 
(opiekun: Barbara Kupczak, Elżbieta Garncarczyk)
SP Brzuśnik „Wiolinki” Anna Puda „Przysiadło słonko”, (opiekun:  Do-
rota Ryżka)

II MIEJSCE
SP Wieprz - Dagmara Wrona, Marcin Matlas -„Gwiazdy Tańczy-
ły”(opiekun: Lucyna Hankus)
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SP w Bystrej Zuzanna Kaletka „Leca Aniołowie”  (opiekun: Lucyna 
Hankus)
Sp Bystra Julia Pieczrka „Cieszmy się i pod niebiosy” (opiekun: Lucy-
na Hankus)
III MIEJSCE
SP Juszczyna Klaudia Kozieł, Katarzyna Satława „Wielka Swiatłość” 
(opiekun: Lucyna Hankus)
ZS Radziechowy Julia Raczek – „Nie było miejsca dla Ciebie”, (opie-
kun: Maria Wołek)
SP w Bystrej Zofia Kaletka - „Jezus Malusieńki” (opiekun: Lucyna 
Hankus)

KATEGORIA II 
ŚPIEW Z TOWARZYSZENIEM INSTRUMENTU LUB ZESPOŁU (KAPELI)
I MIEJSCE I ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA

ZS Radziechowy- Zespół wokalno-instrumentalny-„Kolęda Ludo-
wa” - (opiekun: Maria Wołek)
SP Brzuśnik „Wiolinki”: Emilia Kościewicz, Anna Puda, Natalia Ro-
dak, Weronika Okwat „Kolęda dla Nieobecnych”, (opiekun: Dorota 
Ryżka)
ZS Radziechowy Wioleta Setla - „Uciekali” (opiekun: Maria Wołek)

II MIEJSCE
ZSP Juszczyna Nina Grzegorek  „ŚPIJ MALEŃKI” (opiekun: Lucyna 
Hankus)
SP Bystra Zespół Wokalno-Instrumentalny „JEZUSA NARODZONEGO”  
(opiekun: Lucyna Hankus)
III MIEJSCE
ZS Juszczyna Zespół  wokalno-instrumentalny 10 os - „Dziś w sta-
jence Jezus się Narodził”  (opiekun: Lucyna Hankus)

KATEGORIA III 
KOLĘDY TRADYCYJNE – WYKONYWANE GWARĄ I W STROJU RE-
GIONALNYM

I MIEJSCE I ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA
Grojcowianie – Narodzony Jezusek - Renata Kocoń, Maria Kupczak, 
Dawid Murański

MIEJSCE II
SP Brzuśnik Wiolinki – Emilia Kościewicz, Weronika Okwat „Ślicny 
Jezusku” (opiekunowie: Brygida Murańska, Dorota Ryżka)
SP Brzuśniku - Siostry Rodakówny (Natalia Rodak – skrzypce Ka-
tarzyna Rodak,  skrzypce, Magdalena Rodak –śpiew) - Kacka Pstro - 
Brygida Murańska, Dorota Ryżka

KATEGORIA IV - MAŁE FORMY KOLĘDNICZE 

I MIEJSCE I ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA
ZS Radziechowy - Kolędnicy z gwiazdą  (opiekun: Maria Wołek)

II MIEJSCE
Grojcowianie – powinszowania kolędnicze, „Jes wesoło nowina”, 
„Świenty Scepon”
 Najpiękniejsze występy można było zobaczyć jeszcze raz 
31 stycznia w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Przybędzy, 
gdzie - dzięki uprzejmości Proboszcza ks. Janusza Dudka - laureaci 
konkursu zadbali nie tylko o oprawę muzyczną liturgii Mszy Świętej 
ale także zastąpili kazanie. 
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 Na stoisku, przy którym krzątały się Panie z Juszczyny spróbować 
można było m.in. rolady ze szpinakiem, rolady serowej z mięsem i pie-
czarkami, necówki, czy też pieczeni nadziewanej jajkiem. Była także 
sałatka z tortellini, a dla prawdziwych smakoszy ciasteczka marchew-
kowe i nalewka z płatków róży oraz śliwowica. 
 Jednak Gmina Radziechowy-Wieprz zadbała nie tylko o bogaty 
stół, ale także o artystyczną reprezentację, którą przygotowała młod-
sza część Zespołu  Regionalnego „Grojcowianie”, a także występujący 
wraz z nimi laureaci „Gwiazdy Betlejemskiej 2016” – Anna Puda oraz 
Zespół „Wiolinki” ze Szkoły Podstawowej w Brzuśniku.  
 Gwiazdą tego wieczoru był Zespół „Tekla Klebetnica”, którego 
liderka Anna Adamowska tydzień wcześniej oceniała występy dzieci 

KGW z Juszczyny i Grojcowianie
na powiatowym karnawale

Jako, że nowy rok przywitać trzeba należycie to 30 stycznia miejski rynek w Żywcu zaroił się od kolorowych kolędników i nowo-
rocznych dziadów. Sporo osób przybyło także do Miejskiego Centrum Kultury, bo to właśnie tam odbyła się kolejna edycja „Kar-
nawału Beskidzkiego”, podczas którego naszą Gminę reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Juszczyny oraz Zespół 
Regionalny „Mali Grojcowianie”. 

w naszym Gminnym i Międzyszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
„Gwiazda Betlejemska”. 
  „Karnawał Beskidzki” organizowany corocznie przez Wydział 
Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego 
w Żywcu oraz Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, to także uroczysty 
finał Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „ŻYWIECKIE 
GODY”, które w tym roku odbyły się już po raz 47. 
 Na kolorowe korowody dziadów i trzask batów przyjdzie nam 
teraz czekać cały rok.

 (M.H.)

 Na przesłuchania przybyli Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli oraz 
Wójt Gminy Pan Maciej Mika, Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr 
Piela, a także Radni z Naszej Gminy wśród których nie zabrakło Prze-
wodniczącej Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Pani Ireny 
Rodak. Przysłychaniom przysłuchiwała się też Pani Bernadetta Siwek 
przedstawicielka naszego sponsora - ETNO Banku Spółdzielczego 
w Radziechowach-Wieprzu.
 Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 
Maciej Mika oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojcowia-
nie” w Wieprzu.
 Organizatorami przeglądu byli: Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich „Brzuśnik” w Brzuśniku, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Brzuśniku oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji, 
Turystyki Radziechowy-Wieprz. 

 Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: Etno- Bankowi 
Spółdzielczemu Radziechowy-Wieprz oraz Paniom z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Brzuśniku, które co roku dbają o gorący posi-
łek dla wszystkich uczestników, opiekunów i gości przybyłych 
21 stycznia na przesłuchania do Brzuśnika. Dziękujemy!

 Dziękujemy Pani Annie Adamowskiej (liderce zespołu Tekla Kle-
betnica), Maciejowi Okrzesikowi (muzykowi, organiście) oraz Panu 
Markowi Juraszowi za bezinteresowną pracę w komisji oceniającej. 

 Wszystkim uczestnikom przeglądu życzymy radości z muzyki 
i pasji. Widzimy jak rozwijają się Wasze talenty do śpiewu oraz gry i li-
czymy, że zobaczymy Wasze występy także na przeglądzie za rok!

(M. Husar)

 Trzej Królowie, aniołki i diabełki to skład naszej grupy kolędni-
czej.
 22 grudnia 2015 r. składaliśmy świąteczne życzenia pracowni-
kom gminy oraz wszystkim zaprzyjaźnionym instytucjom i osobom 
związanym  z naszą Szkołą i Przedszkolem. We wszystkich miejscach 
zostaliśmy  bardzo serdecznie przyjęci i zaproszeni na kolędowanie za 
rok. Bardzo  za co dziękujemy.
 Dziękujemy również za wsparcie finansowe! Dochód w całości 
zostanie przeznaczony na cele Szkoły.

(B.K.)

Mali kolędnicy!
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 W tym roku ponad 200 uczestników wzięło udział w zimowej za-
bawie retro . Zabawa była znakomita a poziom iście olimpijski.
 W narciarskim biegu łączonym ( najpierw 1 km piechotą z nartami 
na plecach i 1 km na nartach na naśnieżonych trasach OS Jonidło) udział 
wzięli  m.in. mistrz świata w biegach narciarskich Józef Łuszczek oraz 
olimpijczycy i wielokrotni mistrzowie Polski : Anna Podżorska, Danuta 
Ligocka ,Weronika Przyczynek, Jan Kawulok, Paweł Gorzołka, Edward 
Dudek i Jacek Skowron. Do Wisły przybyli uczestnicy z całej Polski i tym 

V MIĘDZYNARODOWY NARCIARSKI BIEG RETRO !

razem nie zabrakło Team Baca z Radziechów, jak i gości z zagranicy - 
węgierskiej drużyny z Tarnalelesz, oraz Słowaków z Ćierne.
 Najpierw odbył się bieg sztafetowy w którym uczestniczyły 2 
kobiety i dwóch mężczyzn Bace reprezentowali Irena Dudek, Elżbieta 
Zawada,, Jan Jurasz i Edward Dudek. Po zaciętej i wyrównane walce 
sędzia główny przyznał zwycięstwo wszystkim sztafetą w poszczegól-
nych kategoriach. Po starcie sztafet nastąpił start indywidualny i tu 
najlepszy okazał się 40 letni Jacek Skowron, a 62 latek Edward Dudek 
był 4 zaś drugi nasz reprezentant 70 letni Jan Jurasz był 7.

 11 lutego obchodzimy Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. 
Uczniowie  naszej szkoły również nie zapominają o mieszkańcach lasu. 
Od jesieni prowadzona była zbiórka żołędzi i kasztanów. Nagroma-
dzoną karmę, przeznaczoną na dokarmianie leśnych zwierząt zimą, 
SK LOP przekazało współpracującym ze szkołą leśnikom. Uczniowie 
przygotowali również gazetkę szkolną z własnoręcznie wykonanych 
prac plastycznych pod hasłem: „Pomagamy zwierzętom przetrwać 
zimę”.
Na zakończenie akcji w dniu 10 II 2016r.  do naszej szkoły przybyli za-
proszeni goście- leśnicy Nadleśnictwa Węgierska Górka- pan Włady-
sław Żółty oraz pan Janusz Rubys.
 Celem spotkania było zachęcenie dzieci do opiekowania się oraz 
dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy oraz kształto-
wanie podstawowych zasad ochrony przyrody, a także wykorzystywa-
nia i tworzenia okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.
 Spotkanie służyło również  pogłębianiu wiedzy na temat ptaków 
i zwierząt żyjących w lesie oraz uświadomieniu dzieciom niebezpie-
czeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony 
człowieka.
 Podczas prelekcji pan Władysław opowiadał uczniom o lesie 
i  mieszkających w nim zwierzętach. Podkreślił, że człowiek jest go-
ściem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt 
w  nim mieszkających. Dzieci dowiedziały się także, w jaki sposób 
mogą pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Leśniczy zain-
teresował młodych słuchaczy swoimi opowieściami, prezentując cie-
kawe  ilustracje. 
 Pan  Władysław Żółty wręczył na ręce pani wicedyrektor Bożeny 
Kupczak  atlas ptaków oraz słonecznik i ptasie pyzy- upominki przeka-
zane przez Pana Nadleśniczego Mariana  Knapka. Serdecznie dzięku-

Akcje LOP w Zespole Szkół
im. ks. prał.  Stanisława Gawlika w Radziechowach

jemy za piękne i pożyteczne prezenty, które na pewno wykorzystamy 
na zajęciach, a  pokarm dla ptaków umieścimy w szkolnym ogrodzie 
i będziemy obserwować, jak korzystają z niego zwierzęta podczas 
trwającej zimy.
 Na koniec spotkania dzieci mogły zadawać pytania i ochoczo 
z tej możliwości skorzystały. Pytania były przeróżne, ale nasi goście na 
wszystkie bardzo cierpliwie i wyczerpująco odpowiadali. Dzięki tym 
zajęciom uczniowie poszerzyli wiadomości o lesie i jego mieszkań-
cach. Lepiej poznali zasady ochrony przyrody oraz opieki nad zwie-
rzętami i ptakami  w okresie zimowym.
 Serdecznie dziękujemy panom leśniczym oraz Nadleśnictwu 
Węgierska Górka za to owocne spotkanie i z niecierpliwością czekamy 
na kolejne.

Opiekun SK LOP w Radziechowach
mgr Sabina Rubys
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ŻYCIE Z PASJĄ - program 

 Przed świętami Bożego Narodzenia 
w  naszym gimnazjum odbyły się warsztaty 
artystyczne dla klas pierwszych i uczennic 
klas trzecich. Zajęcia prowadziła pani Danuta 
Rybarska, której pasją jest tworzenie domo-
wymi sposobami z ogólnodostępnych mate-
riałów pięknych ozdób świątecznych. Ucznio-
wie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, 
ucząc się wykonywania różnych rodzajów 
ozdób, m.in. karczochów, choinek, bombek, 
stroików, bałwanków. Nowo zdobyte umie-
jętności na pewno też przydadzą się im, gdy 
będą pomagać rodzicom w przygotowaniu 
świątecznej atmosfery w domach. Koordy-
natorzy projektu: mgr Małgorzata Zawada, 
dr Przemysław Dyrlaga.

DOŚWIADCZENIA Z CIEKŁYM AZOTEM

 W dniu 07.12.2015 r. w naszej szkole 
odbyło się spotkanie uczniów z Panem Bog-
danem Martyniakiem, który reprezentował 
Beskidzkie Centrum Nauki w Świnnej. Na pre-
lekcji zostały przeprowadzone doświadczenia 
z ciekłym azotem. Każdy mógł się przekonać, 
że możliwe jest przybijanie gwoździ banana-
mi, czy zamiana róży w strukturę podobną do 
szkła. Pokazy te przybliżyły uczniom tajemni-
ce i magię niskich temperatur. Doświadcze-
nia bawiły oraz zapierały dech w piersiach. 
Każdy mógł dowiedzieć się czegoś na temat 
niesamowitej substancji, jaką jest ciekły azot. 

Gimnazjum w Wieprzu
proponuje ciekawe formy nauczania

Nauka w Międzynarodowym Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu odbywa się nie tylko poprzez tradycyjne lekcje 
w ławkach szkolnych,ale za zgodą rodziców  naszych uczniów Grono Pedagogiczne stara się , aby przynajmniej raz w miesiącu 
młodzież miała okazję uczestniczyć w nietypowych zajęciach edukacyjnych.

Pokaz zakończył się owacjami. Koordynator: 
mgr Barbara Piątek-Matlas.

NIETYPOWA LEKCJA BIOLOGII

 W dniu 01.12.2015 r. uczniowie pod 
opieką nauczycieli: mgr Małgorzaty Krzuś 
i mgr Aliny Jakubiec udali się na wycieczkę do 
Wrocławia, aby zwiedzić jedyne  Polsce Afry-
karium - mieszczące się w  150-letnim wro-
cławskim ZOO .Obiekt ten prezentuje życio-
dajne wody Afryki, łącznie znajduje się tam 
19 basenów i zbiorników przedstawiających 
m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, hipo-
potamy nilowe, ryby słodkowodne jezior Ma-
lawi i Tanganiki. Uczniowie podziwiali gatunki 
zagrożone, rzadkie, objęte ochroną w Polsce 
i na świecie .Uczestnicy wycieczki mieli także 
możliwość podziwiania  Hali Stulecia-Obiekt 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Te 
zajęcia edukacyjne były jednymi z wielu reali-
zowanych w ramach projektu – Dobry Klimat 
dla Morza. Koordynator: mgr M. Krzuś. 

PROGRAM KULTURY MEDIALNEJ – „KINO-
SZKOŁA”

 Miło nam poinformować, że nasze gim-
nazjum przystąpiło do Interdyscyplinarnego 
Programu Kultury Medialnej pt „KinoSzko-
ła”. Jest to program złożony z różnorodnych 
form edukacyjnych, których zasadniczym 
celem jest wzrost świadomości i kompeten-
cji medialnych. Tematy prelekcji oraz dobór 

filmów powstały w oparciu o treści podstaw 
programowych nauczania przedmiotów: 
etyka, edukacja społeczna, wiedza o społe-
czeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, 
a także na podstawie autorskich projektów 
profilaktycznych. Projekcje specjalnie wyse-
lekcjonowanych filmów poprzedzają ok. 30 
minutowe prelekcje prowadzone w formie 

Zapraszamy na Ferie z Biblioteką!

Zajęcia plastyczne, konkursy z nagrodami, quizy, turnieje w każdej z naszych placówek!  Więcej informacji 
na naszej stronie www.gbp.radziechowy-wieprz.pl i na naszej stronie na Facebooku www.fb.com/GBPRW 

Zapraszamy!
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aktywizującej uczestników.(cyt. za Kinosz-
kola.pl)   W grudniu uczniowie naszej szkoły 
zobaczyli w kinie „Janosik” pierwszy z pięciu 
zaplanowanych seansów, film pt.:- „Rozumie-
my się bez słów”, ósmego stycznia obejrzą ko-
lejny  - pt.: „Moja chuda siostra”. Koordynator: 
mgr Natalia Rachwalik.

BĄDŹMY WRAŻLIWI NA INNYCH

 24 listopada 2015 r. w naszej szkole 
był realizowany program „Bądźmy wrażliwi 
na innych”. Spotkania z przedstawicielami 
różnych instytucji mają na celu uwrażliwić 
młodego człowieka na potrzeby innych, wy-
posażyć ucznia w wiedzę i umiejętność za-
chowania się w różnych trudnych i nieprze-
widywalnych sytuacjach. Dostarczyć również 
młodzieży informacji na temat niesienia 
pomocy poszkodowanym. Do naszej szkoły 
przybyli przedstawiciele Straży Granicznej 
w  Bielsku – Białej, Powiatowej Straży Pożar-
nej w Żywcu, GOPR–u, Spółki Beskid w Żyw-
cu, zawodowy kurator do spraw nieletnich, 
oraz specjaliści od higieny okresu dojrzewa-
nia. Uczniowie byli bardzo zainteresowani 
tą nietypowa formą nauki, zadawali pytania, 
brali aktywny udział w ćwiczeniach. Wydaje 

 Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, w Bibliotece 
w Wieprzu zorganizowaliśmy warsztaty pieczenia i dekorowania pier-
ników. 24 listopada spotkaliśmy się w Domu Ludowym w Wieprzu. 
Po przygotowaniu ciasta przez panie Janinę Kłusak, Ewę Talik i Teresę 
Pytel, dzieci, młodzież oraz dorośli wycinali foremkami różne kształty 
po czym pierniczki zostały upieczone i przygotowane na następne 
zajęcia. Już wtedy kusiły swoim wyglądem i zapachem uczestników. 
Niestety musieliśmy się oprzeć pokusie (chociaż było to bardzo trud-
ne).
 1 grudnia spotkaliśmy się ponownie,  tym razem aby dekorować 
nasze wypieki. Muszę przyznać, że wszyscy wykazali się niesamowi-
tymi zdolnościami i pomysłami. Pierniczki zostały pięknie ozdobione. 
Uczestnicy stworzyli istne cuda :-)  Zajęciom towarzyszyła miła atmos-
fera, dużo śmiechu i zabawy. Wszyscy bawili się znakomicie i czekają 
z niecierpliwością na kolejne spotkanie. Dzięki pracowitości uczest-
ników powstało tak dużo pierników, że  mogliśmy nimi obdarować 
wszystkie placówki biblioteczne i w każdej z naszych bibliotek roznosi 
się teraz wspaniały zapach korzennych ciasteczek. Tym samym czuć 

Wariacje piernikowe

już świąteczny klimat. Dziękuję wszystkim za pomoc i uczestnictwo. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim najserdecz-
niejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku :-)

Ewa Talik

 Serdecznie dziękujemy za pomyślny 2015 rok. Dziękujemy 
wszystkim osobom życzliwym i wspierającym nasze wysiłki. Dziękuje-
my uczestnikom naszych działań – warsztatów i spotkań. Zapraszamy 
do naszych placówek po nowe interesujące książki, do udziału w re-
alizowanych przez nas imprezach, a także do zgłaszania pomysłów na 
projekty, które zaktywizują mieszkańców. Przed nami nowy rok 2016. 
Życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Radziechowy-Wieprz aby 
był on rokiem rozwoju, zdrowia i szczęścia na każdej płaszczyźnie ży-
cia – zawodowej, rodzinnej, społecznej. Wszystkiego Najlepszego!

Dyrekcja oraz pracownicy
Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy-Wieprz

nam się, że poprzez takie zajęcia wyrabia-
my w młodym człowieku większą potrzebę 
dbania o zdrowy styl życia, bezpieczeństwo 
nie tylko swoje, ale i drugiego człowieka. 
Koordynator programu: mgr Jolanta Kuś.

WIDEOKONFERENCJA  W JĘZYKU ANGIEL-
SKIM

 20.11.2015 r. odbyła się w naszej szkole 
wideokonferencja z uczniami ze szkół part-
nerskich, biorących udział w projekcie „Con-
necting Pupils to the European Space”, w ra-
mach programu Erasmus +. Grupa uczniów 
naszego gimnazjum pod opieką mgr Kamili 
Kowalskiej prowadziła konwersację w języku 
angielskim ze swoimi rówieśnikami z Grecji 
oraz Turcji. Uczniowie wymieniali się infor-
macjami na temat swoich zainteresowań oraz 
planów na przyszłość. Takie zajęcia są dosko-
nałą okazją na „szlifowanie” znajomości języ-
ka obcego. Koordynator projektu: mgr Kamila 
Kowalska

PROFILAKTYKA ZDROWIA

W dniu 9 listopada 2015 r. odbyły się dla 
uczniów klas trzecich warsztaty profilka-

tyczne pt. „AIDS - to nie wyrok”, prowadzone 
przez trenera socjoterapii - mgr Iwonę Kusak. 
Warsztaty dostarczyły wiedzy z zakresu: za-
chowań ryzykownych, prawd i mitów związa-
nych z chorobą AIDS, a także postaw wobec 
osób chorych. Podczas zajęć wykorzystano 
aktywne metody edukacyjne, pracę w gru-
pach oraz technikę dramy. Pedagog szkolny: 
mgr Małgorzata Zawada.

DORADZTWO ZAWODOWE

 W dniu 4.11.2015 r. uczniowie klas trze-
cich spotkali się z przedstawicielami ZSBD 
w  Żywcu, którzy przyjechali z ofertą eduka-
cyjną szkoły. Podczas prezentacji omówili 
kierunki kształcenia w technikum: technik 
geodeta, technik budownictwa, technik 
cyfrowych procesów graficznych, technik 
urządzeń sanitarnych, technik architektury 
krajobrazu, technik fryzjerstwa oraz zasady 
kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej. Interesująca prezentacja oraz możliwość 
rozmowy ze starszymi kolegami dostarczyła 
gimnazjalistom profesjonalnych wiadomości 
o kierunkach kształcenia oraz klimatu szkoły 
ponadgimnazjalnej. Doradca zawodowy: mgr 
Małgorzata Zawada.
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PODZIĘKOWANIE DLA RADY RODZICÓW

 W imieniu uczniów, nauczycieli oraz całego personelu technicz-
nego, składam serdeczne podziękowania Radzie Rodziców przy Gim-
nazjum w Wieprzu, wszystkim rodzicom zaangażowanym w pracę na 
rzecz szkoły , a szczególnie Pani przewodniczącej Monice Pawełek za 
zorganizowanie i poprowadzenie balu ostatkowego, z którego do-
chód przeznaczony jest na potrzeby naszego Gimnazjum. Serdecznie 
dziękuję również wszystkim sponsorom: (Cukiernia „Alicja” - Państwo 
Teresa i Henryk Studencki, Sklep ABC - Pani Agnieszka Żur, Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc chłopska” - Węgierska Górka, Zakłady mię-
sne - Pan Wojciech Dobija, Nadleśnictwo Węgierska - Górka, Beskid 
Żywiec Sp. z.o.o, CzekoDeko - Pani Anna Kupczak, Wydział Promocji, 
Kultury i Sprtu w Żywcu - Pan Mirosław Dziergas, „Vesta” salon SPA 
w Jeleśni, Salon fryzjerski „Monia” w Wieprzu, Aquapark Leśna, Kwia-
ciarnia Magia Kwiatów, Państwo Bogusława i Witold Jakubiec, Pań-
stwo Edyta i Marian Bundyra, Państwo Maria i Janusz Czulak). 
 Bardzo cieszy nas fakt, że w tych niełatwych czasach, jest wokół 
nas wielu ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętne nasze wspólne 
dobro - jakim jest szkoła, która pozostanie, mimo, że lata upłyną, dzi-
siejsi uczniowie zostaną rodzicami, nauczyciele emerytami, a przyj-
dzie nowe pokolenie. Zastępca dyrektora szkoły: mgr Teresa Biela.

GALA POWIATOWEGO KONKURSU
INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEGO IKAR

 W imieniu organizatorów i patronów XIII edycji Powiatowego 
Konkursu Informatyczno – Językowego IKAR dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu żywieckiego - mamy za-
szczyt zaprosić Szanownych Uczniów i Nauczycieli do wzięcia udziału 
w uroczystej gali, której celem będzie podsumowanie tegorocznej 
edycji konkursu. Uroczystość odbędzie się we wtorek 1 marca 2016 r. 
o godzinie 14:30 w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stanisława Staszica w Żywcu. Koordynator dla szkół podstawowych: 
mgr Alina Jakubiec.

WARSZTATY CERAMICZNE

 W ramach realizacji programu „Życie z pasją” w dniu 20 stycznia 
2016 r. trzynastu uczniów naszego gimnazjum pod opieka mgr Mał-
gorzaty Zawady i dr. Przemysława Dyrlagi wzięło udział w warszta-
tach ceramicznych zorganizowanych w Muzeum Miejskim w Żywcu. 

Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa
z oddziałami dwujęzycznymi  w Wieprzu

Podczas 1,5-godzinnych warsztatów uczniowie dowiedzieli się wiele 
o właściwościach gliny oraz mogli wykonać samodzielnie różne prace, 
które po wypaleniu otrzymają jako pamiątkę.

SPEKTAKL HISTORYCZNY

 W dniu 14.01.2016 r. odbył się w naszej szkole spektakl histo-
ryczny przedstawiający: przybliżenie najważniejszych wydarzeń i dat 
z okresu od połowy XVI w. do końca XVII w., pokaz walki na szable „Od-
siecz Wiednia”, wybijania monet w mennicy Jana III Sobieskiego, pre-
zentację oręża (zbroja husarska, kolczugi, hełmy, szable, broń palna), 
scenki historyczne z udziałem uczniów oraz konkursy z nagrodami.
Organizator: dr Przemysław Dyrlaga

MŁODZI - ZDOLNI

 9 lutego gościliśmy w naszej szkole Karolinę Cielas – uczennicę 
Gimnazjum w Ślemieniu, która dwa lata temu, w wieku trzynastu lat, 
napisała książkę „Amulet. Łowcy potworów”. Nastolatka opowiadała 
swoim rówieśnikom o tym, jak zaczęła się jej przygoda z pisaniem, 
opowiadała o swojej pasji, odpowiadała na pytania oraz motywowała 
młodych ludzi, aby zawsze walczyli o swoje marzenia i nigdy się nie 
poddawali. Karolina Cielas jest kolejnym przykładem na to, że talent 
zawsze idzie w parze z wielką skromnością. Koordynator spotkania: 
mgr Jolanta Kuś

FERIE W NASZYM GIMNAZJUM – ferie z pomysłem

 W pierwszym tygodniu ferii zapraszamy do udziału w XVII Raj-
dzie Walentynkowym, który odbędzie się 15 lutego; trasa rajdu: Ży-
wiec – Szyndzielnia (1026m.n.p.m. – wyjazd kolejką gondolową) – 
Klimczok (1117 m.n.p.m.)  - koordynator mgr Tomasz Juraszek.

 W drugim tygodniu ferii 25 lutego nasi uczniowie pod opieką 
mgr Małgorzaty Zawady oraz  dra Przemysława Dyrlagi pojadą do 
Stowarzyszenia „Polaris” z Sopotni Wielkiej. W programie mają bardzo 
ciekawe atrakcje m.in.: zajęcia w stacji astronomicznej oraz w kopule 
obserwacji nieba.

 Podczas pierwszego tygodnia ferii, od godziny 9.00 do 
12.00,wszyscy nauczyciele będą w szkole organizować dodatkowe 
zajęcia: kulturowe lub rekreacyjne dla chętnych uczniów.
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Świąteczny pasztet z indyka
Składniki: 1 ½ kg mięsa z indyka, 20dkg cielęciny, 10dkg słoniny, 20dkg wieprzowiny, 
40dkg pieczarek, 100ml śmietany, 3 jajka, łyżka masła, 50 ml brandy, olej, pieprz, sól, ziele 
angielskie.

Wykonanie: mięso i słoninę gotuj z dodatkiem ziela angielskiego, pieprzu i soli. Po pół 
godz. Wyjmij słoninę a mięsa wszystkie gotuj jeszcze przez jedną godzinę. Mięso wraz ze 
słoniną przestudź, zmiel 2 razy i utrzyj ze śmietaną, jajkiem i brandy. Wymieszaj na maśle 
z podduszonymi pieczarkami pokrojonymi tylko na połowę, przypraw do smaku solą oraz 
pieprzem. 
Przełóż gotową masę do posmarowanej formy olejem obsypanym tartą bułką i piec ok. 
2 godziny w temp. 190C. Aby pasztet w piecu nie wysechł obłóż go plasterkami słoniny na 
dno keksówki oraz rozłóż po wierzchu. Po upieczeniu zdejmij. 

W KUCHNII Z PANIĄ ELĄ

Radosnych, pogodnych, zdrowych
 i pełnych miłości

Świąt Wielkanocnych
oraz wyśmienitych wypieków 

życzy Elżbieta Kliś

 Jeśli któryś z uczniów naszej szkoły w ciągu ostatniego półrocza 
nie odwiedził świetlicy szkolnej, to ma czego żałować! Oprócz miłej 
i  przyjaznej atmosfery, którą zapewniamy od poniedziałku do piątku, 
zachęcaliśmy bowiem do udziału w kilku ciekawych imprezach. I tak, na 
dobry początek podczas „Święta Jabłka” rozstrzygnięty został konkurs 
na najciekawszy plakat zachęcający do jedzenia warzyw i owoców. Prac 
konkursowych wpłynęło mnóstwo, a zanim wręczono nagrody, wysłu-
chaliśmy prelekcji o właściwościach czerwonego owocu, wyciskaliśmy 
sok ze świeżych jabłek, porównywaliśmy smaki różnych jego odmian 
i piekliśmy smakowitą szarlotkę.
„Dzień Ziemniaka” stał się natomiast okazją do promowania aktyw-
nego trybu życia, bowiem uczniowie brali udział  w najrozmaitszych 
konkurencjach sportowych, których głównym atrybutem był ziemniak. 
Oprócz konsumpcji pieczonych ziemniaczków oraz obejrzeniu filmów 
zniechęcających do jedzenia frytek i chipsów w dużej ilości, wykonywa-
liśmy stworki z warzyw, a także wybieraliśmy największego, najmniej-
szego i najciekawszego kształtem kartofla.
Kolejnym ciekawym wydarzeniem był „Dzień Postaci z Bajek”, pod-
czas którego podzieleni na drużyny wykonywaliśmy różne zadania 
związane z najbardziej popularnymi bajkami, a także tworzyliśmy baj-
kowe postaci z drewnianych łyżek.
„Zaprojektuj swoją koszulkę” to temat warsztatów malowania na 
tkaninie, na które zaprosiliśmy w szczególności uczniów gimnazjum. 
Okazało się, że dusza artystyczna tkwi w niejednym z nich. Gimna-
zjaliści wzięli również udział w „Mikołajkowym seansie filmowym”, 
podczas którego wraz z uczniami szkoły podstawowej oglądaliśmy film 
animowany p.t. „Ratujmy Mikołaja”. Któż z nas bowiem nie kocha bajek?
Tuż przed Bożym Narodzeniem zorganizowano warsztaty, których 
„królem” był makaron. Tym razem jednak nie były to zajęcia kulinarne, 
bowiem wykonywaliśmy z niego wieńce, choinki i świeczniki, a przed-
świąteczną atmosferę dopełniło pieczenie i zdobienie ciasteczek. 

Co słychać w świetlicy
Zespołu Szkół w Radziechowach?

„Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka” - obchodzony 18 stycz-
nia - świętowaliśmy w styczniu nie tylko wykonując opaski z wizerun-
kiem Kubusia i oglądając krótką bajkę, ale także goszcząc pszczelarza- 
pana Tadeusza Ozimińskiego, który prowadzi pasiekę „Radziechowska 
Barć”. Oprócz ciekawej prelekcji dotyczącej swojej pracy i powstawania 
miodu, mogliśmy przymierzyć kombinezon pszczelarski i spróbować 
różnych odmian miodu. Dopełnieniem obchodów były zajęcia kulinar-
ne, na których przyrządzono „Kubusiowe kanapki”, z miodem oczywi-
ście. Zajęcia były też okazją do obejrzenia krótkiej bajki o Kubusiu oraz 
do rozmowy na temat przyjaźni. Na zakończenie każdy uczestnik mógł 
stać się Misiem, pozując do zdjęcia przez włożenie głowy w okienko wy-
cięte w sylwecie niedźwiadka.
Dla wszystkich, którzy teraz żałują, że nie było ich z nami mamy dobrą 
wiadomość- to nie koniec świetlicowych atrakcji i na pewno każdy 
w przyszłości znajdzie w naszej ofercie coś, co go zainteresuje.

Monika Wójcik
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 Wszyscy lubimy bale, które w okresie karnawałowym są najwięk-
szą atrakcją. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że dzieci również uwiel-
biają bawić się na kostiumowych balach karnawałowych. Kto był na 
balu organizowanym przez nasze przedszkole w sali Domu Ludowego 
w Wieprzu 30.01.2016r., ten wie, że zabawa była doskonała.   Piękne 
kostiumy i charakteryzacja dzieci oraz tańce i konkursy pod kierun-
kiem profesjonalnych wodzirejów sprawiły, że wszystkie przedszko-
laki wracały do domu pełne radości i wspaniałych wrażeń, które na 
bardzo długo zapadną im w pamięci.

 Dochód z imprezy w całości będzie przeznaczony na potrzeby 
placówki według decyzji Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji tego wydarzenia, a więc:

Kostiumowy bal karnawałowy
w Publicznym Przedszkolu w Wieprzu

- rodzicom, którzy upiekli pyszne ciasta,
- Pani Przewodniczącej Rady Rodziców Karolinie Hubka za zorganizo-
wanie bufetu dla dzieci,
- wszystkim pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym na-
szego przedszkola, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się 
w organizację balu,
- oraz Panu Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz za, tradycyjnie już, 
bezpłatne udostępnienie nam sali Domu Ludowego.

 Kończąc dziękuję również wszystkim uczestnikom Balu karna-
wałowego, bez których impreza nie mogłaby się odbyć. Zapraszamy 
za rok, a poniżej zamieszczamy zdjęcia z balu.

Danuta Adamczyk
dyrektor

Publicznego Przedszkola w Wieprzu

Karnawał dla dzieci w Radziechowach
 24 stycznia 2016r. w sala widowiskowa Domu Ludowego w Ra-
dziechowach wypełniła się muzyką i radosnym śmiechem dzieci. 
Zgodnie z wieloletnią tradycją Rada Rodziców wraz z personelem 
Publicznego Przedszkola w Radziechowach zorganizowała bal karna-
wałowy dla dzieci w wieku do lat 8. Kogóż to nie można było spotkać 
na tym balu? Tańczyły wróżki, piraci, policjanci, księżniczki, czarow-
nice, a nawet kościotrupy i komandosi! Całością tego barwnego ko-
rowodu kierował animator Pan Sebastian Chmiel. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tego 
wydarzenia. Mamy naszych przedszkolaków upiekły pyszne ciasta, 
Państwo Lucyna i Paweł Roczynowie zasponsorowali napoje gorące 
na bal, Państwo Grzegorz i Anna Markowie wzorem lat poprzednich 
wsparli finansowo honorarium dla animatora, Pan Adam  Knapek 

nadmuchał 150 balonów dla dzieci!    Dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom, którzy zakupili podarowane przez rodziców na rzecz balu 
zabawki, wylicytowali prace plastyczne swoich pociech oraz wrzuci-
li wolne datki do puszek przy wejściu... Dzięki tym wszystkim oso-
bom z Radą Rodziców   i pracownikami przedszkola na czele, nasze 
przedszkolaki pojadą jak każdego roku do Teatru Polskiego w  Biel-
sku- Białej, zwiedzą Muzeum Miejskie w Żywcu, Izbę Przyrodniczą 
w Nadleśnictwie Węgierska Górka i otrzymają pamiątkowe książki na 
zakończenie pobytu w przedszkolu. Panu   Maciejowi Mice Wójtowi 
Gminy Radziechowy- Wieprz dziękujemy za nieodpłatne udostępnie-
nie sali widowiskowej na bal.

Małgorzata Kasperek
- dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach
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Dawne Obycaje

Wdzień trzeciego lutego, Kościół
Wspomino Świętego Błażeja
Opiekuna zwierząt  domowych
A także chorób gardła.
W niektórych wsiach świecono
Małe świeczki, zwane Blażejkami.
Później zapalano je w chałpach
Dymem kadzono chore gardło.
Popularne było także przysłowie
Jaka pogoda na św. Błażeja
Będzie ze śniegiem wielka Niedziela.
Jak śnieg na św. Błażeja 
pogodna będzie Wielka Niedziela
Deszcz na św. Błażeja wiosny nadzieja.

W Zimie

Otulone śniegiem chaty
W szponach zimy drzemią cicho
Mróz maluje w oknach kwiaty
Jakaś biała barwa licha.

Kwietne niegdyś łąki kwiaty
Pod pierzyną, śpią puchową.
Ponad nimi wietrzyk gnany
Nuci zimy pieśń.

Rzeki z lodu pancerz wdziały
Ponad nim skryte cicho płyną.
Śniegiem kryte jak pierzyna
Tak cichutko śpi przyroda.

Czy panienka wyjdzie młoda
I ziarneczka mu poszuka.
Czasem cicho budzi sioło
Sań pędzących.
Zabrzmi – pomknie cisza w koło

Kącik Literacki Mieczysława Polaka dla Naszej Gminy

Wiersze, poezje, przysłowia, humory, fraszki

Już się zaczął zimny dzionek.
Wieczór idzie, słonko gaśnie
W chatach światła mdłe migoca.

Starzy różnie prawią baśnie
Czasem jeszcze późną nocą.
Tam na dworze mróz się wciska 
W swej potędze ciągle rośnie.

A przyroda śpi i czeka
Aż zanuci ptak o wiośnie.

Przysłowia

Gdy Gromniczna Pani, dobrze mrozi
W polu i w sadzie, wszystkim się powodzi

Jak św. Makary( 28lutego ) przegoni mrozisko
Ciepła wiosna blisko.

Powiedzieli

Oj, jak że mi się widzom góralecki ładne
Jak nikt widzioł nie bydzie,
To którom ukradnę.

Miłośniczce poezji

O wiersz miła mnie prosisz
Nie ty jedna nie pierwsza
Cóż? O pierwszym spotkaniu 
Nie napisze już wiersza.

Mej Dziewczynie

Mróz na szybach kładzie kwiaty
Białe osty, śnieżne dziwy,
Lecz piękniejsze z wszystkich czarów
Dziwny uśmiech mej dziewczyny.

Lecą iskry igły sosen,
Skrzą się bielą jarzębiny
Lecz najżywiej tlą się ognie
W złotych oczach
mej dziewczyny.

Zima śniegiem sypie w lasy
Na góry i doliny,
Ale bielsze jest od śniegu
Czyste serce mej dziewczyny. 

Mój Miły

Od Romanki deszcz idzie
A mój miły nie jedzie
Oj nie jedzie oj nie jedzie,
Odmówili go ludzie.

Zachodź słońce zachodź
Za zieloną paproć
Słoneczko na dole
Wieczerza na stole.
A ja sobie zaradze
Czarną kure nasadzę 
A kurczątka posprzedam
Kupie sobie ładny dom.

Humor

Czy ty doprawdy wierzysz 
Że kominiarz przynosi szczęście ?
Pyta młody człowiek Franka
Tak od dnia kiedy moja żona z Nim uciekła.

Spotkanie w Klubie Seniora w Juszczynie, 
odbytego w dniu 24.01.2016r pt. 

„Kany się podziały nase downe casy”
W obrzędach świątecznych, jak to było w Na-
szych chałpach i jak te chałpy wyglądały.
Łopowiedzioł Mieczysław Polak.
Na kamiyniak stawiane były

Za chałpami sady z jabłoniami, czereśniami 
stoły
Wiyrby siwe, pochylały głowy
Przy stodołak przy niskik obórkak.
Płoty się waliły,
Piołuń, rumianek, ros na podwórkach
Tu rycały chude krowy
Tam nad drzwiami wisioł,
Dziywek wiyniec zdrowy.

Sare chałpy, nyndzne chłopskie chaty
Tak się zrosło, z wami nase życie
Jak wy proste, jak wy bez rozkosy,
Dziś wy dlo nos, wspomnień skarb bogaty.

Ale spomnien- co łzawiom łocy
Cy przyjdzie taki cas
Co łzy nase spłosy i spomni
Te downe nase casy
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KATEGORIA PRZEDSZKOLA:
I – Maja Ścieszka – lat 4 ( Radziechowy )
II – Emilia Jachowicz – lat 5 ( Radziechowy )
Maksymilian Dziki – lat 5 ( Radziechowy )
Wiktoria Golasik – lat 6 ( Przybędza )
III – Hanna Pierlak – lat 4 ( Radziechowy )
Natalia Gawlińska – lat 6 ( Przybędza )
Marta Konior – lat 6 ( Przybędza )
KATEGORIA: Klasy I – III
I – Tomasz Szpak – kl. II ( SP Wieprz )
II – Oliwer Adamczyk – kl. III ( SP Przybędza )
III – Nikodem Zacharewicz – kl. III ( SP Przybędza )
Łucja Pytraczyk  - kl. III ( SP Przybędza )
Daria Wydra – kl. II ( SP Wieprz )
WYRÓŻNIENIE:   Konrad Chałupnik – kl. II ( SP Wieprz )

MIEJSCE I
Mateusz Jasek (Wieprz)
Aleksandra Wrona (Wieprz)
Oskar Gancarczyk (Wieprz)
Wanda Kaczorowska (Juszczyna)

MIEJSCE II
Marlena Michalska (Radziechowy)

MIEJSCE III
Alina Chmiel (Przybędza)
Hanna Juraszek (Przybędza)

Wyróżnienia:
Karolina Rączka (Bystra)
Paulina Semik (Bystra)
Katarzyna Toman (Radziechowy)
Oliwia Konior (Radziechowy)
Katarzyna Caputa (Wieprz)
Maksymilian Gaciek (Wieprz)
Wiktoria Motyka (Wieprz)
Bartłomiej Jurasz (Przybędza)

Wyniki Konkursu Literackiego
„Legenda Z Mojej Gminy”

Gratulujemy pomysłów i wspaniałego stylu! Mamy nadzieję, że wasze zamiłowanie literatury 
i do snucia ciekawych opowieści będzie się rozwijać oraz, że jeszcze nie raz o Was usłyszymy 
i przeczytamy wasze teksty! 

GCKPT

Wyniki konkursu 
„Dzieciństwo Mojego Dziadka i Babci”

KATEGORIA: Klasy IV – VI
I – Wiktoria Motyka – kl. V ( SP Wieprz )
II – Maja Żur – kl. IV ( SP Wieprz )
III – Katarzyna Wieczorek – ( SP Wieprz )
Zuzanna Szafarczyk – kl. V ( SP Wieprz )
WYRÓŻNIENIA:
Mateusz Wachtarczyk – kl. IV (SP Wieprz )
Emilia Marszałek – kl. IV ( SP Wieprz )
Dawid Semik – kl. VI (SP Bystra )
Klaudia Moczała – kl. IV ( SP Radziechowy )

Serdecznie gratulujemy laureatom!
GCKPT
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 Ostatni okres był pasmem trudnego sięgania medale przez Pola-
ków, po europejskiej bessie szczypiorniaków, również karatekom idzie 
ciężko. W  Dolnym  - Kubinie w Słowacji, na odbywającym się Pucharze 
Młodzieży – Oravski Pohar v Karate, znany jako „Orava - Cup” wywal-
czyli tylko jeden srebrny medal. Na turniej przyjechała liczna rzesza 
karateków z 39 klubów słowackich, wśród których jedyną drużyną re-
prezentującą Polskę był Klub „Arawashi”, skupiający młodych adeptów 
karate - shotokan z naszej gminy.  Szkoleniowiec Bogusław Hutman 
–Wilczek wytypował czworo kadrowiczów klubu. W niezwykle moc-
nej stawce i zaciętej rywalizacji, w jakiej przyszło im brać udział, tym 
razem po medale sięgały młode Polki w składzie Julia Figura, Martyna 
Syposz i Izabela Wawok, wywalczyły tylko jeden medal w kata dru-
żynowym, niestety nie powiodło im się w konkurencjach indywidu-
alnych. Choć młodzi karatecy z naszej gminy się nie ulękli i pokazali 
swój waleczny pazur, sąsiedzi z południa w tym roku nie dopuścili ich 
do pozycji medalowych w konkurencjach indywidualnych. W wal-
kach kumite wojownicy z Arawashi starali się radzić sobie z rywalami 
z południa,  odrobinę szczęścia zabrakło Emanuelowi Kiszce, które-
mu nie udało przebić się do strefy medalowej i walkę o brąz przegrał 
z Branislavem Janosikiem. W ocenie szkoleniowca karateków z „Ara-
washi”, udział w tym turnieju był niepowtarzalną szansą nawiązania 
rywalizacji z zawodnikami o wysokim poziomie sportowym, bowiem 
na tym wielce i tłumnie obsadzonym turnieju, który ma również swo-
ją środowiskową i społeczną tradycję walki w społeczności sąsiadów 

Udało się ale było ciężko!

z południa, szalenie trudno było przebić się do strefy medalowej nie 
tylko Polakom ale również sąsiadom z południa z renomowanych klu-
bów. Myślę, że po naszym starcie zadzierzgniemy dalsze współdzia-
łanie w sporcie a szczególnie wymianie doświadczeń szkoleniowych, 
gdyż chęć współpracy z naszym klubem przejawił klub uniwersytecki 
z Bańskiej - Bystrzycy, zapraszając nas na kursokonferencję, podkreśla 
Bogusław Hutman – Wilczek szkoleniowiec karateków z Arawashi.

Rok 2016

Niestety, pogoda nie będzie przychylna dla przyrody. Rok ciepły i suchy. Wiele groźnych burz 
i wichrów. Zwariowania pogody negatywnie wpłyną na samopoczucie i zdrowie ludzi. Słabszy 
urodzaj owoców i warzyw, także za sprawą wiosennych chłodów. Lato upalne, suche z krótkimi 
obfitymi opadami i gwałtownymi burzami. Jesienią też mało wilgoci. Szybko przyjdą chłody. 
Dużo silnego i bardzo silnego wiatru. Początek zimy mroźny, z niewielką ilością śniegu. Później 
mieszać się będzie mocno w pogodzie. Koniec zimy łagodny, cieplejszy. Według tradycji  astro-
logicznej rok 2016 należy do planety Mars.

„ Gdy noc sylwestrowa mroźna, wtedy będzie zima groźna.

„Na nawrócenie Pawła (25) połowa zimy przepadła”.

Andrzej Murański

Baca prognozuje
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 Magdalena Skolarz oraz Kamila Bysko reprezentujące barwy BTS 
Rekord Bielsko – Biała, zdobyły  17 stycznia 2016 roku w Siemiatyczach 
Młodzieżowe Mistrzostwo Polski  w Futsalu do lat 18. Obie zawodniczki na 
co dzień mieszkające w Juszczynie, swoje pierwsze kroki piłkarskie stawia-
ły odpowiednio w miejscowej Szkole Podstawowej oraz  Gimnazjum.  Ka-
mila na początku trenowała w klubie TS Mitech Żywiec, który jest jedynym 
kobiecym klubem piłkarskim na Żywiecczyźnie zrzeszającym zawodnicz-
ki. Natomiast Magda rozwijała się grając w piłkę nożną z chłopakami na 
boisku szkolnym w Juszczynie. Następnie pragnąc rozwijać swój piłkarski 
talent, dziewczyny przeniosły się do Beskidzkiego Towarzystwa Sporto-
wego Rekord w którym na co dzień trenują. Zawodniczki szybko zaadop-
towały się w nowym klubie co zaowocowało powołaniem ich do kadry 
Rekordu na wspomniane Mistrzostwa Polski w Siemiatyczach. Warto pod-
kreślić, iż zarówno Kamila Bysko jak i Magdalena Skolarz występowały we 
wszystkich spotkaniach fazy pucharowej turnieju jako zawodniczki pierw-
szego składu. W finałowym meczu „rekordzistki” po niezwykle zaciętym 
spotkaniu pokonały faworyzowany zespół Unifreeze z Górzna 3:2.
 Poniżej relacjonujemy opinie trenerów oraz przebieg meczu finało-
wego.    
„Rekordzistki” mistrzyniami Polski !!!
„Pierwsze minuty spotkania o złoto wyraźnie wskazywały na ogromne zme-
częnie bielszczanek półfinałowym starciem derbowym z UKS Gimnazjum 
Istebna. Czy to właśnie ze zmęczenia, czy to z momentu dekoncentracji, „re-
kordzistki” pierwsze straciły dość przypadkowego gola. I kto wie czy zespół 
z Górzna nie „dowiózłby” korzystnego rezultatu do przerwy, gdyby nie wy-
czerpany limit fauli w pierwszej części. Bezwzględną egzekutorką przedłu-
żonego rzutu karnego okazała się Karolina Kożdoń. Po pauzie „rekordzistki” 
z animuszem ruszyły na rywalki. Po efektownym, solowym rajdzie Klaudii Ku-
baszek (wybrana MVP turnieju!) „biało-zielone” wyszły na prowadzenie, które 

Mistrzynie Polski z Gminy Radziechowy – Wieprz
niedługo później podwyższyła Klaudia Nowacka. Ostatnie 4-5 minut finału 
było prawdziwym futsalowym horrorem. Dość przytoczyć, że konkurentki 
naszych zawodniczek dwukrotnie trafiały w słupek oraz nie wykorzystały 
dwóch przedłużonych rzutów karnych. Kilka udanych interwencji w bramce 
odnotowała również Angelika Niedziela. Ostatecznie ekipa Unifreeze zdoby-
ła jeszcze bramkę kontaktową, ale na nic więcej nie starczyło już po prostu 
czasu i sił. I pomyśleć, że do finałowego turnieju bielszczanki dostały się tylko 
dzięki lepszemu bilansowi drużyn z trzecich miejsc w eliminacjach! „Rekordo-
we” 18-latki były już w przeszłości brązowymi medalistkami MMP (2014), rok 
wcześniej zdobywały tytuł wicemistrzowski, teraz po raz pierwszy w historii 
Klubu są złote! W 2016 roku w Rekordzie „8 marca” nadszedł niespełna dwa 
miesiące wcześniej! Gratulacje dla dziewcząt, gratulacje dla trenerów. Szerzej 
o turnieju, o udanym starcie „rekordzistek”, na naszej stronie już niebawem 
w komentarzu do zakończonych Mistrzostw.
Opinia trenera – Tomasz Skowroński: - To jest chyba tylko w piłce nożnej 
możliwe, aby teoretycznie najsłabszy zespół sięgnął po mistrzostwo! Ale tak 
po prawdzie, to złoto jest owocem ogromnej i mozolnej pracy wykonanej po 
20 grudnia, po eliminacjach w Komprachcicach. Dziewczęta trenowały od 
tego czasu, mimo świątecznego okresu, nawet po dwa razy dziennie. Poten-
cjał miały już wcześniej, teraz spotkała je za to wszystko zasłużona nagroda. 
Skoro o nagrodach, Klaudia Kubaszek zasłużyła na statuetkę MVP na 150 
procent, z obowiązków kapitańskich wywiązała się również świetnie, niczym 
Michał Kubiak w reprezentacji siatkarzy. Osiągnęliśmy wspólnie niesamo-
wity wynik, którego serdecznie dziewczętom gratuluję i przy okazji dziękuję 
wszystkim naszym sympatykom za wsparcie”.

Źródło.www.bts.rekord.com.pl

Naszym mistrzyniom życzymy sukcesów sportowych oraz wytrwało-
ści w dążeniu do upragnionego celu.

 Tym razem zaproszono przyszłych nauczycieli wychowania fizyczne-
go z Wielkiej – Brytanii, studentów Huddersfield New College, z hrabstwa 
West Yorkshire, na północy Anglii. Rebecca Morris, Katie Lockwood, Jo-
nathon Raw, Jack Senior i Luke Wood, kierowani przez znanego w Zjed-
noczonym Królestwie sportowca – zawodowego „wymiatacza” ekstraklasy 
krykieta Petera Lombarda – których przywitał Maciej Mika wójt gminy,  
przeprowadzili treningi gimnastyczne oraz ogólnorozwojowe. Przed wi-
zytą Anglików młodzi adepci karate z „Arawashi” podszlifowali swój język 
angielski, co z pewnością, było kolejną z korzyści dla klubowiczów. W trak-
cie zajęć, niekiedy przy pomocy, starszych koleżanek Kamili Wawrzyczek, 
Moniki Wojtas, Martyny Lalik i Marleny Michalskiej, szybko rozwiązywano 
wszelkie komunikacyjne „zatory”- kontakt z językiem Szekspira okazał się 
nie taki straszny.
 -Wartości,  które propagowane są w nowoczesnych, rozwiniętych spo-
łecznościach jako aktywność fizyczna i sport, wpływają dobrze na rozwój 
człowieka, jego zdrowie i jakość życia. –mówi Peter Lombard - Są ważną 
płaszczyzną procesów edukacyjnych i socjalizacyjnych, wdrażających do ży-
cia i funkcjonowania w społeczeństwie od najmłodszych lat. Wiem z rozmów 
z kierownictwem klubu, że w „Arawashi” uważa się jako niezwykle ważne  
kształtowanie postaw prozdrowotnych i stymulowanie rozwoju fizycznego 
młodzieży, poprzez umiejętność dostrzegania, rozumienia i kontrolowania 
emocji w  aktywność karate. – kontynuuje angielski sportowiec i trener. 
-  Tryb życia sprzyja powstawaniu ograniczeń funkcjonalnych, co prowadzi 
do wad postawy, coraz powszechniejszych wśród dzieci i młodzieży jak w Pol-
sce, tak i w Anglii. W Wielkiej Brytanii zajęcia sportów walki dla studentów są 
obowiązkowe, celem przygotowania do osiągnięcia optymalnego poziomu 
gibkości, które jest łatwiejsze u młodzieży ze względu na elastyczność tkanek 
i mniejszą masę mięśniową, jest to istotny czynnik rozwoju emocjonalnego, 
intelektualnego i społecznego a w karate jest to: maksimum efektu przy mini-
mum wysiłku, doskonal samego siebie i ustąp a zwyciężysz. 

Niezwykły trening w „Arawashi” 
Klub „Arawashi” znany jest w dminie Radziechowy – Wieprz z troski, aby sportowe treningi jego zawodników były urozmaicone, 
pozbawione rutyny i nudy, po prostu atrakcyjne, aby – oprócz żmudnych treningów stricte sportowych, niosły ze sobą dodatkowe 
wartości profilaktyczne, wychowawcze i poznawcze. 

 Karatecy potrafiący trafniej spostrzegać i nazywać emocje w rywali-
zacji zachowują się lepiej i nabywają niezbędne kompetencje sportowe, po-
przez wysokie wyniki sportowe, oferują też większą bliskość i radość w na-
wiązywaniu relacji z innymi, rzadziej są konfliktowi i rzadziej doprowadzają 
do tarć w swoich środowiskach, lepiej adaptując się w nowych wyzwaniach, 
jakie stawia przed nimi życie.  -mówi sekretarz  klubu Ryszard Stoecker.
 Z  doświadczeń, jakie posiadają Anglicy wynika, że młodzież mająca 
wysoką samooceną poprzez trenowanie sztuk walki  jest szczęśliwsza oraz 
mniej skłonna do depresji czy myśli destrukcyjnych a co za tym idzie - słabej 
kontroli impulsów, młodzi karatecy rzadziej wagarują, unikają zażywania 
środków uzależniających itp. Tak więc udział w szkoleniach sportów i sztuk 
walki przyczynia się do lepszej tolerancji stresu i w efekcie może przekładać 
się na lepsze wyniki w nauce - podkreśla sekretarz.
 -  Emocje nieustannie wywierają wpływ na to co człowiek robi i co myśli. 
Trudno przewidzieć, kiedy będziemy smutni lub szczęśliwi, rozgniewani lub 
opanowani, bojaźliwi bądź pewni siebie. Nie jesteśmy w  stanie przewidzieć 
uczuć, jakie nas ogarniają w sytuacji pojawienia się dramatycznych wyda-
rzeń czy przyjemnych niespodzianek, bądź braku zdolności przeżywania 
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 19.12.2015r. o godz. 10:00 odbył się I Tur-
niej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Radziechowy-Wieprz Piotra Pieli. Turniej został 
zorganizowany przez Przewodniczącego Rady  
Piotra Pielę oraz radnego Aleksandra Juraszka 
gospodarza turnieju.  Rozgrywki rozegrane zo-
stały na Orliku obok Zespołu Szkół im. ks. prał. 
Stanisława Gawlika  w Radziechowach. Pogoda 
jak na tą porę roku była wyjątkowo piękna- jak 
na zamówienie. Turniej rozgrywały cztery druży-

I Turniej o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz Piotra Pieli

ny: GKS Radziechowy-Wieprz 1, GKS Radziecho-
wy-Wieprz 2,LKS Magura Bystra i LKS Juszczyna. 
Puchar Przewodniczącego Rady Gminy zdobyła 
drużyna GKS Radziechowy-Wieprz 1. Obsłu-
gę sędziowską zapewniło Kolegium Sędziów 
BOZPN w Bielsku – Białej.  
 Wspólnie z Przewodniczącym Piotrem 
Pielą drużyny wspierali radni z Naszej gminy: 
Pani Irena Rodak, Pan Antoni Skowronek, Pan 
Czesław Kubień oraz Pan Aleksander Juraszek 
, który brał czynny udział w rozgrywkach swo-
jej zwycięskiej drużyny. Organizację Turnie-
ju wsparło stowarzyszenie „Aktywnych Nad 
Sołą”. 

 Swoją obecnością, również zaszczycił za-
wodników Poseł Rzeczpospolitej Polskiej Pan 
Stanisław Pięta wraz z rodziną. Puchar zwycię-
skiej drużynie wręczyła  Pani Irena Rodak Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Sportu 
i Spraw Socjalnych. Po wręczeniu Pucharu dru-
żyny stanęły do wspólnego zdjęcia. Sponsorami 
Turnieju byli radni z klubu PiS oraz Radny Alek-
sander Juraszek.
 Zawodnicy na koniec udali się na poczę-
stunek do siedziby GKS Radziechowy. Zwycię-
skiej drużynie serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

A.M.
fot. Greta Olak

oczekiwanych emocji np. satysfakcji, życzliwości, empatii itp. Dlatego istot-
ne jest, aby szkoląc dostrzec, że jedni klubowicze preferują dotyk inni słuch, 
a jeszcze inni wzrok. Dlatego trener powinien zrobić wszystko aby, kinestetyk 
- odczuł, słuchowiec -usłyszał a wzrokowiec - zobaczył, dodaje Peter Lom-
bard

 Istotnym elementem szkoleniowym w Klubie „Arawashi” są ćwiczenia 
z elementami terapii relaksacyjnej, które działają odprężająco i są łatwe do 
opanowania - mówi trener „Arawashi”, Bogusław Hutman – Wilczek- Uła-
twiają one  klubowiczom doświadczanie samego siebie oraz poznawania ró-
wieśników, nawet w sferze dotąd nieujawnionej, można by rzec tajemniczej, 
ponieważ nie zawierają w sobie elementów rywalizacji (wygrana – przegra-
na), umożliwiają wielorakie związki na płaszczyźnie emocjonalnej, a poza 
tym pełnią rolę wentylów bezpieczeństwa, dzięki którym można odreagować 
napięcia emocjonalne. Szkolenie takie oferuje wiele korzyści, pomaga do-
świadczyć spokoju, poprawia samopoczucie, podnosi poczucie własnej war-
tości, choć… nie zastąpi filozofii życia, braku hierarchii celów życiowych oraz 
wartości egzystencji! 
 Doświadczenia w polskim klubie karate były dla angielskich stu-
dentów Wydziału Sportu i Rekreacji college’u w północnej Anglii, jak i ich 
trenera, wartościowym, praktycznym uzupełnieniem odbywanego obec-
nie stażu poza granicami Albionu. Obie strony: Klub Arawashi i studenci 
z  Huddersfield myślą o kontynuowaniu wymiany doświadczeń – teraz 
pora na odwiedziny naszych sportowców w college’u  na Wyspach. /rs/
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Bogaty okres kolędowy u „Grojcowian”

 Pierwsze kolędy w wykonaniu kapel „Grojcowian” zabrzmiały 
jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Towarzyszyły tradycyj-
nym Kiermaszom Świątecznym w Żywcu i w Juszczynie. Jeszcze przed 
Świętami kapela „Małych Grojcowian” wzięła udział w Jubileuszu 35 
lat pracy twórczej Walerii Prochownik w Żywcu Sporyszu. 24 grudnia 
to już tradycyjna Pasterka którą w tym roku „Grojcowianie” ubogacili 
swym śpiewem w Kościele w parafialnym w Juszczynie. W drugi dzień 
Świąt czyli św. Szczepana  grupy „Grojcowian” i „Małych Grojcowian” 
kolędowały w kościele parafialnym w Wieprzu. Tuż po Świętach „Mali 
Grojcowianie” zakolędowali u Ks. Janusza Dudka w Kościele p.w. MB 
Częstochowskiej w Przybędzy. 3 stycznia po raz pierwszy odbył się 
Rodzinny KONCERT KOLĘD rodziny WRZESZCZÓW z Juszczyny pod 
kier. Brygidy Murańskiej. Miejscem tego spotkania była po raz kolejny 
Parafia w Juszczynie. 10 stycznia “Grojcowianie” wystąpili z kolędami 
w Bytomiu. Powodem był udział i zaproszenie na XII Spotkania Ko-

lędowe na Rozbarku – Kościół p.w. św. Jacka w Bytomiu. 15 stycznia 
przedstawiciele środowisk twórczych z Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym z biskupem ordynariuszem 
Romanem Pindlem, które odbyło się w gmachu Kurii. Obok artystów, 
malarzy, plastyków, muzyków z całego Podbeskidzia oraz spoza re-
gionu na spotkaniu byli obecni także dyrektorzy, kierownicy i pracow-
nicy placówek kulturalnych Bielska-Białej. Zagrał tu oczywiście Zespół 
„Grojcowianie” kultywujący tradycje górali żywieckich. Do udziału 
w tym spotkaniu i wspólnym kolędowaniu aprosił nas Ks. Szymon Tracz 
– nowy duszpasterz tych środowisk. Już 17 stycznia 2 kapele “Grojco-
wian” kolędują w Warszawie. Z naszymi kolędami i pastorałkami mo-
gli zapoznać się warszawiacy z  parafii p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. 
Faustyny w Warszawie. 21 stycznia SSK „Grojcowianie” objęło patronat 
honorowy nad VII Gminnym i Międzyszkolnym Przeglądem Kolęd i Pa-
storałek „Gwiazda Betlejemska”.“Grojcowianie” są tu też uczestnikami 
konkursu a dzieci i młodzież zdobywa kilka z nagród przeglądu. 24 
stycznia w Bielskim Centrum Kultury odbywają się coroczne Jasełka 
integracyjne Stowarzyszenia “Serce dla Serca” z Bielska-Białej. Od wie-
lu lat zawsze odbywają się one z udziałem „Grojcowian” i naszymi ko-
lędami.  W okresie kolędowym „Grojcowianie” tradycyjnie wystawiali 
też swoje Jasełka “Boże Narodzenie w Beskidach”. W tym roku nasze 
przedstawienie mogli zobaczyć  turyści i mieszkańcy Szczyrku – Dom 
Kultury, mieszkańcy Bystrej Śląskiej ( tu w naszych Jasełkach w roli 
zatroskanego o góralskie dziedziny Gospodarza wystąpił gościnnie 
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice - Bartosz Olma) – GOK „Pro-
myk, oraz uczestnicy Orszaku Trzech Króli  - Mysłowice 2016 r. gdzie 
zaprosiło nas Bractwo Pielgrzymkowe Związku Górnośląskiego. Ostat-
ni występ kolędowy to krótki występ taneczny i kolędowanie “Małych 
Grojcowian” na „Karnawale w Beskidach” w sali MCK w Żywcu.

M. Jurasz
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