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BAL SYLWESTROWY W RADZIECHOWACH
W imieniu Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkół

im. ks. Prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach zapraszamy na bal sylwestrowy

ZAPROSZENIE
Kochani, mamy zaszczyt zaprosić Was na fantastyczny

BAL SYLWESTROWY
który odbędzie się w Zespole Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach.

Liczymy, że będziecie razem z nami świętować rozpoczęcie Nowego Roku 2013. 

Ważne chwile powinno się przeżywać w groni zaufanych, najbliższych przyjaciół doznając szczęścia i dając go innym. 
Dlatego pamiętajcie, czekamy na Was w ostatni dzień starego roku. 

Rozpoczęcie przyjęcia o godzinie 19.00.
Gra zespół Take FIVE 

Menu: wspaniałe, niepowtarzalne dania gorące, szwedzki stół, szarlotka na ciepło, owoce, napoje, szampan na parę. 

Cena: 300 zł od pary.

Serdecznie zapraszamy!
Bilety można zakupić od dnia 25.11.2012r. w godzinach 8-15 w sekretariacie szkoły,

lub dokonywać rezerwacji pod nr tel. 33 8676-222 oraz za pośrednictwem poczty elektroniczne magurka@poczta.onet.pl
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	 W	dniu	8	listopada	odbyła	się	XXIII	Sesja	Rady	Gminy	Ra-
dziechowy	–	Wieprz.	Głównymi	tematami	było:
1.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	zatwierdzenia	taryfy	opłat	w	za-
kresie	 zbiorowego	 odprowadzania	 ścieków	 na	 terenie	Gminy	
Radziechowy-Wieprz.	 Zatwierdzona	 taryfa	 opłat	 w	 zakresie	
zbiorowego	odprowadzania	ścieków	na	terenie	Gminy	Radzie-
chowy	–	Wieprz	została	zatwierdzona	w	wysokości	miesięcznej	
opłaty	stałej	w	wysokości:
a)	Dla	odbiorcy	usług	rozliczanych	na	podstawie	wskazań	wo-
domierza	na	4,55	zł	brutto	na	odbiorcę	na	miesiąc,

b)	dla	odbiorcy	usług	rozliczanych	na	podstawie	norm	przecięt-
nych	zużycia	wody	3,50	zł	brutto	na	odbiorcę	na	miesiąc.

Stawka	 taryfy	 podstawowej	 za	 świadczone	 usługi	 dla	 gospo-
darstw	 domowych,	 podmiotów	 użyteczności	 publicznej	 oraz	
podmiotów	 gospodarczych	 na	 terenie	Gminy	 Radziechowy	 –	
Wieprz	za	1	m³	przyjętych	ścieków	wynosi	6,53	zł.	brutto.
Radni	z	oporem	podnieśli	rękę	za	przyjęciem	tej	uchwały,	gdyż	
jej	nieprzyjęcie	 skutkuje	 tym,	 że	wchodzi	ona	w	życie	bez	za-
twierdzenia.	 Prezes	MPWiK	Halina	 Staszkiewicz	 poinformo-
wała,	iż	cena	taryfy	wynika	głównie	z	:
-	kosztów	eksploatacji	i	utrzymania	urządzeń	kanalizacyjnych,
-	odsetek	od	pożyczek	na	sfinansowanie	inwestycji	modernizu-
jących	oczyszczalnię	ścieków,	rezygnując	z	kalkulowania	mar-
ży	zysku,
-	obciążeń	wynikających	z	podatku	od	nieruchomości	z	 tytułu	
dzierżawionej	sieci,
-	opłaty	dzierżawnej	za	użytkowaną	infrastrukturę,
-	 obciążeń	 związanych	 z	 eksploatacją	 nowej	 sieci	 na	 terenie	
Gminy	Radziechowy	–	Wieprz,	 tj.	 zużycie	energii	 elektrycz-
nej,	opłaty	za	zajęcie	pasa	dróg,	gdzie	zlokalizowana	jest	in-
frastruktura	kanalizacyjna	oraz	przeglądy	gwarancyjne;
2.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	regulaminu	utrzymania	czystości	
i	porządku	na	terenie	Gminy;
Regulamin	 zawiera	 szczegółowe	 zasady	 utrzymania	 czystości	
i porządku	między	innymi:
-	prowadzenie	selektywnego	zbierania	i	odbierania	odpadów	ko-
munalnych,	w	tym	powstających	w	gospodarstwach	domowych	
przeterminowanych	leków,	chemikaliów,	zużytych	baterii	i	aku-
mulatorów,	zużytego	sprzętu	elektrycznego	i	elektronicznego,	
mebli	i	innych	odpadów	wielkogabarytowych,	odpadów	budow-
lanych	i	rozbiórkowych,	a	także	odpadów	zielonych.
-	uprzątanie	błota,	 śniegu,	 lodu	z	części	nieruchomości	 służą-
cych	do	użytku	publicznego,
-	 mycie	 i	 naprawy	 pojazdów	 samochodowych	 poza	 myjniami	
i warsztatami	naprawczymi,	
-	rodzaj	i	minimalną	pojemność	pojemników	na	odpady	komunalne,
-	częstotliwość	i	sposób	pozbywania	się	odpadów	komunalnych	
i	nieczystości	ciekłych	z	terenu	nieruchomości	oraz	z	terenów	
przeznaczonych	do	użytku	publicznego,	
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-	obowiązki	osób	utrzymujących	zwierzęta	domowe,	mające	na	
celu	ochronę	przed	zagrożeniem	 lub	uciążliwością	dla	 ludzi	
oraz	 przed	 zanieczyszczeniem	 terenów	 przeznaczonych	 do	
wspólnego	użytku,	
-	 wymagania	 utrzymania	 zwierząt	 gospodarskich	 na	 terenach	
wyłączonych	z	produkcji	rolniczej,	
-	wyznaczania	obszarów	podlegających	obowiązkowej	deratyza-
cji	i	terminów	jej	przeprowadzania.	
3.	Podjęta	została	uchwała	dotycząca	wysokości	stawek	podat-
ku	 od	 nieruchomości,	 budynków,	 budowli	 i	 gruntów	 oraz	 od	
środków	 transportowych	na	 rok	podatkowy	 2013.	Na	podsta-
wie	obwieszczenia	Ministra	Finansów	z	02.08.2012r.	w	sprawie	
górnych	granic	stawek	kwotowych	podatków	i	opłat	lokalnych	
w  2013r.,	 Stawki	 podatków	 w	 naszej	 Gminie	 wzrosły	 o	 4%	
w stosunku	do	roku	2012.	
Wysokości	 rocznych	 stawek	 podatków	od	 nieruchomości,	 bu-
dynków,	budowli	i	gruntów	na	rok	podatkowy	2013:
od	gruntów:
a)	związanych	z	prowadzeniem	działalności	gospodarczej,	bez	
względu	 na	 sposób	 zakwalifikowania	 w	 ewidencji	 gruntów	
i budynków,	od	1m²	powierzchni	0,81zł

b)	pod	 jeziorami,	 zajętych	na	 zbiorniki	wodne	 retencyjne	 lub	
elektrowni	wodnych,	od	1	ha	powierzchni	4,36	zł	

c)	pozostałych,	w	tym	zajętych	na	prowadzenie	odpłatnej,	sta-
tutowej	działalności	pożytku	publicznego	przez	organizacje	
pożytku	publicznego,	od	1	m²	powierzchni	0,37	zł

od	budynków	i	ich	części:
a)	mieszkalnych,	od	1m²	powierzchni	użytkowej	0,68	zł
b)	związanych	z	prowadzeniem	działalności	gospodarczej	oraz	
od	budynków	mieszkalnych	lub	ich	części	zajętych	na	prowa-
dzenie	działalności	gospodarczej,od	1	m²	powierzchni	użyt-
kowej	20,04	zł

c)	zajętych	na	prowadzenie	działalności	gospodarczej	w	zakre-
sie	obrotu	kwalifikowanym	materiałem	siewnym,	od	1	m²	po-
wierzchni	użytkowej	10,17	zł

d)	 związanych	 z	 udzielaniem	 świadczeń	 zdrowotnych	w	 rozu-
mieniu	 przepisów	 o	 działalności	 leczniczej,	 zajętych	 przez	
podmioty	udzielających	tych	świadczeń,	od	1	m²	powierzchni	
użytkowej	4,63	zł

e)	pozostałych,	w	tym	zajętych	na	prowadzenie	odpłaty	statu-
towej	 działalności	 pożytku	 publicznego	 przez	 organizacje	
pożytku	publicznego,	od	1	m²	powierzchni	użytkowej	6,90	zł

od	budowli:
a)	od	budowli	rurociągów	i	przewodów	sieci	rozdzielczej	wody	
1,5%	ich	wartości

b)	od	budowli	służących	do	odprowadzania	i	oczyszczania	ście-
ków	1,00%	ich	wartości

c)	od	pozostałych	budowli	2,00%	ich	wartości

Wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:
1.	Samochody	ciężarowe	o	dopuszczalnej	masie	całkowitej	powyżej	3,5	tony	i	poniżej	12	ton:

Stawka	podatku	w	złotych
Dopuszczalna	masa	całkowita	w	tonach

Powyżej	3,5	do	5,5	włącznie Powyżej	5,5	do	9,0	włącznie Powyżej	9,0	do	mniej	niż	12t.
Samochody	wyprodukowane	po	roku	1995 567,00 956,00 1.198,00
Samochody	wyprodukowane	w	1995	roku	i	wcześniej 682,00 1.078,00 1.318,00
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2.	Samochody	ciężarowe	o	dopuszczalnej	masie	całkowitej	równej	lub	wyższej	niż	12	ton
Liczba	osi	i	dopuszczalna	masa	całkowita	w	tonach Stawka	podatku	w	złotych

Nie	mniej	niż Mniej	niż
Oś	jezdna	(osie	jezdne)	z	zawie-
szeniem	pneumatycznym	lub	
uznanym	za	równoważne

Inne	systemy	
zawieszenia	osi	
jezdnych

Dwie	osie
12 959,00 1.556,00

Trzy	osie
12 23 1.078,00 1.378,00
23 1.434,00 1.917,00

Cztery	osie	i	więcej
12 29 1.533,00 2.092,00
29 2.101,00 2.945,00

3.	Ciągniki	siodłowe	i	balastowe	przystosowane	do	używania	łącznie	z	naczepą	lub	przyczepą	o	dopuszczalnej	masie	całkowitej	
zespołu	pojazdów	od	3,5	tony	i	poniżej	12	ton:

Stawka	podatku w	złotych
Dopuszczalna	masa	całkowita	w	tonach

Od	3,5	do	7,0	włącznie Powyżej	7,0	i	poniżej	12,0	t.
Ciągniki	wyprodukowane	po	roku	1995 959,00 1.201,00
Ciągniki	wyprodukowane	w	1995	roku	i	wcześniej 1.078,00 1.318,00

4.	Ciągniki	siodłowe	i	balastowe	przystosowane	do	używania	łącznie	z	naczepą	lub	przyczepą	o	dopuszczalnej	masie	całkowitej	
zespołu	pojazdów	równej	lub	wyższej	niż	12	ton:
Liczba	osi	i	dopuszczalna	masa	całkowita	zespołu	pojazdów	:	ciągnik	
siodłowy	+	naczepa,	ciągnik	balastowy	+	przyczepa	w	tonach

Stawka	podatku	w	złotych

Nie	mniej	niż Mniej	niż Oś	jezdna	(osie	jezdne)	z	zawieszeniem	pneu-
matycznym	lub	uznanym	za	równoważne

Inne	systemy	zawieszenia	osi	jezdnych

Dwie	osie
12 31 1.258,00 1.318,00
31 1.738,00 2.314,00
Trzy	osie
12 40 1.679,00 2.099,00
40 2.099,00 2.996,00

5.	Przyczepy	i	naczepy	,	które	łącznie	z	pojazdem	silnikowym	posiadają	dopuszczalną	masę	całkowitą	od	7	ton	i	poniżej	12	ton	z	wyjątkiem	
związanych	wyłącznie	z	działalnością	rolniczą	prowadzoną	przez	podatnika	podatku	rolnego:	-	719,00 zł

6.	Przyczepy	i	naczepy,	które	łącznie	z	pojazdem	silnikowym	posiadają	dopuszczalną	masę	całkowitą	równą	lub	wyższą	niż	12	ton	,	z	wy-
jątkiem	związanych	wyłącznie	z	działalnością	rolniczą	prowadzoną	przez	podatnika	podatku	rolnego:
Liczba	osi	i	dopuszczalna	masa	całko-
wita	zespołu	pojazdów	naczepa/przy-
czepa	+	pojazd	silnikowy	w	tonach

Stawka	podatku	w	złotych

Nie	mniej	niż Mniej	niż Oś	jezdna	(osie	jezdne)	z	zawieszeniem	pneumatycznym	lub	uznanym	za	równoważne Inne	systemy	zawieszenia	osi	jezdnych
Jedna	oś
12 25 838,00 959,00
25 959,00 1.078,00
Dwie	osie
12 33 837,00 1.018,00
33 38 1.018,00 1.558,00
38 1.378,00 2.092,00
Trzy	osie
12 1.382,00 1.558,00

7.	Od	autobusu:
do	15	miejsc	siedzących	włącznie	–	1.067,00 zł
powyżej	15	i	mniej	niż	30	miejsc	siedzących	łącznie	z	miejscem	dla	kierowcy:
-	wyprodukowane	po	roku	1995	-	1.078,00 zł,
-	w	roku	1995	i	wcześniej	– 1.201,00 zł
 równej	lub	wyższej	niż	30	miejsc	siedzących:
	 -	wyprodukowane	po	roku	1995	-	1.445,00 zł, 
 - w	roku	1995	i	wcześniej	–	1.556,00 zł

Informujemy	również,	że	opłata	od	naszych	psów	w	2013	roku	wynosić	będzie	15	zł	rocznie	od	jednego	czworonoga.

Wszystkie	podjęte	uchwały,	protokoły	oraz	regulamin	utrzymania	czystości	w	Gminie	znajdą	Państwo	odwiedzając	naszą	stronę	
internetową:	www.radziechowy-wieprz.pl	w	zakładce	BIP.
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	 Prawo	budowlane	było	nowelizowane	aż	70	razy.	Wnoszo-
ne	zmiany	miały	uprościć	zawiłe	zasady	uzyskania	pozwolenia	
na	budowę,	ale	 stało	 się	na	odwrót.	Przed	przystąpieniem	do	
sporządzenia	 wniosku	 o	 pozwolenie	 na	 budowę,	 w	 pierwszej	
kolejności	 konieczne	 jest	 uzyskanie	 kompletu	 dokumentów.	
Budowa	 bez	 pozwolenia	 stanowi	 tzw.	 samowolę	 budowlaną,	
która	może	prowadzić	nie	tylko	do	wydania	przez	organ	nakazu	
rozbiórki,	ale	również	odpowiedzialności	karnej.
		 Jeżeli	 mamy	 już	 wymarzoną	 działkę,	 chcielibyśmy	 by	 jak	
najszybciej	 stanął	 na	 niej	 dom.	Niestety,	 budowa	 domu	 trwa	
dosyć	długo,	często	jednak	na	same	formalności	przed	budową	
trzeba	poświęcić	mnóstwo	czasu.
	 Pierwszym	 dokumentem	 jaki	 należy	 uzyskać	 przed	 złoże-
niem	wniosku	o	wydanie	pozwolenia,		jest	wypis	i	wyrys	z	miej-
scowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	(opłata:	wy-
pis	-	od	30	do	50zł,	wyrys	–	20	zł/A4,	czas	oczekiwania	30	dni.),	
jeżeli	działka	nie	jest	objęta	planem,	należy	uzyskać	decyzję o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opłata:	107	
zł,	 czas	 oczekiwania	 30	 dni	 -	 w	 szczególnych	 przypadkach	 2	
miesiące),	która	określi,	czy	na	działce	można	wybudować	dom	
oraz	 jakie	warunki	należy	spełnić,	aby	uzyskać	pozwolenie	na	
budowę.	Dokument	ten,		jak	i	wypis	i	wyrys	z	miejscowego	pla-
nu	zagospodarowania	wydaje	urząd	gminy/miasta	właściwy	ze	
względu	na	miejsce	położenia	nieruchomości,	na	której	planu-
jemy	postawić	budynek.
	 Kolejnym	 etapem	 	 do	 uzyskania	 pozwolenia	 jest	 złożenie 
czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz	 z	 opiniami,	
uzgodnieniami,	pozwoleniami	i	innymi	dokumentami	wymagany-
mi	przepisami	szczególnymi	oraz	zaświadczeniem	wydanym	przez	
właściwą	izbę	samorządu	zawodowego	dla	projektanta	o	wpisie	na	
listę	jej	członków,	aktualnym	na	dzień	opracowania	projektu.	
	 Projekt	ten	powinien	zawierać:
a)	projekt	zagospodarowania	działki	lub	terenu;
b)	 projekt	 architektoniczno	 budowlany	 (funkcja,	 forma	 i	 kon-
strukcja	obiektu,	charakterystyka	energetyczna	i	ekologiczna);

c)	 oświadczenia	 właściwych	 jednostek	 o	 zapewnieniu	 dostaw	
energii,	wody,	ciepła	i	gazu,	odbioru	ścieków	oraz	warunkach	
przyłączenia	 obiektu	 do	 sieci	 wodociągowych,	 kanalizacyj-
nych,	 cieplnych,	 gazowych,	 elektroenergetycznych,	 teleko-
munikacyjnych	oraz	dróg	lądowych;

d)	oświadczenie	właściwego	zarządcy	drogi	o	możliwość	połą-
czenia	działki	z	drogą	publiczną	zgodnie	z	przepisami	o	ru-
chu	drogowym

e)	wyniki	badań	geologiczno-inżynierskich	oraz	geotechniczne	
warunki	posadowienia	obiektów	budowlanych.

Pozwolenie na budowę krok po kroku
	 Kiedy	wszystkie	wymienione	wyżej	dokumenty,	uzgodnienia	
i	opinie	są	zebrane,	możemy	składać	wniosek o pozwolenie na 
budowę.	Pozwolenie	 to	wydawane	 jest	 tylko na wniosek zain-
teresowanego (inwestora).	Wniosek	o	wydanie	pozwolenia	na	
budowę	inwestor	powinien	złożyć	bezpośrednio	w urzędzie sta-
rostwa.	Dodatkowo	 należy	 złożyć	oświadczenie,	 pod	 rygorem	
odpowiedzialności	karnej,	o posiadanym prawie do dysponowa-
nia nieruchomością na cele budowlane.	
	 Do	wniosku	o	pozwolenie	na	budowę	należy	dołączyć	dowód 
zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie	(opłata:	47	zł,	pozwole-
nie	na	budowę	budynku	przeznaczonego	na	prowadzenie	dzia-
łalności	gospodarczej	innej	niż	rolnicza	i	leśna	–	opłata	wynosi 
1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 
539 zł).	Decyzja	w	sprawie	pozwolenia	na	budowę	jest	wydawa-
na	przez	starostę.	Jeżeli	w	terminie	14	dni	od	uzyskania	decyzji	
nikt	się	od	niej	nie	odwoła,	decyzja	staję	się	prawomocna		i	in-
westor	może	przystąpić	do	robót	budowlanych.	Musi	on	jednak	
z	 siedmiodniowym	uprzedzeniem	 powiadomić	 starostę	 o	 roz-
poczęciu	prac.	Wydana	decyzja	staje	się ostateczna,	jeśli	żadna	
ze	stron	nie	odwołała	się	od	decyzji	w	ciągu	14 dni	od	jej	dorę-
czenia.	Jest	ona	ważna	przez	3 lata,	od	dnia	w	którym	stała	się	
ostateczna.	Jeśli	budowa	została	przerwana	na	czas	dłuższy	niż	
3	lata,	decyzja	o	pozwoleniu	na	budowę	wygasa.
	  Warto	wspomnieć,	 iż	 nie	 zawsze	 do	wybudowania	 obiek-
tu	konieczne	jest	pozwolenie	na	budowę,	lista	kategorii	takich	
budynków	 zawarta	 jest	 w	 art.	 30	 prawa	 budowlanego,	 są	 to	
m.in.:	wolnostojące	parterowe	budynki	gospodarcze,	wiaty	i	al-
tany	oraz	przydomowe	oranżerie	o	powierzchni	 zabudowy	do	
25mkw.,	przydomowe	baseny	 i	oczka	wodne	o	pow.	30	mkw.,	
czy	tymczasowe	obiekty	budowlane.	Do	wykonywania	robót	bu-
dowlanych	można	przystąpić,	 jeżeli	w	terminie	30	dni	od	dnia	
doręczenia	zgłoszenia	o	rozpoczęciu	robót	budowlanych	właści-
wy	organ	nie	wniesie,	w	drodze	decyzji,	sprzeciwu.

Stowarzyszenie
Polskiego Związku
Hodowców Gołębi

Pocztowych
na terenie naszej gminy

	 Na	terenie	gminy	Radziechowy	-	Wieprz	działa	sto-
warzyszenie	 Polskiego	 Związku	 Hodowców	 Gołębi	
Pocztowych.	Zrzesza	w	 swych	 szeregach	60	hodowców.	
W	okresie	wiosenno-letnim	hodowcy	wysyłają	swoje	go-
łębie	na	 zawody	 (loty)	 z	odległości	od	150	do	790	km.	
Gołębie	potrafią	wrócić	z	szybkością	ponad	100km/h	w	
7-8	godzin,	z	najdalszych	odległości.	Hodowcy	posiadają	
własny,	 specjalny	 kontener	 do	 przewozu	 gołębi	 na	 za-
wody.	Zagospodarowali	sobie	własnym	nakładem	pracy	
pomieszczenie	przy	boisku	sportowym	w	Wieprzu	udo-
stępnionym	 przez	 Urząd	 Gminy	 Radziechowy-Wieprz.	
Co	 roku	 udostępniają	 swoje	 gołębie	 na	 paraolimpiadę	
organizowaną	przez	„Stowarzyszenie	Dzieci	Serc”.	

Maraton Beskidy
i Rajd Nordic Walking
	 W	dniu	10	listopada	br.	w	Radziechowach	obok	Urzędu	
Gminy	ze	stadionu	GKS	Radziechowy-Wieprz	o	godz.	8:00	
wystartowało	44	zawodników	IV	Rajdu	Nordic	Walking,	a	o	
godz.	10:00	rozpoczęło	bieg	174	zawodników	V	Maratonu	
Beskidy.	Komandorem biegu był Edward Dudek. Imprezę 
profesjonalnie prowadził wybitny redaktor i komentator 
sportowy Tadeusz Majcherek. 
	 Szczegółowe	 informacje	 na	 ten	 temat	 znajdują	 się	 na	
stronie	internetowej:	www.radziechowy-wieprz.pl
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	 Od	 01.02.2011	 do	 31.10.2012r	 w	 Publicznym	 Przedszkolu	 w	
Wieprzu	 realizowany	 był	 projekt	 „Przedszkolaki	 naszą	 przyszło-
ścią”,	którego	celem	było	wyrównywanie	szans	edukacyjnych	dzieci	
z	 terenów	wiejskich	 oraz	wzbogacenie	 oferty	 edukacyjnej	 przed-
szkola.
	 W	ramach	niniejszego	projektu	dzieci	w	ciekawy	sposób	zdoby-
wały	wiedzę,	umiejętności	i	rozwijały	swoje	zainteresowania.	Pro-
wadzone	były	zajęcia	dodatkowe	z	zakresu	edukacji	ekologicznej,	
edukacji	regionalnej	i	nauki	języka	angielskiego.	Natomiast	opieką	
logopedyczną	zostały	objęte	wszystkie	dzieci	tego	wymagające.
	 Poprzez	wyżej	wymienione	zajęcia	kształcono	u	dzieci	postawy	
proekologiczne,	 prospołeczne,	 patriotyczne,	 wzbogacano	 wiedzę	
o	 otaczającym	 świecie	 oraz	 wspomagano	 osiągnięcie	 gotowości	
szkolnej	u	dzieci	5-6	letnich.
	 Korzyści	 płynące	 z	 realizacji	 projektu	 „Przedszkolaki	 naszą	
przyszłością”	dla	naszej	placówki	to	między	innymi:
-	wydłużenie	czasu	pracy	przedszkola	o	1	godzinę.
-	wzbogacenie	oferty	 edukacyjnej	o	dodatkowe	 zajęcia	 z	 zakresu	
edukacji	 ekologicznej,	 edukacji	 regionalnej	 i	 nauki	 języka	 an-
gielskiego,

-	objęcie	opieką	 logopedyczną	wszystkich	dzieci	 	 tego	wymagają-
cych,

-	organizacja	dwóch	wycieczek	 (Park	Niespodzianek	w	Ustroniu,	
Dream	Park	w	Ochabach)

-	 urządzenie	 mini	 ogrodu	 botanicznego	 przy	 przedszkolu	 na	 ul.	
Spacerowej,

-	wzbogacenie	ogrodu	botanicznego	przy	przedszkolu	na	ul.	Figurów,
-	materiały	i	pomoce	dydaktyczne	takie	jak:	instrumenty	muzyczne,	
gry	i	układanki	dydaktyczne,

-	 laptop	i	programy	komputerowe	podnoszące	jakość	pracy	logo-
pedy.

	 Na	zakończenie	realizacji	projektu	w		Publicznym	Przedszkolu	
w	Wieprzu	 został	 zorganizowany	 „Piknik	Rodzinny”.	 Piknik	Ro-
dzinny	połączony	ze	Świętem	Pieczonego	Ziemniaka	był	doskonałą	
okazją,	aby	dzieci	mogły	zaprezentować	się	przed	swoimi	najbliż-
szymi.	W	miłej	atmosferze	w	Domu	Ludowym	w	Wieprzu	rodzice	
wraz	z	dziećmi	spędzili	dzień.	Była	kawa,	ciasto	domowej	roboty,	
kiełbaski	z	ziemniakami	pieczonymi	oraz		loteria	fantowa.		Głów-
ny	 punktem	Święta	 Pieczonego	Ziemniaka	 były	występy	 dzieci	 z	
przedszkola	w	Wieprzu.	
	 Każda	grupa	osobno		zaprezentowała		swój	program	artystyczny.
	 Następnie	razem	z	Panią	Brigidą	Murańską	i	Kapelą	Góralską	
przedszkolaki	śpiewały	i	bawiły	się	w	najróżniejsze	zabawy	używa-
jąc	gwary	góralskiej.	Oglądając	ten	repertuar	z	zajęć	regionalnych	
rodzicom	przypominały	się	zabawy,	w	które	niegdyś	oni		się		bawili	

Piknik Rodzinny
- Święto Pieczonego Ziemniaka 

będąc	dziećmi.	Przywoływało	to	bardzo	miłe	wspomnienia	i	nie	jed-
nemu	łezka	zakręciła	się	w	oku.
	 Z	Panią	Alicją	Zając	dzieci	w	języku	angielskim	śpiewały,	liczy-
ły	i	pokazywały	części	ciała.
	 Pani	Barbara	Dudek	i	Pani	Alicja	Jakubiec	wiele	nauczyły	dzie-
ci	na	zajęciach	ekologicznych.	Wiedzę	przedszkolaków	sprawdzały	
poprzez	zagadki	,	na	które	dzieci	odpowiadały	brawami,	gdy	zdania	
były	prawdziwe,	 a	 tupały	 ,	 gdy	były	błędne.	Dzieci	 śpiewały	oraz	
bawiły	się	podczas	opowiadania	,	które	prezentowały	go	ruchem.
	 Występy	wszystkich	grup	zostały	nagrodzone	dużymi	brawami.	
Dzieci	wręczyły	Rodzicom	„Dar	Serca”	własnoręcznie	wykonane	
serca	z	gliny.	
	 Dziękujemy	Radzie	Rodziców,	wszystkim	Rodzicom	oraz	spon-
sorowi	Bogusławie	i	Władysławowi	Wolny	za	pomoc	i	wsparcie	ma-
terialne.

Co nas czeka
w sprawie śmieci

	 Z	dniem	1	lipca	2013r.	każda	gmina	ma	przejąć	obowiąz-
ki	właścicieli	nieruchomości	w	zakresie	gospodarowania	od-
padami,	 zgodnie	z	„ustawą	śmieciową”,	która	 	wprowadza	
radykalne	zmiany	w	dotychczasowej	gospodarce	odpadami.	
Pozwala	 to	 na	 objęcie	wszystkich	mieszkańców	 systemem,	
w	 którym	 każdy	mieszkaniec	 za	 opłatę	wnoszoną	 do	 gmi-
ny	będzie	miał	odbierane	śmieci.	Wszystkie	dotychczasowe	
umowy	z	przedsiębiorcą	świadczącym	usługi	odbioru	śmieci	
z	dniem		1lipca	2013r.	przestają	istnieć.	
	 Gmina,	 przejmując	 obowiązki	 w	 zakresie	 gospodaro-
wania	odpadami,	na	podstawie	składanej	przez	właściciela	
nieruchomości	deklaracji,	obejmie	wszystkich	mieszkańców	
opłatą	zryczałtowaną	wnoszoną	na	rzecz	gminy.	System	go-
spodarowania	 odpadami	 oparty	 będzie	 głownie	 na	 odbie-
raniu	 posegregowanych	 odpadów	 z	 terenu	 nieruchomości	
przez	firmę	wybraną	przez	gminę	w	drodze	przetargu.	Opła-
ta	za	segregowane	odpady	będzie	niższa	niż	za	niesegrego-
wane.	Bardzo	ważne	będzie	prowadzenie	zbiorki	popiołu	w	
oddzielnych	 pojemnikach,	 osobno	 zbierane	 będą	 również	
pozostałe	surowce	wtórne.	
	 Szczegółowe	 informacje	dotyczące	odbioru	 i	wysokości	
opłaty	będziemy	publikować	w	kolejnych	numerach	biulety-
nu,	gdyż	będą	w	tej	sprawie	do	końca	roku	podjęte	uchwały.
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	 W	 dniach	 3,4	 oraz	 11	 listopada	 od-
były	 się	 XXI	 Posiady	 Gawędziarskie,	
XXIII	Konkurs	Gry	na	Unikatowych	In-
strumentach	Ludowych	oraz	II	Konkurs	
Kapel	 dorosłych	 w	 przepięknej	 scenerii	
Starej	 Karczmy	 w	 Jeleśni	 (3	 listopada)	
oraz	 w	 siedzibie	 Stowarzyszenie	 „Groj-
cowianie”	w	Brzuśniku	(4	listopada).
 Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy!
 Koncert Laureatów odbył się 
11.11.2012 o godz. 13.00 w Starym Zam-
ku w Żywcu.

Posiady Gawędziarskie
 Organizatorami tych imprez byli:
-	Regionalny	Ośrodek	Kultury	w	Bielsku-
Białej
-	 Stowarzyszenie	 Społeczno-Kulturalne	
“Grojcowianie”	w	Wieprzu
-	 Gminne	 Centrum	 Kultury,	 Promocji,	
Turystyki	Radziechowy	-	Wieprz
-	Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Jeleśni	
-	Stara	Karczma	w	Jeleśni 
Jury w składzie:
1.	 Janusz	 Legoń	 -	 kierownik	 literacki	
Teatru	Polskiego	w	Bielsku-Białej,	prze-
wodniczący	jury
2.	 Waleria	 Prochownik	 -	 gawędziarka,	
autorka	tekstów
3.	 Elżbieta	 Legierska-Niewiadomska	 -	
dyrektor	GOK	w	Istebnej
wysłuchało 39 gawędziarzy - w tym:
- 22 dzieci oraz 17 dorosłych. 
Szczegółowe informacje na temat nagród 
i wyróżnień znajdują się na stronie inter-
netowej gminy Radziechowy-Wieprz. 

Autor: Magdalena Więzik
Zdjęcia:

Marek Jurasz/Magdalena Więzik
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	 Od	 ośmiu	 lat	 wszystkim	 naszym	 poczynaniom	 towarzyszy	
ksiądz	prałat	Stanisław	Gawlik.	Jest	dla	nas	wzorem	 i	ducho-
wym	przewodnikiem.	Chciałoby	się	powiedzieć,	że	wszyscy	do-
brze	Go	pamiętamy,	ale	to	nie	jest	prawda.	Uczniowie	trzecich	
klas	gimnazjum	mieli	zaledwie	siedem	lat	–	dopiero	rozpoczy-
nali	szkołę	-	gdy	zmarł.	Tak	więc	potrzeba	wciąż	na	nowo	odkry-
wać	przed	młodym	pokoleniem	koleje	Jego	losu...
 15 października 2012 r. w Zespole Szkół im. ks. prał. Stani-
sława Gawlika w	Radziechowach	po	raz	kolejny	obchodziliśmy	
święto	szkoły.	Z	tej	okazji	poniedziałek	był	dniem	niezwykle	uro-
czystym:	galowe	stroje,	zaledwie	dwie	godziny	lekcyjne,	wspólny	
przemarsz	 do	 parafialnego	 kościoła,	Msza	 Święta...	 Oczywiście	
delegacje	poszczególnych	klas	odwiedziły	naszego	patrona	–	przy	
Jego	grobie	zapłonęły	świece,	w	niebo	popłynął	szept	modlitw...
	 W	szkole	uczestniczyliśmy	w	akademii:	wspominaliśmy	pa-
trona,	Komisję	Edukacji	Narodowej	i	cieszyliśmy	się	z	tego,	co	
przynosi	świąteczny	dzień.	Były	wspomnienia,	troszkę	historii,	
piosenki,	wiersze,	mnóstwo	życzeń	i	podziękowań.	
	 Pani	 Dyrektor	 Jadwiga	 Śleziak	 odczytała	 list	 od	 Śląskiego	
Kuratora	Oświaty	Stanisława	Fabera,	który	cytując	słynnego	pi-
sarza	M.	Twain’a	podkreślił	jak	cenna	jest	praca	nauczyciela	i	jak	
ważną	rolę	odgrywamy	w	procesie	kształcenia	oraz	wychowania	
dzieci	i	młodzieży.	Dobry	nauczyciel	zachęca	uczniów	do	pogłę-
biania	wiedzy,	ale	także	odkrywa	ich	talenty,	pomaga	w	rozwoju	
emocjonalnym,	społecznym	czy	kulturalnym.	Podziękował	rów-
nież	za	zaangażowanie	w	pracę,	profesjonalizm	i	wysiłek	jaki	każ-
dego	dnia	wkładamy	w	wychowanie	kolejnych	pokoleń.	
	 Wręczono	wiele	nagród:	dla	naszych	nauczycieli	 9	nagród	
Dyrektora	Szkoły,	3	nagrody	Wójta	Gminy,	a	wśród	nich	naj-
ważniejszą	nagrodę	–	za	zasługi	dla	radziechowskiej	oświaty	–
wręczyła	Dyrekcja	Szkoły	panu	Wójtowi	Grzegorzowi	Figurze	
–	gratulujemy...
	 Na	uroczystości	byli	zaproszeni	goście:	Wójt	Gminy	Radzie-
chowy-Wieprz	Pan	Grzegorz	Figura,	Ksiądz	Proboszcz	Ryszard	
Kubasiak,	 Sołtys	 Sołectwa	 Radziechowy	 Pani	 Janina	 Tlałka,	
Przewodniczaca	Rady	Rodziców	Pani	 Sabina	Rypień	 z	 zarzą-
dem,	Prezes	Banku	Spółdzielczego	w	Radziechowach-Wieprzu	
Pan	Przemysław	Kubaszek,	Radni	Pani	Lucyna	Kądziołka,	Pani	
Jadwiga	Koźlik,	Pan	Bogusław	Michalski,	przedstawiciel	Nad-
leśnictwa	Węgierska-Górka	Wojciech	Warnicki.

Z patronem przez szkolne lata...
Zapomnieliśmy	na	chwilę	o	powszednim	dniu	nauczyciela...
	 Bycie	nauczycielem	to	 służba	–	 trudna	 i	 żmudna.	Podstawo-
we	zadania	to	dydaktyka,	opieka	i	wychowanie	naszych	wspólnych	
dzieci,	młodzieży.	Uczymy	 je	 wspaniałych	 rzeczy,	 przekazujemy	
całą	naszą	wiedzę,	doświadczenie	i	życiową	mądrość.	Staramy	się	
być	nie	tylko	opiekunami,	ale	też	wyrozumiałymi	wychowawcami,	
którzy	sami	przeszli	już	niejedno...	Rodzice	powierzają	nam	to,	co	
mają	najcenniejszego	–	swoje	potomstwo.	Zdajemy	sobie	z	 tego	
sprawę	i	staramy	się,	by	szkoła	była	drugim	domem:	to	właśnie	tu-
taj	spędzamy	razem	wiele	godzin,	chcemy	stworzyć	atmosferę	wza-
jemnego	zaufania,	a	przede	wszystkim	kochamy	wszystkie	dzieci.
	 Na	 zakończenie	 uroczystości	 głos	 zabrał	 ksiądz	 proboszcz	
życząc	wielu	sił	i	wspaniałych	uczniów,	życzenia	złożył	również	
Pan	Wójt,	 Pani	 Sołtys,	 Przewodnicząca	Rady	Rodziców,	 oraz	
radny	Bogusław	Michalski.
	 Antoine	de	Saint	-	Exupery	powiedział,	że:	„Dobrze	widzi	
się	tylko	sercem.	Najważniejsze	jest	niewidoczne	dla	oczu”.
	 My	–	nauczyciele	–	jesteśmy	tuż	obok	Was,	kochani	rodzi-
ce,	ale	nigdy	Was	nie	zastąpimy!	Możemy	Was	tylko	wspierać,	
wspomagać	 i	 czuwać	 wówczas,	 gdy	 dziecko	 jest	 z	 nami	 –	 bo	
też	Je	kochamy!	Chcemy	Jego	dobra,	pragniemy	dla	każdego	
ucznia	 wszystkiego	 najlepszego	 –	 i	 to	 jest	 właśnie	 ta	 służba.	
Każdego	dnia	bycie	tuż	obok,	w	zasięgu	wzroku,	w	trudnym	i	
pięknym	procesie	wychowania	kolejnych	pokoleń...

	 W	związku	z	rezygnacją	Pana	Marka	
Jurasza	ze	stanowiska	Dyrektora	Gmin-
nego	Centrum	Kultury,	 Promocji,	Tury-
styki	Radziechowy	 –	Wieprz,	 od	 dnia	 1	
października	2012r.	decyzją	Wójta	Gmi-
ny	jego	funkcje	przejęła	Pani	Magdalena	
Więzik	–	gratulujemy!
	 Pani	 Magdalena	 Więzik	 jest	 ma-
gistrem	 pedagogiki	 resocjalizacyjnej	 z	
uprawnieniami	 nauczyciela	 akademic-
kiego	 Uniwersytetu	 Jagiellońskiego	 w	
Krakowie,	 jest	 szkolnym	doradcą	 zawo-
dowym,	 ukończyła	 zarządzanie	 placów-
kami	oświatowymi,	szereg	kursów	o	cha-
rakterze	pedagogicznym	oraz	Państwową	
Szkołę	Muzyczną	I	stopnia	w	Żywcu.	

Nowy Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, 
Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz

	 W	 dążeniu	 do	 realizacji	 celów	 po-
maga	 jej	 doświadczenie	 sportowe,	 gdyż	
przez	 prawie	 10	 lat	 była	 zawodniczką	
klubu	 LKS	 „Łucznik”	 Żywiec,	 osiągnę-
ła	 klasę	mistrzowską,	 będąc	 zawodnicz-
ką	 kadry	 narodowej	 w	 łucznictwie	 oraz	
9-krotną	 medalistką	 Mistrzostw	 Polski	
w	 Łucznictwie.	 W	 przeszłości	 związana	
była	 z	 zespołem	 regionalnym	 „Gronie”	
z	Żywca,	zdobywając	Srebrne	Żywieckie	
Serce	na	Festiwalu	Folkloru	Górali	Pol-
skich..	Jej	pasją	życiową	jest	śpiew,	który	
wykorzystuje	m.in.	realizując	się	w	zespo-
le	hip-hopowym	SCZ	Familia	–	Wienzo-
&Magia.	

Podziękowania
	 Rodzinny	 Klub	 Biegacza	 „Baca”	 Radziechowy	 ob-
chodzący	20-lecie	działalności	składa	serdeczne	podzię-
kowania	 za	 pomoc	 w	 organizacji	 biegu	 „Maraton	 Be-
skidy”	Urzędowi	Gminy	Radziechowy-Wieprz	i	Lipowa	
wraz	z	pracownikami,	Ochotniczym	Strażom	Pożarnym	
z	naszej	Gminy	oraz	z	Ostrego,	Paniom	z	Koła	Gospo-
dyń	z	Radziechów,	GKS	Radziechowy,	wolontariuszom,	
wszystkim	Sponsorom	i	Darczyńcom	oraz	wszystkim	ki-
bicującym	na	trasie	maratonu.

Z poważaniem Komandor E. Dudek
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	 Od	dnia	01.06.2012	roku	prowadzimy	projekt	dofinansowa-
ny	przez	Krajowe	Biuro	do	Spraw	Przeciwdziałania	Narkomanii:	
„Stawka	większa	niż	…	życie?”	jest	to	zintegrowany	i	komplek-
sowy	program	opieki	i	terapii	patologicznych	hazardzistów,	osób	
z innymi	uzależnieniami	niechemicznymi,	ich	bliskich	i	rodzin.
	 Projekt	 dotyczy	 zintegrowanych,	 kompleksowych	 oddzia-
ływań:	 terapeutycznych,	 pomocowych,	 prawnych,	 ekonomicz-
nych,	 medycznych	 wobec	 osób	 uzależnionych	 i	 współuza-
leżnionych,	 do	 których	 skierowany	 jest	 projekt	 oraz	 działań	
promocyjnych.	Jest	on	odpowiedzią	na	narastające	zapotrzebo-
wanie:	na	informację	o	możliwościach	pomocy	i	podjęcia	lecze-
nia,	o	ośrodkach,	czyli	gdzie	można	podjąć	leczenie	i	terapię,	na	
coraz	większą	liczbę	osób	z	problemami	uzależnienia	od	hazar-
du	i	innych	uzależnień	behawioralnych	(uzależnienia	od	kom-
putera,	internetu,	telefonu,	opalania,	jedzenia,	zakupów,	pracy,	
seksu	itp.).	Jest	odpowiedzią	na	obecną	ofertę	pomocy	psycho-
społecznej	 i	 terapeutycznej	 w	 ośrodkach	 leczenia	 uzależnień	
na	Podbeskidziu.	Dlatego	głównym	celem	projektu	jest	zwięk-
szenie	dostępności	i	rozszerzenie	oferty	profesjonalnej	pomocy	
patologicznym	hazardzistom,	osobom	z	innymi	uzależnieniami	
niechemicznymi,	ich	bliskim	i	rodzinom.
	 Ośrodek	Leczenia	Uzależnień	w	Żywcu	od	1997	roku	świad-
czy	pomoc	osobom	uzależnionym	od	alkoholu	i	narkotyków	oraz	
ich	 rodzinom.	W	 lutym	 tego	 roku	 nasza	 placówka	 przeniosła	
swoją	siedzibę	z	al.	Wolności	2,	na	al.	Legionów	1.	Realizowany	
obecnie	projekt	umożliwił	rozszerzenie oferty dla osób uzależ-
nionych od patologicznego hazardu (korzystających z legalnych 
systemów gier hazardowych: zakładów bukmacherskich, gier 
w kasynach, gier na automatach, gier losowych np. LOTTO itp.) 
oraz dla osób z innymi uzależnieniami niechemicznymi (uzależ-
nionych od komputera, internetu, telefonu, opalania, jedzenia, 
zakupów, pracy, seksu itp.) oraz ich bliskich i rodzin.

Osoby uzależnione i ich rodziny będą miały możliwość skorzy-
stania z:
-	pomocy	lekarza	specjalisty	psychoterapii	uzależnień	lub	kon-
sultacji	lekarza	psychiatry	(diagnoza	stan	zdrowia	psychiczne-
go	i	somatycznego	oraz	ewentualne	leczenie),

-	 psychologa	 lub	 specjalisty	 psychoterapii	 uzależnień	 (pomoc	
we	wspieraniu	osoby	uzależnionej	i	w	odzyskaniu	równowagi	
w	rodzinie),

-	pracownika	socjalnego	(sytuacja	społeczno-bytowa,	wskazanie	
instytucji	świadczących	pomoc	materialną),

-	mediatora	(pomoc	w	mediacji	pacjent	rodzina	np.	w	sprawach	
dotyczących	ustalenia	opieki	nad	dzieckiem,	podziału	mająt-
ku	itp.,	pomoc	w	rozwiązywaniu	konfliktów),

-	prawnika,	doradcy	finansowego	(porady	dotyczące	sposobów	
rozwiązania	kłopotów	finansowych,	dokonanie	oceny	sytuacji	
finansowej,	 stopienia	 zadłużenia,	 porady	 dotyczące	 zabez-

Nowa oferta
Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu

pieczenia	rodzinnych	pieniędzy	przed	pozbawionym	kontroli	
graczem,	zapoznanie	z	przepisami	prawnymi	dot.	np.	wspól-
ności,	 rozdzielności	majątkowej,	 alimentów.	Pomoc	w	 razie	
występowania	w	rodzinie	przemocy	fizycznej	i	psychicznej).

O kompleksowym charakterze proponowanego programu opie-
ki i terapii wobec pacjentów uzależnionych od hazardu i z in-
nymi uzależnieniami niechemicznych oraz ich rodzin świadczy:
-	 zespół:	 lekarze,	 w	 tym	 psychiatra,	 specjaliści	 psychoterapii	
uzależnień,	 psycholog,	 pracownik	 socjalny,	mediator,	 praw-
nik,	doradca	finansowy,

-	diagnostyka	uzależnienia	prowadzona	przez	lekarzy	lub	spe-
cjalistów	psychoterapii	uzależnień,

-	terapia:	indywidualna	i	grupowa	dla	uzależnionych	od	hazar-
du	i	innych	uzależnień	niechemicznych,	ich	rodzin,	możliwość	
kontynuowania	 terapii	pogłębionej	 i	 zaawansowanej	w	gru-
pach	uzależnionych,	prowadzonych	w	ramach	standardowej	
oferty	placówek,

-	interwencja	kryzysowa,
-	pomoc	ofiarom	przemocy	lub	przestępstwa:	działania	w	ramach	
Ośrodka	Pomocy	dla	Osób	Pokrzywdzonych	Przestępstwem,

-	możliwość	zamieszkania	w	Ośrodku	Readaptacyjnym	w	Biel-
sku-Białej	na	czas	trwania	terapii	-	ok.	16	tygodni	łącznie	dla	
4	osób,	które	utraciły	mieszkanie.	Będą	one	miały	możliwość	
uczestnictwa	w	 terapii	w	Dziennym	Oddziale	Odwykowym,	
a następnie	w	programie	poradnianym.

Nasze	ośrodki	to:
Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu, OLU
al.	Legionów	1,	34-300	Żywiec,	tel.	33	861	00	83
Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, OLZA
ul.	K.	Miarki	11,	43-300	Bielsko-Biała,	tel.	33	812	65	04
Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, MOTU Bielsko-Biała
ul.	Mostowa	1,	43-300	Bielsko-Biała,	33	822	79	83
Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, MOTU Czechowice-Dziedzice
ul.	Nad	Białką	1b,	43-502	Czechowice-Dziedzice,	tel.	32	215	97	40
Ośrodek Readaptacyjny I i II
ul.	Traugutta	21	i	ul.	Bystrzańska	51	i	55A
43-300	Bielsko-Biała,	tel.	33	822	34	56
Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
ul.	Dzwonkowa	138,	43-378	Jaworze,	tel.	33	498	69	48
Ośrodki prowadzi Śląska Fundacja Błękitny Krzyż.

Zachęcamy	do	kierowania	do	naszego	ośrodka	osób	potrzebu-
jących	ww.	pomocy.	Jeśli	będą	mieli	Państwo	pytania	dotyczące	
aktualnej	oferty	to	prosimy	o	kontakt	pod	nr	tel.	33 861	00	83,	
lub	e-mail: olu@bk-europe.pl.	Ponadto	informacje	o	placówce	
i innych	naszych	ośrodkach:	znajdują	się	na	stronie	interneto-
wej	www.bk-europe.pl.

ZAPROSZENIE 
	 Zapraszamy	wszystkich	mieszkańców	i	turystów	15.12.2012r.	w	godzinach	17-22	do	Domu	Ludowego	w	Przybędzy	na	
imprezę	organizowaną	przez	Stowarzyszenie	LGD	Żywiecki	Raj.
	 W	 programie	min.	 występ	 zespołu	Grojcowianie,	 wspólne	 kolędowanie,	 dekorowanie	 choinki,	 degustacja	 potraw	
przygotowanych	przez	Panie	z	KGW	Przybędza,	konkurs	wiedzy	o	tradycji	oraz	inne	atrakcje	i	niespodzianki.
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	 Na	 zakończenie	 realizacji	projektu	 	mającego	na	 celu	wy-
równywanie	 szans	 edukacyjnych	 została	 zorganizowana	 wy-
cieczka	dla	dzieci	5-6	letnich.	Bezpłatna	wycieczka	wraz	z	prze-
jazdem	i	wstępem	do	Dream	Park		-	Ochaby	odbyła	05.10.2011	
br.
	 Dzieci	 korzystały	 tam	 z	wielu	 atrakcji	 takich	 jak	dmucha-
ny	zamek	oraz	z	placu	zabaw.	Ponadto		wraz	z	przewodnikiem	
odbyliśmy	 podróż	 po	 pięciu	 kontynentach	 w	 parku	miniatur.	
Była	 to	możliwość	 zwiedzenia	 najciekawszych	 budowli	 świata	
i	tych	bardzo	znanych	takich	jak	Wieża	Eiffla	czy	piramidy,	jak	
również	tych	mniej	znanych	:	bliźniacze	wieże	z	Kuala-Lumpur,	
prekolumbijskie	miasto	Majów	Chichen	Itza		i	wiele	innych.

Wycieczka Dream Park w Ochabach

	 Następnie	 przeszliśmy	 do	 	 parku	 pełnego	 pradawnych	
stworzeń.	 Poznaliśmy	 w	 nim	 sekrety	 wymarłych	 gatunków,	
środowisko,	w	 jakim	żyły,	czym	się	żywiły	 	oraz	w	 jaki	sposób	
się	przemieszczały.	usłyszeliśmy	 ich	głosy,	niektóre	eksponaty	
poruszały	głowami,	ogonami,	co	sprawiało,	że	były	jeszcze	bar-
dziej	atrakcyjne.
	 Badaliśmy	tropy	dinozaurów,	przez	chwilę	każdy	mógł	stać	
się	paleontologiem.	W	Namiocie	Małego	Odkrywcy	przygoto-
wano	mnóstwo	niespodzianek.	Zajęcia	prowadził	 	 nauczyciel,	
który	w	prosty	sposób	przybliżył	dzieciom	tajemny	świat	olbrzy-
mich	 stworów.	Odkrycia	małych	 paleontologów	w	 postaci	 di-
nozaurów	stanowią	doskonałą	pamiątkę	z	wyprawy	do	Dream	
Parku.

Czy wiesz że ?
	 Potoki,	 rzeki,	 	które	przepływają	przez	 teren	naszej	
gminy	tj.	Soła	,	Wieśnik,	Brzuśnik,	Przybędza,	Juszczyn-
ka,	Bystrzanka	należą	do	 	 	Regionalnego	Zarządu	Go-
spodarki	Wodnej	w	Krakowie,	 zaś	o	 cieki	 	 	Foszczyna,	
Biały,	Bystra	Mała	troszczy	się	Śląski	Zarząd	Melioracji	
i	Urządzeń	Wodnych.	
	 Wszelkie	 prace	 na	 tych	 potokach,	 rzekach,	 ciekach	
związane	 np.	 z	 usuwaniem	 skutków	 powodzi,	 wszelkie	
regulacje	oraz	bieżące	utrzymanie	tych		potoków	spoczy-
wają	na	Zarządcach	wymienionych	rzek.		
	 Często	bez	ogromu	starań	ze	strony	Gminy,		nie	mia-
łyby	 miejsca	 inwestycje	 takie	 jak	 np.	 regulacja	 potoku	
Wieśnik	w	m.	Radziechowy	czy	zabezpieczenia	brzegów	
rz.	Soła	w	m.	Wieprz	lub	usuwanie	skutków	powodzi	na	
Bystrzance	czy	Przybedzy.	
	 Śląski	Zarząd	Melioracji	również	w	minionym	okre-
sie	usuwa	skutki	powodzi	na	terenie	naszej	gminy	na	po-
toku	,,Foszczyna”	w	m.	Wieprz.	
Najbliższe jednostki zarządzające:
1.	Śląski	Zarząd	Melioracji	i	Urządzeń	Wodnych	w	Ka-
towicach,	Inspektorat	w	Żywcu	ul.	Za	Wodą	18,	34-300	
Żywiec	Tel.	338614329	
2.	Regionalny	Zarząd	Gospodarki	Wodnej	w	Krakowie	
Zarząd	Zlewni	Soły	i	Skawy	w	Żywcu	ul.	Bracka	30,	34-
300	Żywiec	33	8610331	33	8610332	

Informacja
dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie 

na sprzedaż napojów alkoholowych
ważne do 31 grudnia  2012r

	 W	celu	uzyskania		nowego	zezwolenia		na	sprzedaż	na-
pojów	alkoholowych	należy	złożyć	stosowny	wniosek		w	ter-
minie	do	dnia	10	grudnia	2012r		w		Urzędzie		Gminy		Ra-
dziechowy-Wieprz,	pokój	nr	4	(parter)
Do	wniosku	należy	dołączyć	następujące	dokumenty:
1)	dokument	potwierdzający		tytuł	prawny	wnioskodawcy	do	lo-
kalu	stanowiącego	punkt	sprzedaży	napojów	alkoholowych,

2)	 pisemną	 zgodę	 właściciela,	 użytkownika,	 zarządcy	 lub	
administratora	 budynku,	 jeżeli	 punkt	 sprzedaży	 	 będzie	
zlokalizowany	w	budynku	mieszkalnym	wielorodzinnym,

3)	decyzję	właściwego	państwowego	inspektora	sanitarnego		
o	 zatwierdzeniu	 	 zakładu,	 o	 której	mowa	w	 art.65	ust.1	
pkt.2	ustawy	z	dnia	25	sierpnia	2006r.	o	bezpieczeństwie	
żywności		i		żywienia	(Dz.	U.	Nr	171,poz.1225).

	 Druk	wniosku	do	pobrania	w	pokoju	nr	20,	II	piętro	w	
godzinach	od	7.00	do	15.00.
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	 Przyczyn	sąsiedzkich	zatargów	jest	wiele.	W	artykule	zasta-
ną	 opisane	 wybrane	 przypadki	 sporów	 dochodzących	między	
właścicielami	przylegających	działek.
- Czy sąd może zabronić sąsiadom zaśmiecać moją działkę?
TAK.		Zabronione	jest	przerzucanie,	pozostawianie	śmieci	oraz	
nienaturalne	kierowanie	wód	opadowych	na	sąsiadującą	dział-
kę.	Bezpośrednie	wtargnięcie	w	sferę	cudzej	własności	jest	za-
bronione.	W	tym	przypadku	pokrzywdzony	ma	prawo	zwrócić	
się	do	sądu	o	nakazanie	sąsiadom	zaprzestania	takich	działań.	
Podstawa	prawna	Art.	144	ustawy	z	23	kwietnia	1964	r.-	Kodeks	
cywilny	(Dz.U.	nr	16,	poz.	93	z	póź.	zm.).
- Czy zawsze potrzebne jest rozgraniczenie?
NIE.		Jeżeli	znaki	graniczne	zostaną	zniszczone	lub	przesunię-
te,	to	postawienie	nowych	bez	przeprowadzenia	postępowania	
jest	możliwe	tylko	wtedy,	gdy	istnieje	dokumentacja	określają-
ca	właściwy	punkt	ich	usytuowania.	Jeżeli	takich	dokumentów	
nie	ma,	należy	przeprowadzić	postępowanie	rozgraniczające	na	
koszt	właścicieli	działek,	po	połowie.	
Rozstrzygnięcie	sporu	dotyczącego	pierwotnych	granic	działek	
rozstrzyga	sąd,	finalnie	określając	dokładny	przebieg	linii	gra-
nicznej.
Podstawa	prawna	Art.	152	i	153	ustawy	z	23	kwietnia	1964	r.-	
Kodeks	cywilny	(Dz.U.	nr	16,	poz.	93	z	póź.	zm.).
- Czy sąsiad powinien wykupić część mojej działki?
TAK.		W	przypadku	przekroczenia	granicy	działek	przy	budo-
wie	budynku,	pokrzywdzony	ma	prawo	domagać	się	wykupie-
nia	zajętej	części	gruntu,	która	straciła	dla	niego	wartość,	albo	
może	wystąpić	 	 z	 roszczeniem	o	wynagrodzenie	w	 zamian	 za	
ustanowienie	 	 odpowiedniej	 służebności	 gruntowej.	 	W	 przy-
padku	gdy	właściciel	nieruchomości,	który	naruszył	granice	nie	

Spory sąsiedzkie 
wyrazi	 chęci	 do	 dobrowolnego	 uregulowania	 roszczenia,	 po-
krzywdzony	ma	prawo	wystąpić	z	pozwem	do	sądu.	
Podstawa	prawna	Art.	151ustawy	z	23	kwietnia	1964	r.-	Kodeks	
cywilny	(Dz.U.	nr	16,	poz.	93	z	póź.	zm.).
- Czy wolno żądać wyburzenia sąsiedniego budynku?
NIE.	Z	momentem	postawienia	 budynku,	 nawet	 jeżeli	 zosta-
ły	przekroczone	granice,	pokrzywdzony	właściciel	sąsiadującej	
działki,	nie	ma	prawa	domagać	się	wyburzenia	go	i	przywróce-
nia	stanu	poprzedniego.	Wyjątek	od	tej	zasady	występuje	wtedy,	
gdy		w	trakcie	budowy		bez	uzasadnionej	zwłoki	sprzeciwiał	się	
przekroczeniu	granicy	albo	gdy	grozi	mu	wysoka	szkoda.		Jeżeli	
pokrzywdzony	podczas	prac	budowlanych	nie	wnosił	zastrzeżeń	
do	prac	sąsiada,	a	po	ich	zakończeniu	chce	domagać	się	wybu-
rzenia	 spornej	 części	 budynku,	musi	 udowodnić,	 że	 grozi	mu	
dużo	większa	szkoda	od	tej,	którą	poniósłby	sąsiad	wyburzając		
część	obiektu.
Podstawa	prawna	Art.	151ustawy	z	23	kwietnia	1964	r.-	Kodeks	
cywilny	(Dz.U.	nr	16,	poz.	93	z	póź.	zm.).
- Czy sąsiedzi ponoszą wspólne koszty ogrodzenia?
TAK.	Mury,	 płoty	 i	 inne	 elementy	 umiejscowione	 na	 granicy	
sąsiadujących	działek,	służą	wszystkim	sąsiadom,	dlatego	kosz-
ty	związane	z	ich	użytkowaniem	powinny	ponoszone	być	przez	
wszystkich	użytkowników.	Jeżeli	sąsiad	nie	wyraża	chęci	na	po-
krycie	swojej	części	kosztów,	pokrzywdzony	(w	tym	przypadku	
osoba,	która	pokryła	koszty	naprawy)	ma	prawo	zwrócić	się	do	
sądu	o	zwrot	części	nakładów.	Obowiązek	zwrotu	części	należ-
ności	nie	odnosi	się	do	wybudowania	nowego	ogrodzenia	przez	
jednego	z	właścicieli	działek.
Podstawa	prawna	Art.	154	ustawy	z	23	kwietnia	1964	r.-	Kodeks	
cywilny	(Dz.U.	nr	16,	poz.	93	z	póź.	zm.).

Jakie prawa ma pacjent,
który przychodzi do lekarza rodzinnego

	 Osoba	ubezpieczona	może	 zapisana	 być	 tylko	do	 jednego	
lekarza	rodzinnego.	Pacjent	sam	dokonuje	wyboru	lekarza,	pie-
lęgniarki,	a	w	przypadku	kobiet	ciężarnych-	położnej.	
	 Decyzji	potwierdzającej	wybór	lekarza,	dokonuje	się	za	po-
mocą	 złożenia	 w	 przychodni	 deklaracji.	 Należy	 pamiętać,	 że	
wybranie		wszystkich	świadczeń	(lekarz,	pielęgniarka,	położna)	
nie	jest	obowiązkowe	w	jednej	przychodni.	Deklarację	dotyczą-
cą	 lekarza	można	podpisać	w	 jednej	 placówce,	 a	 pielęgniarki	
czy	położnej	w	innej.
	 W	przypadku	niezadowolenia	z	usług	świadczonych	w	przy-
chodni,	pacjent	ma	prawo	do	bezpłatnego	przepisania	się	do	in-
nej	placówki.	Odpłatność	(80zł)	występuje,	gdy	pacjent	zmienia	
deklarację	trzeci	lub	kolejny	raz.	Wyjątkiem	jest	zmiana	miej-
sca	 zamieszkania	 lub	 jeżeli	 wybrany	 usługodawca	 zaprzestaje	
udzielenia	świadczeń.
	 Wszystkich	 lekarzy	 rodzinnych	obowiązują	 te	 same	zasady	
organizacji	pracy.	Placówki	są	czynne	od	poniedziałku	do	piąt-
ku	między	8.00-18.00.	
	 Placówki	mogą	pełnić	dyżury	lekarskie	w	niedziele	i	święta.	
W	przypadku	zamknięcia	przychodni	w	te	dni,	należy	skierować	
się	do	jednostki	wyznaczonej.	W	takim	przypadku	wyznaczona	
placówka	przejmuje	opiekę	nad	chorym.
	 W	uzasadnionych	przypadkach	medycznych,	lekarz	rodzin-
ny	może	złożyć	wizytę	lekarską	w	domu	chorego.	Wizyta	odby-
wa	się	w	godzinach	pracy	przychodni,	ale	termin	należy	ustalić	
w	rejestracji	przychodni.

	 Lekarz	 rodzinny	uprawniony	 jest	do	 skierowania	pacjenta	
na	bezpłatne	badania,	np.	krwi	czy	moczu.	Lekarz	rodzinny	nie	
może	odmówić	wydania	zlecenia	na	takie	badania,	kierować	do	
laboratorium,	gdzie	są	one	wykonywane	odpłatnie,	ani	samemu	
domagać	się	opłat	od	pacjenta.		Lekarz	rodzinny	ma	prawo	do	
skierowania	pacjenta	na	leczenie	do	specjalisty	finansowanego	
przez	NFZ.	
	 Pacjent	może	zwrócić	się	do	lekarza	rodzinnego	o	wypisanie	
recepty	na	leki	refundowane	zalecone	przez	specjalistę.	Jest	to	
możliwe	tylko	wtedy,	gdy	pacjent	przedłoży	lekarzowi		informa-
cję	o	rozpoznaniu	choroby,	sporządzoną	przez	lekarza	specjali-
stę.
	 Ubezpieczony	ma	prawo	do	uzyskania	skierowania	na	bez-
płatną	 rehabilitację	 wykonywaną	 w	 placówkach,	 które	 maja	
podpisaną	umowę	z	NFZ.
	 Skierowanie	na	leczenie	uzdrowiskowe	wypisuje	lekarz	ro-
dzinny.	Wystawiając	skierowanie,	lekarz	bierze	pod	uwagę	stan	
zdrowia	 pacjenta.	 Do	 skierowania	 lekarz	 powinien	 dołączyć	
aktualne	 wyniki	 podstawowych	 badań,	 wykonanych	 na	 swoje	
zlecenie	i	koszt.
Podstawa	prawna:	Art.	28,	art.	55	ustawy	z	27	sierpnia	2004r.	
o	świadczeniach	opieki	zdrowotnej	finansowanych	ze	środków	
publicznych	(t.j.	Dz.U.	z	2008r.	nr	164,	poz.	1027	z	późn.	zm.).
Par.	11	ust.	4	załącznika	do	rozporządzenia	ministra	zdrowia	z	6	
maja	2008	r.	w	sprawie	ogólnych	warunków	umów	o	udzielenie	
świadczeń	opieki	zdrowotnej	(Dz.U.	nr	81,	poz.	484).
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Pomoc dla zwierząt
w schronisku…
„Naszym podstawowym obowiązkiem w stosunku do 

naszych młodszych braci jest niekrzywdzenie ich,
jednak poprzestanie na tym to nie wszystko.

Mamy ważniejszą misję - służyć im pomocą,
kiedykolwiek będą jej potrzebować”.

św. Franciszek z Asyżu

	 Nadchodząca	zima	to	najtrudniejszy	okres	dla	bez-
domnych	 zwierząt,	 dlatego	 staramy	 się	 zrobić	 coś,	 co	
poprawi	w	 jakiś	 sposób	 los	pokrzywdzonych,	porzuco-
nych	i	niechcianych	przez	nikogo	czworonogów.

	 Dlatego	Szkolne	Koło	Ligi	Ochrony	Przyrody	dzia-
łające	w	Zespole	Szkół	im.	ks.	prał.	St.	Gawlika	w	Ra-
dziechowach	 wzorem	 lat	 ubiegłych	 przeprowadziło	
zbiórkę	 żywności	 i	 innych	materiałów	przeznaczonych	
dla	Schroniska	Bezdomnych	Zwierząt	w	Żywcu.

	 W	trakcie	zorganizowanej	akcji	na	rzecz	schroniska	
udało	nam	się	zebrać:

180	kg	suchej	karmy	
45kg	mokrej	karmy	w	puszkach
10kg	ryżu
48kg	kaszy
29	kg	makaronu
Ponadto	zwierzaki	otrzymały:
koce-	13	sztuk		miski-	11	sztuk		oraz	zabawki	dla	szcze-
niaków.

	 Dziękujemy	wszystkim,	którzy	zaangażowali	się	w	tę	
akcję	i	przynieśli	choćby	najmniejszą	rzecz.
	 Świadczy	to	o		wielkiej	wrażliwości	naszych	uczniów.

Opiekun  SK-LOP i koordynator akcji:
mgr Bożena Kupczak

DZIĘKUJEMY!!!

Przysłowia
na listopad

Jaka	pogoda	listopadowa,	taka	i	marcowa.

W	listopadzie	jak	na	autostradzie.

W	listopadzie	liście	opadają,	a	ludzie	znicze
na	grobach	stawiają.

Jak	na	świętego	Hieronima	jest	dyszcz	albo	go	ni	ma,	
to	pod	koniec	listopada	pada	albo	nie	pada.

Azbest
	 Informujemy,	iż	z	powodu	braku	środków	finansowych	w	
2013.	nie	przewidujemy	dofinansowania	do	odbioru	azbestu	
z	prywatnych	posesji.		Każdy	zainteresowany	może	przeka-
zać	azbest	do	punktu	zbiórki	.	Poniżej	przedstawiamy	ofertę	
cenową	za	przyjęcie	odpadów	zawierających	azbest	(eternit)	
dla	Gminy	Radziechowy	-	Wieprz:
-	przyjęcie	do	Spółki	z	o.o.	BESKID	ŻYWIEC	przy	ul.	Ka-
baty	2	dostarczone	przez	mieszkańca	-	360	zł/Mg	+	8	%	
VAT,

-	odbiór	z	posesji	gminy	Radziechowy	-	Wieprz
		(transportem	Spółki)	-	410	zł/Mg	+	8	%	VAT.
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Sukces uczniów
Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach

	 W	dniach	24	i	25	października	2012	roku	w	Delegaturze	Kura-
torium	Oświaty	w	Bielsku	–Białej	odbył	się	IV	Wojewódzki	Kon-
kurs	na	Małą	Formę	Teatralną	o	charakterze	profilaktycznym.

	 Grupa	teatralna	„Prożek”	naszego	gimnazjum	wystąpiła	ze	
sztuką	„Co	w	szatni	piszczy”,	której	autorem	 i	 reżyserem	 jest	
nauczyciel	pan	Bolesław	Słomiński.

	 Uczniowie	w	składzie:	Aleksandra	Kurowska,	Alicja	Kublin,	
Filip	Maniciak,	Filip	Kądziołka,	Szymon	Helbin,	Piotr	Musiał,	
Grzegorz	Pasławski	 zdobyli	 II	miejsce	w	 kategorii	 gimnazja	 i	
szkoły	ponadgimnazjalne.

	 Od	zajęcia	I	miejsca	dzielił	ich	tylko	1	punkt.	Chociaż	kon-
kurencja	była	ogromna	z	ramienia	szkół	ponadgimnazjalnych,	
profesjonalizm,	determinacja,	zaangażowanie	i		doping	opieku-
na	pana	Bolesława	Słomińskiego	sprawiły,	że	nasi	aktorzy	osią-
gnęli	ogromny	sukces.

	 Wszyscy	 cieszymy	 się	 i	 gratulujemy	 tak	 wspaniałego	 osią-
gnięcia,	składamy	podziękowanie	dla	opiekuna	grupy	i	uczest-
ników	konkursu	za	udział	i	inspirowanie	środowiska	szkolnego	
do	działań	w	zakresie	profilaktyki,	agresji	 i	przemocy	poprzez	
formy	teatralne.	

Dyrekcja Zespołu Szkół 
im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach

	 W	przypadku,	gdy	drzewo	owocowe	rośnie	tuż	przy	ogrodze-
niu,	a	gałęzie	przechodzą	na		teren	sąsiadującej	działki,	owoce	
rosnące	należą	tylko	do	właściciela.	Owoce,	które	w	naturalny	
sposób	spadły	,	należą	do	osoby	na	której	działce	się	znajdują.	W	
tym	przypadku	właściciel	drzewa	nie	ma	prawa	domagać	się	za-
płaty	za	owoce.	Należy	pamiętać,	że	nie	wolno	trząść	gałęziami	
lub	w	inny	sposób	spowodować,	aby	owoce	spadły.	Dlatego	do	
momentu	opadnięcia	owoców	właściciel	drzewa	ma	prawo	wejść	
na	działkę	sąsiada	i	zebrać	rosnące	owoce.	Nie	można	takiej	oso-
bie	zakazać	lub	uniemożliwić	wstępu	na	swoją	działkę.	W	takim	
przypadku	najlepiej	ustalić	termin	dogodny	dla	obu	stron.

Owoc niezgody
	 W	przypadku	gdy	gałęzie	lub	korzenie	przechodzą	na	sąsia-
dującą	działkę,	sąsiad	ma	prawo	zwrócić	się	o	usunięcie	ich	do	
właściciela.	Należy	ustalić	dogodny	termin,	czyli	wystarczający	
do	zorganizowania	potrzebnych	czynności	i	o	takiej	porze	roku,	
aby	zabieg	nie	zaszkodził	drzewu.	Jeśli	sąsiad	nie	wywiąże	się	
z	prośby,	można	samodzielnie	wyciąć	gałęzie	i	zachować	je	dla	
siebie.	Przepisy	nie	wskazują	kto	powinien	zapłacić	za	zabiegi	
pielęgnacyjne.	Przyjmuje	się,	ze	właściciel	drzewa	powinien	po-
kryć	koszty	z	tym	związane.
Podstawa	prawna:	Art.	148-150	ustawy	z	23	kwietnia	1964r.	–	
Kodeks	cywilny	(Dz.U.	nr	16,	poz.	93	z	późn.	zm.).

	 Możliwość	nabycia	praw	do	działki,	budynku	lub	mieszka-
nia	 przez	 zasiedzenie	 występuje,	 gdy	 właściciel	 władał	 nieru-
chomością	przez	20	lub	30	lat,	decyzję	w	tym	przypadku	orzeka	
sąd.	 Zasiedzenie	 występuje,	 jeżeli	 posiadanie	 nieruchomości	
jest	samoistne.	Posiadanie	samoistne	występuje,		gdy	właściciel	
np.	 nie	posiada	umowy	dzierżawy	 i	 jest	 przekonany	o	 swoich	
uprawnieniach	jako	właściciel.	
	 Starania	 o	 nabycie	 nieruchomości	 przez	 zasiedzenie	 nale-
ży		rozpocząć	złożeniem	wniosku	o	stwierdzeniu	nabycia	przez	

Przez zasiedzenie do prawa własności
zasiedzenie	w	sądzie	rejonowym	właściwym	dla	położenia	nie-
ruchomości.	 	Od	 takiego	wniosku	 sąd	 pobiera	 opłatę	 stałą	w	
wysokości	2	tysięcy	zł.
	 Właściciel,	 uzyskując	 sądowne	 orzeczenie	 o	 nabyciu	 wła-
sności,	powinien	złożyć	wniosek	o	wpisanie	prawa	własności	do	
księgi	wieczystej	oraz	dostarczyć	zeznanie	podatkowe	i	zapłacić	
podatek.
Podstawa	prawna:	Art.	172	ustawy	z	23	kwietnia	1964r.	–	Ko-
deks	cywilny	(Dz.U.	nr	16,	poz.	93	z	późn.	zm.).

Zawiadomienie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

	 Wodomierze	wymagane	przez	Miejskie	Przedsiębiorstwo	Wodociągów	i	Kanalizacji	w	Żywcu	to	wodomierze	klasy	„C”	(sta-
ra	klasyfikacja),	a	zgodnie	z	nową	klasyfikacją	to	RI60.	Urządzenie	to	musi	być	też	dobrane	do	sposobu	montażu,	tzn.	w	pionie	
lub	w	poziomie	oraz	do	przewidywanego	zakresu	przepływu	(nie	może	być	za	duże).	Dodatkowo	jeśli	w	wodzie	może	pojawić	
się	okresowo	podwyższona	wartość	zawiesiny	(cząstki	stałe),	to	przed	wodomierzem	należy	stosować	sitka.	
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„W zdrowym ciele, zdrowy duch!”
	 10	 listopada	2012	roku	w	hali	 sportowej	przy	Szkole	Pod-
stawowej	w	Czańcu	odbyła	 się	 II Spartakiada Kół Gospodyń 
Wiejskich pod hasłem „Zabawy naszych przodków”.
	 W	spartakiadzie	udział	wzięło	około	dwustu	uczestniczek	z	
dziewiętnastu	kół	gospodyń	ze	Śląska	i	Małopolski.
	 W	czanieckiej	hali	gospodynie	z	Bielan,	Babic,	Bielowicka,	
Bujakowa,	Cieszyna-Mnisztwa,	Cięciny,	Dankowic,	Hecznaro-
wic,	Jasienicy,	Juszczyny,	Kobiernic,	Kurowa,	Leśnej,	Między-
rzecza,	 Starej	Wsi,	Wilamowic,	Witkowic,	 Zabrzega	 i	 Zasola	
Bielańskiego	zmierzyły	się	w	dziewięciu	konkurencjach.
	 Panie	grały	w	piłkę	nożną,	biegały	w	workach	i	z	rafką	(ko-
łem	 od	 roweru),	 pokonywały	 tor	 przeszkód,	 z	 zawiązanymi	
oczami	strzelały	na	bramkę,	zbijały	się	w	„dwa	ognie”,	przecią-
gały	linę,	rzucały	kaloszem	na	odległość,	nawlekały	koraliki.
	 Świetnie	 prezentowały	 się	 nasze	 gospodynie	 z	 Juszczyny,	
które	pobiły	dwa	rekordy	-	w	skokach	w	worku	oraz	na	torze	
przeszkód.	Myślę,	 że	wielu	młodych	 ludzi	mogłoby	 się	 sporo	
nauczyć	od	tych	wspaniale	reprezentujących	naszą	gminę	Pań,	
które	 charakteryzował	uśmiech,	 życzliwość,	poszanowanie	 za-
sad	fair	-	play	oraz	radość,	którą	zarażały	innych.
	 Takich	gospodyń	wiejskich	Czaniec	jeszcze	nie	gościł.	Nie-
które	ekipy	specjalnie	na	tę	okazję	uszyły	sportowe	stroje.	Za-
bawową	walkę	wygrała	Leśna,	na	drugim	miejscu	uplasowało	
się	Międzyrzecze,	a	na trzecim - Juszczyna.

III miejsce dla KGW z Juszczyny
na Spartakiadzie w Czańcu!

 Gratulujemy Paniom bardzo serdecznie! Życzymy dalszych 
sukcesów, zdrowia i pogody ducha!
	 Spartakiada	 została	 dofinansowana	 przez	Urząd	Marszał-
kowski	Województwa	Śląskiego	w	 ramach	„Wsparcia działań 
na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i kra-
jobrazu kulturowego wsi”.

zdjęcia: beskidzka24.pl - Regionalny Portal Informacyjny
Autor: Magdalena Więzik

Kurs szydełkowania
i rysunku

	 Przez	kilka	tygodni,	Panie	ze	stowarzyszenia	‚’Wieprzanki’’	
prowadziły	kurs	 szydełkowania	 i	 rysunku.	Przybyła	dość	duża	
liczba	uczestników,	głównie	dzieci.	
	 Na	 szydełku	 zostały	 wykonane	 piękne	 kwiatki	 i	 serwetki,	
a  na	 kursie	 rysunku	 dzieci	 rysowały	 swoje	 ulubione	 postacie	
z bajek,	a	potem	je	pięknie	kolorowały.	Wszyscy	byli	bardzo	za-
dowoleni	z	tak	mile	spędzonego	czasu.	Mamy	nadzieję,	że	jeżeli	
znowu	będzie	zorganizowany	jakiś	kurs,	 to	przybędzie	 jeszcze	
większa	liczba	osób,	do	czego	namawiamy	i	bardzo	serdecznie	
zapraszamy.

Stowarzyszenie „Wieprzanki’’
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	 Udanie	 wystartowały	 zawodniczki	 Klubu	 „ARAWASHI”,	
w Międzynarodowym	Grand	–	Prix	Bielska	–	Białej.	Z	licznej	
rzeszy	 klubowiczów	 wytypowanych	 przez	 szkoleniowca,	 po	
wstępnej	selekcji	i	ocenie	sportowego	kunsztu	w	karate,	do	star-
tu	ze	względu	na	ograniczone	środki	na	sportową	rywalizację,	
trójka	zawodniczek	weszła	do	półfinałów	i	..zdobyła	medale!	
	 Sukces	ten	jest	bardzo	wymiernym	efektem	systematycznej	
i	wytężonej	pracy	szkoleniowej	młodych	zawodniczek	z	„Ara-
washi”-podkreśla	 szkoleniowiec	 Bogusław	 Hutman	 –Wilczek	
-			zawodnicy	uczą	się	regularnego	wdrażania	do	obowiązkowej	
i systematycznej	realizacji	programu	szkoleniowego	i przyzwy-
czajają	do	warunków	startowych.	Planowo	w	trakcie	zajęć	w	klu-
bie	 lub	na	obozach,	 szkoleniowiec	wprowadza	 się	 dodatkowe	
wymogi,	 zwiększania	 stopnia	 trudności	 stawianych	 zadań	 tre-
ningowych,	wykorzystaniu	reguł	i warunków	rywalizacji.
	 Zawodniczki	w	składzie:	Patrycja	Marszałek,	Kamila	Waw-
rzyczek	oraz	Monika	Wojtas	wywalczyły	brąz	w	kata	zespoło-
wym,	ponadto	Patrycja	wywalczyła	srebro	w	konkurencji	walki	
sportowej	 kumie	w	 kategorii	 -47,	 a	Kamila	Wawrzyczek	 brąz	
w	kategorii	+54kg.	Obydwie	startowały,	jako	kadetki,	również	

Brązowa drużyna Arawashi

Monika	Wojtas	dorzuciła	brąz	w	kumie	w	kategorii	 juniorek,	
Monika	 przegrała	 nieznacznie	 dopiero	 przez	 wskazanie	 sę-
dziów.
	 Aktualnie	Wojtasówna	studiuje	psychologię	i	jak	podkreśla	
na	wybór	kierunku	studiów	częściowo	wpływ	miało	trenowanie	
karate.	W	sukcesie	młodych	zawodniczek	niezwykle	pomocnym	
jest	systematyczne	branie	udziału	w	zajęciach	wspomagających	
kształtowanie	 ducha	 waleczności,	 organizowanych	 ze	 szkole-
niowcami	z	innych	klubów,	zapraszanymi	do	klubu	Arawashi	na	
warsztaty	 szkoleniowo	 –	metodyczne	w	 karate.Szkolenia	 spe-
cjalistyczne	przygotowują	zawodników	w	przełamywaniu	emo-
cjonalnych	napięć	przedstartowych	-	strachu,		bądź	na	zajęciach	
profilaktycznych	z	elementami	terapii	relaksacyjnej	między	in-
nymi	niwelującymi	napięcia	psychiczne	związane	z	trudnymi	sy-
tuacjami	w	trakcie	samej	walki	karate,	gdzielękniejednokrotnie	
„paraliżuje”	-	bądź	sprawia	że	zawodnik	ma	w	głowie	„pustkę”	
w	 podjęciu	 decyzji,	 wykonania	 stosownej	 techniki	 sportowej,	
podkreśla	szkoleniowiec	Arawashi.	

	 VI	Eko	-		Rajd	na	Przybór	już	za	nami.	Warto	przypomnieć,	
że	I		odbył	się	w	roku	2007	i	był	działaniem	wynikającym	z	re-
alizacji	projektu	Rzeczpospolita	Internetowa.	Nasz	rajd	zyskał	
wielu	 sympatyków	 i	na	 trwałe	wrósł	w	 imprezy	organizowane	
przez	Szkołę	im.		F. Polaka	w	Juszczynie.	Tegoroczny	odbywał	
się	pod	hasłem	„	Ty	Też	możesz	komuś	uratować	życie”.	Tym	
razem	sprawdzaliśmy	wiedzę	dorosłych		o udzielaniu	pierwszej	
pomocy.	Teoretycznie	podstawy	zna	każdy	z	nas,	jednak	czy	po-
trafimy	wykorzystać	je		w praktyce?		
	 Bardzo	nas	wzruszyła	historia	Anny,	której	twarz	ma	fantom	
do	ćwiczeń,	a której	nikt	nie	umiał	udzielić	pierwszej	pomocy	
po	wyciągnięciu	 	 z wody.	Anna	umarła	–	 	powiedział	Maciek	
uczeń	klasy	V.
	 W	Polsce	 co	druga	osoba	nie	 zna	 zasad	udzielania	pierw-
szej	pomocy.	Nasza	szkoła	3	lata	temu	przystąpiła	do	programu		
prowadzonego	 przez	 Wielką	 Orkiestrę	 Świątecznej	 Pomocy	
„Ratujemy	i	uczymy	ratować”.	Na	zajęciach		uczniowie	oglądali	
pokazowe	filmy,	ćwiczyli	udzielanie	pierwszej	pomocy	oraz	bez-
pieczne	zachowania	i odpowiednie	reakcje	w	miejscu	zdarzenia.	

Kolejny raz na szlaku Juszczyna - Przybór
Obecnie	już	wszystkie	dzieci	w	szkole	znają	zasady	udzielania	
pierwszej	pomocy.
	 Przyszła	więc	kolej	na	dorosłych,	rodziców,	ciocie,	wujków,	
babcie		i dziadków		-	stwierdziła	uczennica	klasy	VI	Wernika.	
	 Nadarzyła	 się	 taka	 okazja,	 aby	 przyjemne	 połączyć	 z	 po-
żytecznym.	W	ostatnią	 niedzielę	września	 rodzice	 z	 uczniami	
wyruszyli	na	górskie	szlaki,	aby	posprzątać	okoliczne	 lasy.	Na	
górze	Przybór	uczestnicy	rajdu	obserwowali	pokaz	profesjonal-
nego	sprzętu	ratowników	GOPR-	u	i	pozorowanej	akcji	ratow-
niczej.	 Następnie,	 po	 wysłuchaniu	 prezentacji	 uczniów,	 dwie	
drużyny,		z panem	wójtem	Grzegorzem	Figurą	i	panią	dyrektor	
szkoły	Ewą	Chowaniec	na	czele,	konkurowały	ze	sobą	i	spraw-
dzały	swoje	umiejętności		w	udzielaniu	pierwszej	pomocy.		
	 Mamy	 nadzieję,	 że	 te	 umiejętności	 nie	 będą	 musiały	 być	
wykorzystane,	ale	cieszymy	się,	że	dorośli	poznali	je	i	zapamię-
tali,	bo	nigdy	nie	wiemy	w	 jakiej	 sytuacji	możemy	 się	 znaleźć	
–	stwierdziła	Martyna	uczennica	VI	klasy.	
	 Bardzo	dziękujemy	wszystkim,	którzy	pomogli	w	organizacji	
rajdu.
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	 8	maja	 2012r.	 weszło	 w	 życie	 rozporządzenie	Rady	Mini-
strów	 zmieniające	 rozporządzenie	 w	 sprawie	 wysokości	 grzy-
wien	 nakładanych	 w	 drodze	 mandatów	 karnych	 za	 wybrane	
rodzaje	wykroczeń	(Dz.U.poz.	527).
	 Uszczegółowiono	wysokość	grzywien,	które	mogą	być	nakła-
dane	za	kilkadziesiąt	wykroczeń.	Na	przykład	za	zakłócanie	spo-

Nowy taryfikator grzywien
koju	i	porządku	publicznego	krzykami,	hałasem,	alarmem	albo	
innymi	wybrykami,	czy	też	za	wywoływanie	zgorszenia	w	miejscu	
publicznym	grzywna	będzie	wynosiła	od	100	do	500	złotych.
	 Poniżej	 wybrane	 rodzaje	 naruszeń	 i	 wysokość	 mandatów,	
jakie	może	wystawić	policjant,	strażnik	miejski	lub	inny	upraw-
niony	funkcjonariusz.

	 W	 dniu	 24.10.2012	 	 uczniowie	 Ze-
społu	Szkół	-Szkoły	Podstawowej	im.	ks.	
prał.	 Stanisława	 Gawlika	 w	 Radziecho-
wach	 z	 	 klasy	 II	 a	 i	 III	 a	 brali	 udział	w		
Mistrzostwach		Powiatu	w	Turnieju	Gier	
i	Zabaw	–	Memoriał	Franciszka	Witkow-
skiego	dla	klas	II	i	III	,	które	odbyły	się	w	
Szkole	Podstawowej	w	Lipowej.	Były	 to	
historyczne	zawody,	ponieważ	odbyły	się	
po	raz	pierwszy	na	terenie	Powiatu	i	Re-

Sukces sportowy naszych najmłodszych
jonu.	W	zawodach	wzięło	udział	około	60	
dzieci	z		powiatu	żywieckiego.	Uczniowie	
naszej	 szkoły	 	 zdobyli	 tytuł	 wicemistrza	
powiatu	(	II	miejsce	w	zawodach)	.	

	 Punkty	 zdobyte	 przez	 naszych	 naj-
młodszych	zawodników	liczą	się	w	punk-
tacji	o	mistrzostwo	powiatu	żywieckiego	
we	współzawodnictwie	 sportowym	szkół	
podstawowych.

Oto skład wicemistrzowskiej drużyny:
KLASA	IIa
1.Magdalena	Syposz
2.Klaudia	Wilusz
3.Oliwia	Tomiczek
4.	Katarzyna	Wojtyła
5.Kinga	Rozmus
6.Karol	Pawlus
7.Kacper	Mika
8.Nikodem	Mikler
9.Gabryś	Piecuch
10.Kacper	Golasik
Klasa	IIIa
1.Julia	Gnatowicz
2.Anastazja	Jekiełek
3.Weronika	Konior
4.Roksana	Świerczek
5.Igor	Kocoń
6.Dawid	Kurowski
7.Marcin	Mirocha
8.Michał	Ulrych
	 Dzieci	bawiły	się	wspaniale.	W	sumie	
wynik	nie	był	najważniejszy	lecz	uśmiech	
i	radość	dzieci.	

Opiekunowie drużyn: Alicja Gołek , 
Edyta Pasternak

Lp. Naruszenie Grzywna	w	zł
1 Zakłócenie	spokoju,	porządku	publicznego,	spoczynku	nocnego	albo	wywoływanie	zgorszenia	w	miejscu	pu-
blicznym.

od	100	do	500

2 Nieumieszczenie	przez	właściciela,	administratora,	dozorcę	lub	użytkownika	nieruchomości	tabliczki	z	nu-
merem	porządkowym	nieruchomości,	nazwą	ulicy	lub	placu	albo	miejscowości.

100

3 Umyślne	wprowadzenie	w	błąd	co	do	danych	osobowych	organu	państwowego	lub	instytucji	upoważnionej	
do	legitymowania.

od	200	do	500

4 Umyślne	uszkodzenie	lub	usunięcie	ogłoszenia	wystawionego	publicznie	przez	instytucję	państwową,	samo-
rządową	albo	organizację	.społeczną.

150

5 Doprowadzenie	zwierzęcia	poprzez	drażnienie	lub	płoszenie	do	tego,	że	staje	się	niebezpieczne. od	250	do	500
6 Niewyposażenie	nieruchomości	w	pojemniki	służące	do	zbierania	odpadów	komunalnych. 100
7 Nieumieszczenie	informacji	o	zakazie	sprzedaży	wyrobów	tytoniowych	osobom	do	lat	18. 150
8 Nieumieszczenie	przez	właściciela	lub	zarządzającego	obiektem	lub	środkiem	transportu	informacji	o	zaka-
zie	palenia	tytoniu.

150

9 Spożywanie	napojów	alkoholowych	w	miejscach	objętych	zakazem	spożywania	napojów	alkoholowych. 100
10 Nieuwidacznianie	informacji	o	szkodliwości	spożywania	alkoholu	w	punkcie	sprzedaży. 150
11 Sprzedaż	wyrobów	tytoniowych:

1)	osobom	do	lat	18
2)	na	terenie	podmiotów	wykonujących	działalność	leczniczą	w	rozumieniu	przepisów	o	działalności	leczni-
czej,	szkół	i	placówek	oświatowo-wychowawczych	oraz	obiektów	sportowo-rekreacyjnych

3)	w	postaci	papierosów	w	opakowaniach	zawierających	mniej	niż	dwadzieścia	sztuk	oraz	luzem	bez	opakowania
4)	w	sprzedaży	detalicznej	w	systemie	samoobsługowym

500

500
100
100

Więcej	na	stronie	-	Dziennik	Ustaw	RP:	http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/527/1
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	 Tegoroczne	Zaduszki	Narodowe	były	wyjątkową	lekcją	mało	
znanej	historii	naszej	Ojczyzny.
	 W	tym	roku	oddano	hołd	bestialsko	pomordowanym	opozy-
cjonistom	komunistycznym	i	solidarnościowym	w	latach	1956	do	
1989.	Zaduszki	 rozpoczęły	 się	od	prezentacji	pięknego	 spekta-
klu	plenerowego	„A	mury	runą,	runą,	runą…”	Na	trasie	Golgoty	
Beskidów	–	monumentalnej	Drogi	Krzyżowej	–	młodzi	aktorzy	
przedstawili	 m.in.	 śmierć	 13-letniego	 Romka	 Strzałkowskie-
go	 podczas	 Poznańskiego	Czerwca	 ’56,	masakrę	 stoczniowców	
podczas	krwawych	wydarzeń	na	Wybrzeżu	w	grudniu	1970	roku,	
strajk	studentów	w	1968	roku,	zastrzelenie	dziewięciu	górników	
z	 kopalni	 „Wujek”	 w	 grudniu	 1981	 roku,	 pacyfikację	 Kopalni	
„Wujek”,	pałowanie	więźniów	przez	funkcjonariuszy	ZOMO	czy	
katowanie	Grzegorza	Przemyka	na	posterunku	milicji.	

Niecodzienna lekcja historii...
czyli VIII Zaduszki Narodowe – 3 listopada 2012, Góra Matyska w Radziechowach

	 Organizatorzy	zapewnili	wszystkim	przybyłym	gościom	nie-
codzienną	lekcję	historii,	dzięki	której	można	było	obejrzeć	cie-
kawą	rekonstrukcję	wydarzeń	historycznych.	Aby	jak	najlepiej	
odtworzyć	 tamte	 wydarzenia,	 przygotowano	 m.in.	 makietę	 z	
frontową	 ścianą	Kopalni	Wujek.	Były	 też	 namalowane	 samo-
chody	milicyjne,	czołgi	oraz	atrapy	karabinów,	z	których	korzy-
stali	młodzi	aktorzy.	
	 Po	spektaklu	plenerowym,	pod	milenijnym	krzyżem	na	Ma-
tysce	została	odprawiona	Msza	Święta	w	intencji	Ojczyzny.	Eu-
charystii	przewodniczył	ks.	prałat	Władysław	Zązel,	proboszcz	
parafii	 Najświętszego	 Imienia	 Maryi	 w	 Kamesznicy	 oraz	 ks.	
Ryszard	Kubasiak,	 proboszcz	parafii	 p.w.	 Św.	Marcina	w	Ra-
dziechowach,	a	homilię	wygłosił	ks.	Ireneusz	Tatura,	proboszcz	
parafii	 p.w.	Podwyższenia	Krzyża	Świętego	w	Katowicach,	 na	
terenie	której	znajduje	się	kopalnia	„Wujek”.	
	 Po	liturgii	odczytano	Apel	Poległych,	którego	tekst	wyłonio-
no	w	ogólnopolskim	konkursie	 historycznym	dla	młodzieży	 –	
zwyciężył	apel	przygotowany	przez	Kornela	Celocha,	gimnazja-
listę	z	Tomaszowa	Mazowieckiego.	Następnie	do	usypywanego	

od	2005	roku	kurhanu	pamięci	dosypano	ziemię	z	kopalni	„Wu-
jek”,	uświęconą	krwią	górników,	zastrzelonych	tam	16	grudnia	
1981	roku.
	 Głównym	 Organizatorem	 Zaduszek	 Narodowych	 było	
Stowarzyszenie	 „Dzieci	 Serc”	 z	 gminy	 Radziechowy-Wieprz.	
Zaduszki	Narodowe	odbywają	 się	od	2005	 roku	pod	krzyżem	
milenijnym	na	Matysce,	połączone	są	z	usypywaniem	kurhanu	
ziemią	 z	miejsc	 pamięci	 narodowej.	Od	 pięciu	 lat	 uroczysto-
ściom	tym	towarzyszą	spektakle	plenerowe,	tematycznie	zwią-
zane	z	hasłem	przewodnim	Zaduszek.
	 W	 tegorocznej	 uroczystości	 uczestniczyli	 przedstawiciele	
katowickiego	oddziału	Instytutu	Pamięci	Narodowej,	reprezen-
tacja	górników	i	młodzieży	z	Katowic,	członkowie	podbeskidz-
kiej	 i	 śląsko-dąbrowskiej	 „Solidarności”,	 reprezentacja	 Straży	
Pożarnej	w	Radziechowach	i	wielu	innych	znamienitych	gości.
	 Z	całego	serca	pragnę	podziękować	wszystkim	wspaniałym	
ludziom,	którzy	przyczynili	się	do	organizacji	tego	niecodzien-
nego	widowiska,	 a	w	 szczególności	Paniom	z	Koła	Gospodyń	
w	 Radziechowach,	 które	 przygotowały	 pyszny	 poczęstunek	
zarówno	na	 szczycie	Matyski,	 jak	 i	w	Domu	Ludowym	w	Ra-
dziechowach,	 strażakom	 z	 OSP	 w	 Radziechowach,	 aktorom,	
sponsorom	i	wszystkim	tym,	którzy	podarowali	odrobinę	serca	i	
poświęcili	czas	na	pomoc	w	przygotowaniach	i	organizacji	VIII	
ZADUSZEK	NARODOWYCH	w	Radziechowach.	

Autor: Magdalena Więzik

APEL REDAKCJI
	 Zapraszamy	 wszystkich	 zainteresowanych	 na	 naszą	
stronę	 internetową:www.radziechowy-wieprz.pl,	 gdzie	
znajdują	się	bieżące	informacje	dotyczące	naszej	gminy.	
	 Zapraszamy	wszystkich	chętnych	do	współredagowa-
nia	biuletynu.	


