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Drodzy Mieszkańcy gminy Radziechowy-Wieprz.
	 Za	nami	rok	2011.	To	był	bardzo	trudny	rok.	Prowadziliśmy	duże	inwestycje	w	całej	gminie,	w tym	
największą	,	najtrudniejszą	i	najbardziej	kosztowną,	jaką	jest	budowa	kanalizacji.	Taka	inwestycja	co-
dziennie rodzi	bardzo	dużo	problemów,	wymaga	zaangażowania	wielu	ludzi.	W czasie	budowy	powstają	
również	konflikty,	które	musimy	rozwiązywać,	aby	nie	stracić	unijnych	dotacji	i	dotrzeć	z	budową	do	jak	
największej	ilości	budynków.
	 Dziękuję	 wszystkim	Mieszkańcom	 za	 okazywaną	w	 trakcie	 budowy	 pomoc,	 wsparcie	 ,cierpliwość.	
Dziękuję	Związkowi	Gmin	ds.	Ekologii	i	Firmie	“Machnik”	za profesjonalną	 realizację	tego	zadania.	
Mam	nadzieję	,	że	w	nowym	2012	roku	kolejne	budynki	będą	sprawnie	włączane	do	kanalizacji.

Szanowni Państwo.
	 Dziękuję	też	radnym	i	sołtysom	z	naszej	gminy	za	codzienną	pomoc przy	realizacji	wszystkich	inwestycji,	
za spokojne	i	merytoryczne	podejście	przy	rozwiązywaniu	licznych	naszych	problemów.	

Dziękuję!
Wójt Gminy Grzegorz Figura

wraz z pracownikami Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Podziękowanie dla Radnych!
	 Podziękowanie	składam	tym	Radnym,	którzy	w	2011	roku	nie	opuścili	 żadnej	sesji,	 są  to:	Jan	
Kosiec,	Jadwiga	Koźlik,	Stanisław	Orliński,	Stanisław	Noga.	
	 Dziękuję	Wszystkim		za	całoroczną		pracę,	w	kolejnym	roku	życzę		bardzo	dobrej	współpracy	w	
trudnych	realiach	budżetowych.

Przewodniczący Rady Gminy 
Marian Motyka
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Budżet Gminy 
Radziechowy – Wieprz na 2012

Udział poszczególnych zadań w budżecie gminy
zł.

1 Administracja publiczna 2547525
2 Opieka społeczna 4998764
3 Oświata i wychowanie 18962935,72
4 Transport i łączność (drogi) 925871
5 Gospodarka komunalna (kanalizacja, śmieci, oświetlenie) 2025888,27
6 Pozostała działalność gminy 2949786,64

32410770,63

DOCHODY
Planowaną kwotę dochodów w wysokości 32.064.881,63 stanowią:

- dochody majątkowe w wysokości      1.365.526,65

- dochody bieżące w wysokości     30.699.354,98

Na które składają się:
1. Subwencja ogólna        16.891.999,00
W tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 10.678.596,00
- cześć podstawowa subwencji ogólnej   6.213.403,00

2. Planowane roczne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 
na 2012 rok w wysokości      5.436.525,00

3. Planowane dotacje celowe w kwocie    4.292.592,00
W tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie Ustawami   3.739.783,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej   3.000,00
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- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 351.636,00
- dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego    198.173,00

4. Wpływy z tytułu  dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 883.185,98 (środki UE)

5. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych        150.000,00

6. Pozostałe dochody własne, tj. z tytułu podatków, opłat, usług 3.045.053,00 
W tym: 
- wpływy z podatków i opłat lokalnych 1.879.200,00 
- planowane wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 630.000,00
-  pozostałe dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług , różnych opłat, odsetek itp.535.853,00

Plan wydatków budżetu Gminy 
Radziechowy - Wieprz na 2012 rok

Dział Roz-
dział § Nazwa Plan

Z tego
Wydatki  
bieżące

Wydatki  
majątkowe

1 2 3 4 5 6 15

10     Rolnictwo i łowiectwo 51784,6 45500 6284,6

  1010   Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 26000 26000 0

  1030   Izby rolnicze 3000 3000 0

  1095   Pozostała działalność 22784,6 16500 6284,6

600     Transport i łączność 925871 903586 22285

  60004   Lokalny transport zbiorowy 386913 386913 0

  60014   Drogi publiczne powiatowe 198173 198173 0

  60016   Drogi publiczne gminne 318785 296500 22285

  60078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 22000 22000 0

630     Turystyka 17000 17000 0

  63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17000 17000 0

700     Gospodarka mieszkaniowa 556675 478800 77875

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 556675 478800 77875

710     Działalność usługowa 136509,64 136509,64 0

  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 16064,64 16064,64 0

  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10000 10000 0

  71035   Cmentarze 110445 110445 0

750     Administracja publiczna 2547525 2547525 0

  75011   Urzędy wojewódzkie 54725 54725 0

  75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 129600 129600 0

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2294700 2294700 0

  75095   Pozostała działalność 68500 68500 0

751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa oraz sądownictwa 2200 2200 0

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa 2200 2200 0

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 266276,4 116276,4 150000

  75404   Komendy wojewódzkie Policji 0 0 0
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  75412   Ochotnicze straże pożarne 266276,4 116276,4 150000

757     Obsługa długu publicznego 1019211 1019211 0

  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 460000 460000 0

  75704   Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 559211 559211 0

758     Różne rozliczenia 117000 117000 0

  75818   Rezerwy ogólne i celowe 117000 117000 0

801     Oświata i wychowanie 18513300,72 17331560,4 1181740,32

  80101   Szkoły podstawowe 9004088,32 7825948 1178140,32

  80104   Przedszkola 3416896 3413296 3600

  80110   Gimnazja 4094034,4 4094034,4 0

  80113   Dowożenie uczniów do szkół 53000 53000 0

  80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 587668 587668 0

  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 70307 70307 0

  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1183707 1183707 0

  80195   Pozostała działalność 103600 103600 0

851     Ochrona zdrowia 150100 150100 0

  85153   Zwalczanie narkomanii 7000 7000 0

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 143000 143000 0

  85195   Pozostała działalność 100 100 0

852     Pomoc społeczna 4998764 4998764 0

  85202   Domy pomocy społecznej 10000 10000 0

  85204   Rodziny zastępcze 5000 5000 0

  85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4000 4000 0

  85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie-
czenia społecznego

3683630 3683630 0

  85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera-
jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad-
czenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cen-
trum integracji społecznej.

14373 14373 0

  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe 153640 153640 0

  85215   Dodatki mieszkaniowe 5000 5000 0

  85216   Zasiłki stałe 81000 81000 0

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 910894 910894 0

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13255 13255 0

  85295   Pozostała działalność 117972 117972 0

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 449635 449635 0

  85401   Świetlice szkolne 406153 406153 0

  85415   Pomoc materialna dla uczniów 35000 35000 0

  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2482 2482 0

  85495   Pozostała działalność 6000 6000 0

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2025888,27 1092000 933888,27

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 955388,27 21500 933888,27

  90002   Gospodarka odpadami 0 0 0

  90003   Oczyszczanie miast i wsi 321500 321500 0
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  90013   Schroniska dla zwierząt 37000 37000 0

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 500000 500000 0

  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 
kar za korzystanie ze środowiska 10000 10000 0

  90095   Pozostała działalność 202000 202000 0

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 454000 454000 0

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 241200 241200 0

  92116   Biblioteki 209800 209800 0

  92195   Pozostała działalność 3000 3000 0

926     Kultura fizyczna 179030 179030 0

  92601   Obiekty sportowe 69030 69030 0

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 110000 110000 0

Wydatki razem: 32410770,63 30038697,44 2372073,19

 Szanowni Mieszkańcy i Goście Gminy Radziechowy – 
Wieprz.
 Jak co roku zagościła u nas zima z obfitymi opadami śnie-
gu. Co prawda nastąpiło to dopiero w styczniu, ale i tak daje 
się nam we znaki . Niektórzy z nas zapewne spodziewali się, że 
takie zjawisko w tym sezonie już nie nastąpi. Pragniemy jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że żyjemy w takim klimacie, gdzie biały 
puch prędzej czy później pokryje obszar Naszej Gminy. W koń-
cu bilans musi wyjść na zero.
 W związku z powyższym nie dajmy się ponieść niesprzyjają-
cym naszemu zdrowiu emocjom.
 Jeżeli opady są tak intensywne, że w ciągu godziny widoczna 
jest znaczna warstwa śniegu, to firmy odśnieżające nie są w stanie 
sprostać oczekiwaniom niektórych z państwa, tj. przejeżdżać płu-
giem na każde wezwanie. Taka opcja nie jest nawet ujęta w umo-
wie na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.
 Ponadto góry to góry. Trudno nam wspominać czasy, kiedy 
to drogi prowadzące nawet szlakami górskimi (teraz asfaltowe) 
w ogóle nie były odśnieżane. 10 lat temu zjawisko to było zu-
pełnie oczywiste. Teraz jednak, pomimo ogromnych starań, nie-
którym mieszkańcom stałym i sezonowym nie jesteśmy w stanie 
spełnić życzeń związanych z przejezdnością dróg usytuowanych 
w wyższych partiach naszej gminy. Dla przypomnienia, im wy-
żej, tym opady obfitsze i dłużej ten śnieg zalega.
 Pragniemy jednak zapewnić, że drogi gminne i powiatowe 
usytuowane na terenie gminy Radziechowy – Wieprz są utrzy-
mywane zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi.
 Dla poszerzenia wiedzy dotyczącej „Akcji Zima” w sezonie 
2011/2012 podajemy następujące informacje:

 Wykaz firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg 
gminnych w sezonie 2011/2012

Lp. Sołectwo 
Nazwa firmy odpowiadającej za zimowe 

utrzymanie dróg gminnych w sezonie 
2010/2011

1 Juszczyna
Przewóz Pracowników Usługi Komunal-
ne, Renata Nowak 34 – 382 Juszczyna 
376

2 Bystra Usługi Odśnieżania Dróg Dyrcz Roman, 
Bystra 77

3 Brzuśnik Usługi Odśnieżania Dróg Dyrcz Roman, 
Bystra 77

Akcja Zima - sezon 2011/2012
4 Wieprz „Kopdom” Jan Brączek, 34 – 382 Wieprz, 

ul. Miodowa 851

5 Przybędza
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Han-
dlowo – Usługowe, Józef Włoch 34 – 382 
Wieprz, ul. Kuśnierska 606

6 Radziechowy
Usługi Transportowe i Usługi Koparko – 
Ładowarką, Marian Jurek, 34 – 381 Ra-
dziechowy ul. św. Marcina 729

 Drogi powiatowe na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz 
w sezonie zimowym 2011/2012 będzie utrzymywała firma Usłu-
gowo – Handlowa WGB Wojciech Gaweł, 34 – 350 Węgierska 
Górka.
 Koordynatorem „Akcji Zima” z ramienia Gminy Radzie-
chowy – Wieprz jest p. Jolanta Twardysko nr tel. (033) 867 66 10 
lub (33) 860 15 80.
 Ponadto każdą uzasadnioną interwencję można zgłaszać 
sołtysowi danego sołectwa, który potwierdza wykonanie zimo-
wego utrzymania dróg przez firmy odśnieżające.
 Jednocześnie informuję, że na terenie Gminy Radziechowy 
– Wieprz droga krajowa nr S- 69 na odcinku od km 22+714 do 
km 27+561 oraz droga nr 69 km 27+561 do km 27+900 będzie 
utrzymywana w drugim standardzie.
 Za łagodzenie skutków zimy na w/w drodze będzie odpo-
wiedzialny kierownik Obwodu Drogowego w Żywcu Pani Lidia 
Barcik, tel. (33) 861 41 68.
 Jak co roku proszę o nieutrudnianie,, Akcji Zima” poprzez 
parkowanie samochodów na odśnieżanych drogach i pozosta-
wianie niewyciętych gałęzi drzew, które wystają z posesji na 
drogę.

 Informacja dotycząca rozkładów jazdy komunikacji zbioro-
wej funkcjonującej na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz.
 Uprzejmie informujemy, że aktualne rozkłady jazdy komu-
nikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie Gminy Radziecho-
wy – Wieprz znajdują się na następujących stronach interneto-
wych:

Lp. Przewoźnik Adres strony www
1. MZK Żywiec www.mzk.zywiec.pl
2. JM BUS Jolanta Mrowiec www.przewozyzywiec.pl
3. PKS Żywiec pks.zywiec.pl
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 Z dniem 1 stycznia 2012 roku nastąpiły zmiany struktury or-
ganizacyjnej w przedsiębiorstwie Poczta Polska S. A.
 W efekcie przeprowadzonych zmian zlikwidowane zostało 
Centrum Poczty, a do współpracy z klientami umownymi w za-
kresie usług pocztowych utworzono Biuro Klienta Biznesowego 
i Instytucjonalnego.
 Z uwagi na powyższe – wszelkie obowiązki Centrum Pocz-
ty Regionu Handlowego w Katowicach związane z obsługą 
sprzedażową oraz uzgadnianiem zapisów umów, przejęło Biu-
ro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Region Sprzeda-
ży Katowice oraz jego komórki terenowe – Rejon Sprzedaży, 
utworzone w miejsce Przedstawicielstw Handlowych.
 Kierujący obecnie Rejonami Sprzedaży Menedżerowie ds. 
Sprzedaży posiadają, tak jak do tej pory, pełnomocnictwa do re-
prezentowania Poczty Polskiej S. A. w kontaktach handlowych 
z klientami.

Informacja o zmianach 
organizacyjnych w Poczcie Polskiej

 Informujemy także, że działający dotychczas w ramach Cen-
trum Poczty Regionu Handlowego – Dział Rozliczeń Usług, 
obecnie będzie funkcjonował w strukturach Poczty Polskiej 
S. A. Centrum Obsługi Finansowej pod nazwą Dział Rozliczeń 
Usług Pocztowych.
 Zasady dokonywania rozliczeń oraz kontakt do osób reali-
zujących te zadania – pozostają bez zmian.
 Z uwagi na ww. zmianę na fakturach wystawianych od stycz-
nia 2012r. Umieszczany będzie nagłówek sprzedającego: „Pocz-
ta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń 
Usług Pocztowych w Katowicach”
 Wszelkie wątpliwości dotyczące zmian związanych z prze-
kształceniem oraz obsługą handlową proszę kierować do swo-
ich Opiekunów/Przedstawicieli Handlowych lub pod nr infolinii 
801 333 444 lub numer stacjonarny (dla telefonów komórko-
wych) 43 842 06 00.

Konkurs
literacki

 Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udzia-
łu w gminnym konkursie literackim na temat zdrowego stylu życia.
 Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni twórczej oraz 
promocja prozdrowotnych zachowań poprzez napisanie pracy 
literackiej na temat: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, 
jako smakujesz, aż się zepsujesz”; tak w XVI wieku przestrzegał 
Jan Kochanowski. A jak Ty dzisiaj rozumiesz potrzebę troski 
o zdrowie?
 Regulamin konkursu i wszelkie związane z nim informacje 
zostaną zamieszczone na stronach biblioteki gminnej (www.
gbp.radziechowy-wieprz.pl) oraz urzędu gminy (www.radzie-
chowy-wieprz.pl).

Dot. pomocy żywnościowej 
w ramach programu 

PEAD 2011
 W grudniu 2011r. zakończyła się akcja wydawania żyw-
ności. Łącznie w 2011r. Gmina Radziechowy – Wieprz 
otrzymała 85 450 ton żywności w ramach Europejskiego 
Programu Pomocy Żywnościowej PEAD, adresowanego do 
najuboższej ludności Unii Europejskiej. 
 Tak jak w poprzednim roku 1 000 osób - mieszkańców naszej 
gminy, zostało objętych pomocą żywnościową w tegorocznej akcji.

W SIERPNIU
ŚWIĘTUJEMY 

W BRZUŚNIKU!
 Jak udało się ustalić, na podstawie zachowanej dokumentacji, 
1 września 1912r. po raz pierwszy dzieci rozpoczęły naukę w szko-
le, w Brzuśniku.  Mieściła się ona w skromnym, prywatnym domu 
i posiadała jedną salę lekcyjną, tak zaczynała się powszechna edu-
kacja młodych mieszkańców wsi. Mija 100 lat od tego wydarzenia, 
w trakcie których tysiące ludzi zdobyło podstawowe wykształcenie, 
powstał  budynek szkolny, miały miejsce setki wydarzeń o mniej-
szym czy większym znaczeniu dla środowiska. Jest więc okazja do 
świętowania, zwłaszcza, że na setne urodziny powstaje sala gimna-
styczna i zostanie wyremontowana część starego budynku szkoły. 
Pod koniec sierpnia nastąpi uroczystość otwarcia obiektu, która 
będzie połączona z obchodami jubileuszu szkoły. To  święto całej 
wsi, uczniów -  nie tylko obecnych,  ale też absolwentów, pracow-
ników teraz i wcześniej zatrudnionych oraz tych, którzy w różny 
sposób byli związani ze szkołą i bliskie im są sprawy oświaty. Na 
planowaną w sierpniu imprezę już zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych. O terminie i szczegółach będziemy informować.

Cecylia Dudys
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Informacje o dyżurach aptek na terenie 
powiatu żywieckiego możemy znaleźć 

na stronie internetowej
www.radziechowy-wieprz.pl

 PHU Sortowanie Surowców Wtórnych Piotr Plast wygrało 
przetarg na odbiór od mieszkańców gminy surowców wtórnych, 
której właścicielem jest 27- letni mieszkaniec Przybędzy, Pan 
Piotr Figura - zbieżność nazwiska z nazwiskiem Pana Wójta jest 
przypadkowa. Obecnie kawaler, w czerwcu tego roku bierze 
ślub z Panią Alicją, mieszkanką Radziechów.  Firmę prowadzi 
od 2008 roku. Ponadto jest piłkarzem klubu LKS Radziechowy. 
 Pan Piotr Figura deklaruje, że swoją pracą włączy się w dzia-
łania ekologiczne prowadzone przez Gminę. Odbiór dotyczy 
mieszkańców, którzy mają podpisane umowy o wywozie surow-
ców nieprzetworzonych. Wykaz osób, które zawarły powyższe 
umowy, Pan Piotr Figura otrzymał od Urzędu Gminy. 

 Poniżej terminy wywozu surowców wtórnych z poszczegól-
nych miejscowości:

Wywóz dla
Przybędza

Wywóz dla
Juszczyna

Wywóz dla
Wieprz

II czwartek III poniedziałek II poniedziałek
II wtorek

12 stycznia 16 stycznia 9, 10 stycznia
9 lutego 20 lutego 13, 14 lutego
8 marca 19 marca 12, 13 marca

12 kwietnia 16 kwietnia 2, 3 kwietnia 
(wyjątkowo I ponie-
działek i I wtorek)

10 maja 21 maja 8, 14 maja
14 czerwca 18 czerwca 11, 12 czerwca

12 lipca 16 lipca 9, 10 lipca
9 sierpnia 20 sierpnia 13, 14 sierpnia

13 września 17 września 10, 11 września
11 października 15 października 8, 9 października

8 listopada 19 listopada 12, 13 listopada
13 grudnia 17 grudnia 10, 11 grudnia

Informacje 
Urzędu

 Od 1 stycznia 2012 r. znosi się obowiązek posiadania 
Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) dla osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej. Jedynym iden-
tyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych, które nie pro-
wadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi 
podatnikami VAT, będzie numer PESEL.
 Pozostanie jedynie obowiązek aktualizacji adresu za-
mieszkania (w szczególności, gdy adres zamieszkania osoby 
fizycznej będzie inny niż zameldowania), której będzie moż-
na dokonać zarówno w składanej deklaracji podatkowej jak 
i w każdym innym dokumencie związanym z obowiązkiem 
podatkowym.

Informacja o nowym odbiorcy surowców 
wtórnych od mieszkańców Gminy

Wywóz dla
Radziechowy

Wywóz dla
Brzuśnik

Wywóz dla
Bystra

III środa
III czwartek

III wtorek II środa

18, 19 stycznia 17 stycznia 11 stycznia
15, 16 lutego 21 lutego 8 lutego
15, 21 marca 20 marca 14  marca

18, 19 kwietnia 17 kwietnia 11 kwietnia 
16, 17 maja 15 maja 9  maja

20, 21 czerwca 19 czerwca 13 czerwca
18, 19 lipca 17 lipca 11 lipca

16, 22 sierpnia 21 sierpnia 8 sierpnia
19, 20 września 18 września 12 września
17, 18 paździer-

nika
16 października 10 października

15, 21 listopada 20 listopada 14 listopada
19, 20 grudnia 18 grudnia 12 grudnia

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać po numerem 
tel.  33 867 66 10 lub osobiście w Urzędzie Gminy Radziechowy 
– Wieprz.

INFORMACJE Z BIBLIOTEKI
 Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego dostępny we wszystkich naszych 
placówkach. 
 Zachęcamy do zapisywania się na komputerowe kursy językowe dla dorosłych.  Dostępne są kursy języków: angielskiego, 
niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego. Zapraszamy do zapisywania się w naszych placówkach.
 Już niebawem na stronie www biblioteki i urzędu gminy informacja dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych chcą-
cych wziąć udział w tegorocznym gminnym konkursie literackim.
 W czasie ferii zimowych zapraszamy na  projekcje filmów. Więcej informacji już niebawem na naszych profilach na Naszej 
Klasie i Facebooku oraz stronie www.gbp.radziechowy-wieprz.pl
 Zapraszamy.
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 Podmiot korzystający ze środowiska ustala we 
własnym zakresie wysokość należnej opłaty i  wnosi 
ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskie-
go ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. 
W przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów 
do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń 
(przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie 
techniczne, w tym środki transportu) opłaty te wnosi 
się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego właściwego 
ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystają-
cego ze środowiska. 

Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest 
za:
1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
3. pobór wód,
4. składowanie odpadów.

Wysokość przedmiotowych opłat zależy od:
1. ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do po-

wietrza,
2. ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy po-

brano wodę powierzchniową czy podziemną, a także 
od jej przeznaczenia

3. ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do 
wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju

4. ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych 
wód

5. wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania tere-
nu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opado-
we i roztopowe)

6. rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości 
albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososio-
wate lub innych organizmów wodnych, wyproduko-
wanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz in-
nych organizmów wodnych

7. ilości i rodzaju składowanych odpadów.

 Opłatę ustala się według stawek obowiązujących 
w okresie, w którym korzystanie ze  środowiska mia-
ło miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska wno-
si opłatę do końca miesiąca następującego po upły-
wie każdego półrocza. W tym samym terminie należy 
przedłożyć Marszałkowi Województwa wykaz zawiera-
jący informacje i dane wykorzystane do ustalenia wyso-
kości opłat oraz wysokość tych opłat. 

Stawki opłat obowiązujące w 2011 roku 
 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 paź-
dziernika 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska na rok 2011 (Monitor Polski 
Nr 74 z 2010 r. poz.945)

Wzór sprawozdania obowiązujący w 2011 roku 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawie-
rających informacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dzien-
nik Ustaw nr 97 z 2009 r. poz. 816).
 Szczegółowe dane znajdują się na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.sla-
skie.pl w zakładce „Środowisko”.

 Informacje na temat opłat za korzystanie ze środo-
wiska można również uzyskać w Międzywydziałowym 
Zespole Zadaniowym w Bielsku-Białej: 

Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy Bielsko-Biała,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, 
telefony kontaktowe: (033) 48 53 285, (033) 48 53 286, 
(033) 48 53 287, (32) 48 53 296

- obsługuje podmioty korzystające ze środowiska z terenu: 
powiatów bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, 
pszczyńskiego i rybnickiego oraz miast na prawach po-
wiatu: Bielsko-Biała, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory

UWAGA!!!
Dnia 31 stycznia 2012 r. upływa termin złożenia informacji 

i wniesienia opłat za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2011r.

ZASADY OGÓLNE UISZCZANIA 
OPŁAT ZA GOSPODARCZE 

KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
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 21 grudnia w Brzuśniku odbyła się miła uroczystość 
wręczenia medali „za długoletnie pożycie małżeńskie” 
Jubilatom obchodzącym 50-lecie związku małżeńskie-
go. Medale wręczał Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 
Grzegorz Figura i Przewodniczący Rady Gminy Marian 
Motyka. Gratulacje dla Jubilatów składał również Ks. 
Kazimierz Buba z Juszczyny oraz radni gminy Radziecho-
wy-Wieprz. Tradycyjne „100 lat” zagrała Kapela „Groj-
cowianie”, a Jasełka i kolędy dla Jubilatów przygotowały 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzuśniku. Dopełnie-
niem był toast, tort i uroczysty obiad przygotowany przez 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzuśniku.
 W tym roku medale otrzymali: Anastazja i Jan Dudek, 
Wiktoria i Jan Biegun, Anna i Czesław Matlak, Jadwiga 
i Tomasz Semla, Stanisława i Eugeniusz Czanieccy, Anna 
i Tadeusz Pawlus, Władysława i Roman Foksa, Stanisława 
i Julian Gielata, Marianna i Mieczysław Żur, Maria i Sta-
nisław Piela, Maria i Antoni Dędys, Wanda i Bronisław 
Potasiak, Janina i Tadeusz Lizak, Helena i Marian Śle-
ziak, Zofia i Jan Goryl, Joanna i Józef Rułka, Maria i Sta-
nisław Szczotka, Maria i Józef Temel, Maria i Edward 
Bąk, Kazimiera i Tadeusz Kliś, Janina i Michał Foksa. 

Medale dla Jubilatów

 Na mszy św. pasterskiej w Przy-
będzy i w Radziechowach zagra-
ły Zespoły Regionalne „Jodełki 
„z  Radziechów i „Grojcowianie” 
z  Wieprza. Wspólną akcją Zespo-
łów było zbieranie po mszy św. dat-
ków na specjalistyczny wózek dla 
chorego Krystianka z Przybędzy. 
W sumie udało się zebrać 3.500 zł, 
które zostały wpłacone na konto 
Fundacji, która opiekuje się Kry-
stiankiem. Wszystkim ludziom do-
brej woli składamy serdeczne – Bóg 
zapłać !!!

M. Jurasz

Pasterka 
„Grojcowian” 
i „Jodełek” 
również dla 
Krystianka

Dodatkowo medale otrzymały osoby owdowiałe: Krysty-
na Biegun - mąż Kazimierz zmarł, Karol Pawlus – żona 
Maria zmarła.

 Wszystkim Jubilatom składamy życzenia zdrowia, 
szczęścia i Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata wspól-
nego pożycia małżeńskiego !!!
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 Od 01-01-2012 roku pieniądze z tytułu urodzenia dziecka 
będą wypłacane wyłącznie, jeżeli matka wykaże, że nie później 
niż od dziesiątego tygodnia ciąży pozostawała pod opieką me-
dyczną.

 Tak wynika z nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzin-
nych, art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn.zm.), 
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

 O zmianie przepisów powinny przede wszystkim pamiętać 
kobiety w ciąży, których prognozowany termin porodu przypa-
da na 2012 r. Jeśli bowiem przed dziesiątym tygodniem ciąży 
nie znajdą się pod opieką medyczną, nie otrzymają dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, tak samo jak 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wszyst-
ko przez to, że od 1 stycznia 2012 r. prawo do tych świadczeń 
będzie uzależnione od przedstawienia przez osobę, która się 

Po becikowe
z dokumentacją medyczną

o nie ubiega, zaświadczenia potwierdzającego stałe korzystanie 
z opieki lekarza.
 – Wzór zaświadczenia zawiera rozporządzenie ministra 
zdrowia z 14 września 2010r w sprawie formy opieki medycznej 
nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodze-
nia dziecka, oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozo-
stawanie pod tą opieką (DzU nr 183, poz. 1234)

 - Przepisy nie przewidują żadnych wyjątków uzależnionych 
od daty zajścia  w ciążę czy też daty urodzenia dziecka.

 - Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla oby-
wateli i przedsiębiorców nie przewiduje możliwości zastąpienia 
zaświadczenia oświadczeniem.

 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub 
ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, przy czym ten ostat-
ni zaświadczenia nie przedstawia. Uprawnieni mogą uzyskać 
świadczenie w ciągu pierwszego roku życia malucha.

Dział Świadczeń Rodzinnych

 10 stycznia w Szkole Podstawowej w Wie-
przu odbyła się kolejna 13. już edycja „Dnia 
Regionalnego”. Tym razem królowały kolę-
dy i pastorałki, bo to przecież ciągle okres 
kolędowania. W imprezie wzięło udział 
9 grup ze szkół i przedszkoli gminy Ra-
dziechowy-Wieprz. Główny animator tego 
przedsięwzięcia Anna Micherda ze Szkoły 
Podstawowej w Wieprzu nie kryła zadowole-
nia z poziomu prezentacji. Szczególną atrak-
cją tegorocznej imprezy było spotkanie z Ks. 
Władysławem Zązelem z Kamesznicy – Ka-
pelanem Związku Podhalan w Polsce, który 
nawiązał w swojej prezentacji do tożsamości 
regionalnej i  jej różnorodności. Na zakoń-
czenie, wspólnie z  Kapelą „Grojcowianie”, 
wszyscy śpiewali pastorałki, a prym wiodły tu 
przedszkolaki, które na wcześniejszych zaję-
ciach regionalnych poznawały teksty i me-
lodie. Wśród gości spotkania nie można po-
minąć Koła Gospodyń Wiejskich z Wieprza 
i twórców ludowych, którzy współpracują ze 
szkołą w Wieprzu. Wszystkie grupy szkolne 
i goście otrzymali od organizatorów wspa-
niałe nagrody i słodycze. Możliwe to było 
dzięki licznym ludziom dobrej woli, czyli – 
DOBRODZIEJOM. Z tego miejsca składa-
my im serdeczne podziękowania. Głównymi 
organizatorami tego przedsięwzięcia była 
Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wie-
przu i Gminne Centrum Kultury, Promocji, 
Turystyki Radziechowy-Wieprz.

M. Jurasz

Dzień Regionalny w Wieprzu
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Dyrektor – Ewa Chowaniec

 W szkole pracuje 16 nauczycieli, w tym 9 w pełnym wy-
miarze i 7 niepełnozatrudnionych. Do szkoły uczęszcza 111 
uczniów z obwodu, 6 oddziałów. Przy szkole funkcjonuje sto-
łówka, z której korzysta 101 uczniów szkoły podstawowej i 72 
uczniów gimnazjum. Oprócz dwudaniowych obiadów ucznio-
wie mają możliwość wypicia  herbaty podczas spożywania 
drugiego śniadania. Szkoła od lat uczestniczy w akcji,, szklan-
ka mleka dla każdego ucznia”, z czego korzysta 100% dzieci. 
Mleko białe jest całkowicie nieodpłatne, kolorowe i  jogurt 
z dopłatą 0,23 gr. i 0,34 gr. do kartonika. Dzieci z klas I – III 
uczestniczą w programie „Owoce w szkole”, gdzie otrzymu-
ją nieodpłatnie warzywa i  owoce, które spożywają w  szko-
le. Placówka od lat stara się pozyskiwać dodatkowe środki 
na poprawę bazy dydaktycznej, a także poszerzenie oferty 
edukacyjnej, wyrównywania braków edukacyjnych uczniów. 
W  roku szkolnym 2007/2008 realizowano wspólnie ze śro-
dowiskiem lokalnym projekt „Rzeczpospolita internetowa”.  
W  2008r. realizowany był kolejny projekt „Nasza Akademia”. 
W latach 2009- 2011 uczniowie klas pierwszych uczestniczyli 
w  projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do 
wiedzy”, gdzie obok atrakcyjnych zajęć rozwijających wielo-
rakie inteligencje dzieci placówka została doposażona  w po-
moce dla kl. I - III na wartość 6000 zł. W 2009r. w ramach 
projektu „Radosna szkoła” placówka wzbogaciła się o środki 
dydaktyczne i sprzęt do świetlicy szkolnej na kwotę 8000 zł. 
Od 2011r. realizujemy projekt „Mieszkam na wsi i chce wy-
korzystać szansę na sukces”, który bardzo wzbogacił ofertę 
edukacyjną szkoły. Jest skierowany do wszystkich uczniów. 
Pozwala wyrównywać braki, ale też rozwija zainteresowania 
i zdolności. Ponadto pozyskano  cenne pomoce dydaktyczne, 
jak tablica interaktywna, programy, książki, słowniki, zago-
spodarowano ogródek szkolny itp. W chwili obecnej szkoła 
stara się o pozyskanie środków z programu systemowego, 
który byłby realizowany od stycznia 2013r. po zakończeniu 
obecnego projektu. Uczniowie naszej szkoły chętnie uczest-
niczą i odnoszą sukcesy w różnych konkursach: W  2011r. 
– 2 wyróżnienia w „KANGURZE”, II miejsce w Gminnym 

Szkoła Podstawowa im. Franciszka 
Polaka w Juszczynie

Konkursie Ortograficznym, III miejsce w Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym – „Europa bez granic”, 7 wyróżnień 
w powiatowym konkursie plastycznym „My dla lasu, las dla 
nas”, wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym „By 
Ziemia była piękna”, wysokie miejsca ucznia w rejonowym 
konkursie interdyscyplinarnym „Język polski z elementami 
historii” i „Matematyka z elementami przyrody”, I miejsce 
w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 
i kwalifikacje do powiatu, VI miejsce w Powiatowym Turnie-
ju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, I miejsce w konkursie 
plastycznym „Bank Spółdzielczy w społeczności lokalnej”. 
Świetlica czynna od 7.15 – 15.10 zapewnia opiekę przed i po 
lekcjach z przerwami podczas lekcji, gdy wszystkie dzieci się 
uczą. Świetlica szkolna jest miejscem, w którym każdy uczeń 
może kształcić i  rozwijać swoje zainteresowania. Poza pla-
nowaną i zorganizowaną opieką staramy się wzbogacić świat 
dzieci poprzez rozmowę, ciekawą książkę, filmy czy zabawę. 
To miejsce, gdzie można spotkać się z kolegami przed i po 
zajęciach, zagrać w szachy, warcaby, gry planszowe i kom-
puterowe, rysować, malować, poznawać nowe techniki or-
giami i decupaqe itp. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział 
w zabawach i grach ruchowych czy to na boisku szkolnym, 
czy w sali gimnastycznej lub w świetlicy „Radosnej szkoły”. 
W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych pragniemy 
dać szansę wykazać się uczniowi słabemu w nauce, często 
zniechęconemu brakiem osiągnięć i  jednocześnie rozwijać 
szczególne uzdolnienia uczniów zdolnych.  Szkoła ma bardzo 
bogaty kalendarz imprez. Do najważniejszych należą: Dzień 
Seniora, gdzie zapraszamy na spotkanie wszystkie babcie 
i  wszystkich dziadków, Dzień Szkoły – obchodzone od 24 
maja 2003r, kiedy to szkoła otrzymała imię lokalnego patro-
na Franciszka Polaka, Eko  Rajd na Przybór – impreza skie-
rowana do środowiska lokalnego zapoczątkowana w 2007 r. 
w ramach projektu „Rzeczpospolita internetowa”. Corocznie 
świetlica szkolna przygotowuje kiermasz ozdób choinkowych 
i stroików, różności wielkanocnych, od 2 lat środki wypraco-
wane podczas kiermaszów  przeznaczone są dla najbardziej 
potrzebujących rodzin naszych uczniów.

Warsztaty
zdobnictwa bożo-
narodzeniowego

 16 grudnia w wietlicy środowiskowej w Brzuśniku odbyły się 
„Warsztaty zdobnictwa bożonarodzeniowego”. Dzieci z Brzuśni-
ka, Bystrej, Juszczyny i Wieprza, które zgłosiły się na warsztaty, 
miały okazję wykonywać tradycyjne ozdoby choinkowe, ozdoby 
z opłatków oraz tradycyjną kozę kolędniczą. Warsztaty w Brzuśni-
ku zorganizowało Starostwo Powiatowe w Żywcu i Gminne Cen-
trum Kultury, Promocji i Turystyki  Radziechowy-Wieprz.
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Dyrektor Gimnazjum publicznego 
zaprasza na turniej tenisa stołowego
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 Nasza Jubilatka 6 X 2011 r. obchodziła 100-lecie, a 2 lata 
wcześniej, bo 22 X 2009r. nadano placówce imię Jana Pawła II. 
Sztandar ufundowała Rada Rodziców. 

Dyrektor ZSP: mgr Maria Witkowska

SZKOŁA:

Liczba uczniów:
- 81 dzieci w 6 zespołach ( kl. I- VI).

Kadra pedagogiczna: 
- 7 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 

6 w niepełnym,

 Głównymi atutami szkoły są: wykwalifikowana kadra pe-
dagogiczna (większość nauczycieli posiada kwalifikacje do na-
uczania dwóch przedmiotów. Żaden z uczniów naszej szkoły 
nie jest anonimowy, zaś liczebność zespołów klasowych zapew-
nia indywidualizację w procesie nauczania i wychowania. Poza 
godzinami realizowanymi w oparciu o podstawę programową 
uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zain-
teresowań oraz wyrównywania szans edukacyjnych w ramach 
następujących zajęć dodatkowych: kółko matematyczne, kółko 
języka polskiego, zajęcia wyrównawcze w klasach I- III, kółko 
ortograficzne w klasie III, gimnastyka korekcyjna, zajęcia spor-
towe, kółko bibułkarskie, wyjazdy na basen. zajęcia wyrównaw-
cze z języka polskiego i matematyki w klasach IV- VI.W szkole 
realizowane są także projekty, które pozwalają poszerzyć ofertę 
edukacyjną, urozmaicić rodzaj prowadzonych zajęć oraz wzbo-
gacić bazę dydaktyczną placówki: „Radosna szkoła”. Zgodnie 
z założeniami tego programu rządowego działania edukacyjne 
były skupione na dbałości o pełny i harmonijny rozwój psycho-

ZESPÓŁ 
SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY

IM. JANA PAWŁA II W BYSTREJ
fizyczny dzieci. Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy”. Prowadzenie zajęć umożliwiło wykorzysta-
nie uzdolnień i zainteresowań dzieci, które uczyły się budować 
poczucie własnej wartości i współpracować w grupie. Projekt 
:”Wiem, umiem, potrafię”, w ramach którego już drugi rok od-
bywają się następujące zajęcia: kółko matematyczne( wyrów-
nawcze i dla uczniów zdolnych), kółko języka angielskiego (wy-
równawcze i dla uczniów zdolnych), kółko języka niemieckiego, 
kółko informatyczne, kółko przyrodniczo- ekologiczne (grupa 
młodsza i starsza), kółko teatralno- filmowe (grupa młodsza 
i starsza), zajęcia na basenie, „Mądre dziecko” i „Uczeń z cha-
rakterem”, „Równe szanse” – cykl zajęć warsztatowych w kla-
sach I-VI. W ramach zajęć „Mądre dziecko” i „Uczeń z charak-
terem” uczniowie poznają: zasady szybkiego czytania, techniki 
pamięciowe, indywidualne wzorce myślenia oraz zdobywają 
umiejętność skutecznej komunikacji. W ramach zadań opie-
kuńczych realizowane są projekty: „Owoce w szkole” i „Szklan-
ka mleka”. Efektem rozszerzonej oferty edukacyjnej szkoły są 
osiągnięcia jej uczniów i udział w konkursach; wewnątrzszkol-
nych, gminnych i rejonowych oraz ogólnopolskich: konkurs 
polonistyczno- historyczny – etap powiatowy – 1 uczeń, kon-
kurs wiedzy pożarniczej – I miejsce w gminie, konkurs o ruchu 
drogowym – 4 miejsce drużynowo, zawody w tenisie stołowym 
o Puchar Wójta – 2 miejsce drużynowo, w różnych konkursach 
plastycznych nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty i wyróż-
nienia, konkurs „Gwiazda Betlejemska - 1 i 2 miejsce. Kangur 
matematyczny – wynik bardzo dobry, Konkurs Literacki o św. 
Maksymilianie – 1 i 2 miejsce, Ogólnopolski konkurs na baśń 
– 2 wyróżnienia, Śląski Konkurs Biblijny – wyróżnienie, SIS – 
zawody w tenisie stołowym – 2 miejsce drużynowo.
Troska o wychowanie młodego pokolenia oraz wspieranie ro-
dziców w tym trudnym i odpowiedzialnym procesie jest jednym 
z głównych zadań naszych pedagogów. Podejmują powyższą 



14

Nasza Gmina • STYCZEŃ • 2012

problematykę, realizując programy: „Postaw na rodzinę”, za-
jęcia „Ratujemy i uczymy ratować”, „Trzymaj formę”, Dzień 
Profilaktyki ( pokaz pierwszej pomocy, ewakuacja, spotkanie 
z przedstawicielami policji i straży pożarnej). W szkole syste-
matycznie realizujemy imprezy i uroczystości wpisane w kalen-
darz szkolny, z których część ma charakter środowiskowy. Na-
uczyciele niezmiernie cenią sobie współpracę z rodzicami oraz 
środowiskiem lokalnym. Wspólne przedsięwzięcia i zadania to 
znakomita okazja do wykorzystania ich walorów wychowaw-
czych oraz zacieśnienia więzów, zaś podtrzymywanie tradycji 
służy wzajemnemu zrozumieniu i szacunkowi. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje Rada Rodziców, chętnie pracująca na 
rzecz szkoły, współorganizująca imprezy, a niejednokrotnie 
inicjująca nowe zadania. Aktywność wielu rodziców powinna 
być przykładem dla wszystkich, którym dobro ich dzieci jest ce-
lem nadrzędnym. Zasoby materialne placówki wzbogaciły się 
również dzięki projektom realizowanym przy współpracy Unii 
Europejskiej. Pozyskaliśmy: laptop, projektor i ekran, tablicę 
interaktywną, urządzenie wielofunkcyjne, kamerę, telewizor 
i odtwarzacz DVD, aparat fotograficzny, kamerki internetowe, 
książki, płyty, filmy i liczne pomoce do zajęć. Nasze największe 
marzenie, a jednocześnie wyzwanie, to budowa sali gimnastycz-
nej. Jesteśmy przekonani, że dzięki wsparciu lokalnych władz 
uda nam się je zrealizować. Szkoła to społeczność, którą tworzą 
nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wszystkich łączy wzajemna 
życzliwość, poszanowanie oraz wola współpracy w budowaniu 
systemu wartości. Nasza szkoła, rozwijając naturalną ciekawość 
świata, uczy kultury, tolerancji, a także wiary we własne moż-
liwości. Uczniowie czują się spadkobiercami historii i tradycji 
narodowych oraz współtwórcami otaczającej ich rzeczywistości 
i na tym koncentrują się profesjonalne działania pedagogów, 
bo: „są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina.”

PRZEDSZKOLE

Ilość dzieci: 50 dzieci w dwóch oddziałach (25 dzieci– 5,6- lat-
ków, 25 dzieci– 2,5 – 4- latków).

Nauczyciele: 3 nauczycieli oraz 1 nauczyciel z projektu, kate-
chetka, pomoc wychowawcza.

 W ramach realizacji projektu „Przedszkolaki naszą przy-
szłością”, który współfinansowany jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w naszym przedszkolu realizujemy zadania:
Wydłużenie godzin pracy przedszkola do godziny 17.00.
1. Warsztaty ekologiczne
2. Zajęcia regionalne
3. Zajęcia z języka angielskiego
4. Konsultacje logopedyczne w przedszkolu w formie indywidu-

alnych zajęć z dziećmi.
 We wrześniu 2011 roku najstarsza grupa przedszkolna wraz 
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żywcu 
rozpoczęła wdrażanie Krajowego programu edukacji antyniko-
tynowej „Czyste powietrze wokół nas”.
 Od najmłodszych lat uwrażliwiamy dzieci na potrzeby dru-
giego człowieka. Uczestniczymy w akcjach na rzecz innych po-
trzebujących. Od września 2011 roku nasze przedszkole przyłą-
czyło się do akcji charytatywnej (zbieranie nakrętek) na rzecz 
Krystianka (zakup specjalistycznego fotelika).
 Bierzemy udział w konkursach gminnych, ogólnopolskich 
organizowanych przez przedszkola i inne instytucje.

Sukcesy naszych przedszkolaków 2010/2011:
I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim 
zorganizowanym przez wydawnictwo DEBIT: „Nowa Przygoda 
Franklina” (nagrody: aparat fotograficzny SONY a300, książki 
o wartości 500zł)
I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Cała Polska 
rysuje Bolka i Lolka” (nagrody: warsztaty plastyczne z autorką 
bestsellerowych książeczek o przygodach Bolka i Lolka Joanną 
Olech, książki o wartości 600zł)
I miejsce za pracę grupową w ogólnopolskim konkursie „WA-
KACYJNA PRZYGODA SMERFÓW” (nagrody: 30 zesta-
wów artystycznych)
I miejsce w konkursie „Rysuj z Ryskiem (nagrody: Odwiedziny 
Kredziaków czyli przedstawicieli akcji Mówimy obrazami, 
kredki dla całej grupy przedszkolnej oraz Bazgroszyty)
IX miejsce w konkursie „Bimbam i ja” (nagrody: Książeczki 
z serii „Disney. Ucz się z nami” dla całej grupy przedszkolnej)
IX miejsce, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „MALU-
JEMY WIERSZE”



15

Nasza Gmina • STYCZEŃ • 2012

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Choin-
ka ekologiczna też może być piękna ...”
Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „To nie 
krasnoludki palą śmieci”
Na wyróżnienie ze wszystkich uroczystości corocznie organizo-
wanych w Przedszkolu zasługują: „Andrzejkowe czary mary” 
połączone z corocznym „Basiowym Balem Pasiastych” oraz 
Wielki Bal Księżniczek.

 Pracownicy przedszkola dokładają wszelkich starań, aby 
stworzyć i zapewnić jak najlepszą ofertę edukacyjną i rekre-
acyjną dla naszych przedszkolaków. Dążymy do zakupienia do 
przedszkola wspaniałych pomocy dydaktycznych, dzięki którym 
dzieci mogą jednocześnie poprzez zabawę uczyć i rozwijać się. 

Nasze przedszkole jest coraz piękniejsze. Z każdym rokiem 
szkolnym przybywa coś nowego. Dwa lata temu nowa szatnia 
dla starszaków, plac zabaw, w tym roku nowe mebelki w sali 
starszaków, a oprócz tego wiele gier, pomocy i zabawek!

Informacje dodatkowe:
 Przedszkole posiada stronę internetową: www.janpawelii.
blizej.info, która jest na bieżąco uzupełniana. Galeria pozwa-
la rodzicom na śledzenie pracy przedszkola i przekonania się 
o tym, ile ciekawych rzeczy dzieje sie w naszym przedszkolu.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA 
NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Dyrektor ZSP Bystra
Maria Witkowska
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„Małe kroki do lepszej przyszłości”
w Gimnazjum Publicznym nr 3 w Juszczynie

 Z dniem 1 stycznia 2012r. rozpoczął się drugi rok realizacji 
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszyscy uczniowie gim-
nazjum  otrzymują wsparcie w ramach projektu. Realizowane są 
zajęcia wyrównujące braki,  liczne koła zainteresowań oraz za-
jęcia sportowe, a także specjaliści spoza szkoły prowadzą warsz-
taty (np. teatralne, dziennikarskie, fotograficzne, regionalne, 
astronomiczne). Aby młodzież lepiej przygotowała się do traf-
nego wyboru zawodu oraz dalszej ścieżki kształcenia, powstał 
Szkolny Ośrodek Kariery, w ramach którego licencjonowany 
doradca zawodowy prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego 
i przedsiębiorczości oraz udziela porad  indywidualnych . Dzie-
ci mają możliwość korzystania z darmowych wyjazdów eduka-
cyjnych. W ubiegłym roku uczniowie odwiedzili obóz koncen-
tracyjny Auschwitz, zwiedzili zamek pszczyński, Studio Filmów 

Rysunkowych w Bielsku Białej, Zespół Elektrowni  Wodnych 
Porąbka-Żar, Spółkę Beskid, Browary Żywieckie, byli na targach 
edukacyjnych. Ukulturalniali się również w teatrze w Krakowie 
i  Cieszynie  oraz na warsztatach poligraficznych w muzeum dru-
karstwa. Wdrażali się do życia w zgodzie z przyrodą w ośrodkach 
edukacji ekologicznej w Soblówce i Rajczy Nickulinie.  Uczyli się 
o wszechświecie w  obserwatoriach astronomicznych w Chorzo-
wie i Niepołomicach. Trudna  fizyka przybierała  ludzkie oblicze 
dzięki pokazom i warsztatom  w Ogrodzie Doświadczeń w Kra-
kowie, w Centrum Edukacji Technicznej w Goczałkowicach, oraz 
na Uniwersytecie Śląskim i ATH w Bielsku - Białej.  Ale nie tylko 
nauką żył gimnazjalista,  również przez cały ubiegły rok realizo-
wany projekt dbał  o sprawność fizyczną dzięki licznym rajdom 
oraz wyjazdom na basen do Suchej Beskidzkiej. Szkoła została 
doposażona w cenne pomoce dydaktyczne.


