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KONCERT I POŚWIĘCENIE SALI
W RADZIECHOWACH

Wspaniały koncert kolęd w wykonaniu Ze-
społu Pieśni i Tańca „Jodełki” oraz Zespołu Re-
gionalnego „Grojcowianie” czekał na tych, któ-
rzy 18 stycznia 2015 roku przybyli do nowo wy-
remontowanej sali w  domu ludowym w  Ra-
dziechowach. Wydarzenie było także wspania-
łą okazją aby podziękować wszystkim, którzy 
pomagali w remoncie sali.

Oprócz koncertu kolęd podziwiać można 
było także piękne Jasełka pt. „Boże Narodze-
nie w  Beskidach” pióra Pani Walerii Prochow-
nik w wykonianiu ZR „Grojcowianie”. Wspólne-
mu występowi naszych zespołów towarzyszyło 
ważne wydarzenie – było nim poświecenie od-
danej po remoncie sali, którego dokonał ks. Ry-
szard Kubasiak, Proboszcz Parafii p.w. św. Mar-
cina w  Radziechowach. Poświęceniu towarzy-
szyły piękne słowa skierowane do mieszkań-
ców, którzy wspólnymi siłami dokonali remon-
tem sali czegoś naprawdę wielkiego, ukazują-
cego jedność całego sołectwa Radziechowy. 

W  trakcie koncertu Wójt Gminy Maciej Mika 
serdecznie dziękował wszystkim sponsorom 
i  ofiarodawcom, których wkład był niezbędny 
w przeprowadzeniu remontu sali oraz wszystkim, 
którzy wspierali pracujących robotników pomocą.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM I LUDZIOM DO-
BREGO SERCA, KTÓRZY POMOGLI W  REMON-
CIE SALI W IMIENIU CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI GMI-
NY DZIĘKUJEMY RAZ JESZCZE!!!

(M. Husar)

Szanowni Państwo!
Z okazji niedawno obchodzonych świąt – dnia babci i dziad-

ka, składamy serdeczne życzenia wszystkim seniorom zamiesz-
kujących naszą Gminę. Życzymy im dużo zdrowia, radości i prze-
żywania wyjątkowych chwil każdego dnia w otoczeniu najbliż-
szych.

Na zbliżające się ferie życzymy także wszystkim dzieciom z na-
szej gminy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Pięknej śnież-
nej pogody i wielu wspaniałych zabaw z rodzinną i przyjaciółmi. 

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz
Maciej Mika

Przewodniczący Rady Gminy
Radni oraz Sołtysi Gminy Radziechowy - Wieprz
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JASEŁKA W BRZUŚNIKU - FOTORELACJA

W  dniu 19 grudnia 
w  Brzuśniku odbyły się 
tradycyjne jasełka, przy-
gotowywane jak co roku 
przez klasę IV szkoły pod-
stawowej. Wsparcia wo-
kalnego występującym 
udzielił szkolny zespół 
„Wiolinki”, dzięki które-
mu pod okiem Pani Doro-
ty Ryżki na ten dzień przy-
gotowany został również 
piękny koncert kolęd. 

Podczas uroczystości 
w  szkole obecny był Wójt 
Gminy Radziechowy-Wieprz Pan Maciej Mika oraz Dyrektor GZO 
Pani Elżbieta Kosiec.

           (M.H.)

Zakolędowali 
W dniach grudniu i stycz-

niu 2014 roku w Urzędzie 
Gminy było gwarno i rado-
śnie. Zgodnie z tradycją, do 
Wójta Macieja Miki i Jego 
pracowników, z kolędą zawi-
tały grupy kolędowe z Przed-
szkola w Radziechowach,  
z Szkoły im. ks. Jana Twar-
dowskiego, Brzuśnika („Wio-
linki”) oraz Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Przybędzy 
(Zespół Pop-Folkowy). 

Wizyta kolędników Zespo-
łu Regionalnego „Grojcowia-
nie” i Zespołu Pieśni i Tańca 

„Jodełki” była miłym przerywnikiem podczas obrad na komisjach Rady Gminy.
Serdecznie dziękujemy kolędnikom za ich piękne występy i zapraszamy  

w przyszłym roku!
(M.H.)
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Jak co roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym od rana 17 grud-
nia 2014 r. panowała atmosfera zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia. Tego dnia został zorganizowany kiermasz świątecznych ozdób 
(stroików, dekoracji świątecznych) oraz wypieków z piernika. Wspólne 
działania rodziców i nauczycieli po raz kolejny przyniosły wspaniałe 
efekty. Koncert kolęd i pastorałek przygotowany pod kierunkiem na-
uczycielki Pani mgr Lucyny Hankus należy do ważnych przedsięwzięć 
artystycznych naszej szkoły z  udziałem uczniów chóru szkolnego. 
Uczniowie przygotowali występ, który oczarował 
wszystkich i  wprowadził w  świąteczny nastrój. 
Przy naturalnej, pięknej choince, licznie zgroma-
dzona publiczność wsłuchiwała się w niezwykłe 
i  odważne aranżacje kolęd. W  repertuarze moż-
na było usłyszeć wokalne wykonanie chórzystów 
czterech kolęd i pastorałek: „Cieszmy się i Raduj-
my”, „Kiej łowiecek”, „Dziś w  stajence”, „Grudnio-
we noce”. Ponadto swoje instrumentalne umie-
jętności uczniowie zaprezentowali grając na fle-
tach prostych i  pięknie brzmiących kolorowych 
cymbałach kolędę „Lulajże Jezuniu”. Młodzi mu-
zycy w  kolędach odważnie prezentowali swoje 
instrumenty a całość zabrzmiała bardzo ciekawie 
i  intrygująco. Wykonane z  sercem ale i  wielkim 
kunsztem kolędy przybliżyły refleksyjny nastrój 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Natomiast dzieci przed-
szkolne wraz z paniami Agnieszką Rączką, Eweliną Witkowską, Aliną 
Wajdziak i  Aleksandrą Ziajką zaprezentowały historię Bożego Naro-
dzenia. Uczennica Julia Rączka wraz z kuzynką Oliwią Murańską za-
prezentowały utwór pt. „Gore Gwiazda” we własnym wykonaniu wo-
kalnym i instrumentalnym. Piękne stroje i Święta Rodzina w otoczeniu 
Trzech Króli wprowadziły wszystkich w nastrój tajemniczej Nocy Bo-
żego Narodzenia. Na zakończenie nasi uczniowie należący do zespołu 
„Grojcowianie” wraz z panią Brygidą Murańską zaśpiewali piękną pa-
storałkę i  oczywiście złożyli piękne powinszowanie gwarą góralską 
wszystkim zebranym: nauczycielom, rodzicom oraz gościom. W  po-
dziękowaniu za wprowa-
dzenie w świąteczny na-
strój chór oraz występu-
jące przedszkolaki otrzy-
mali głośne brawa od 
publiczności. Były życze-
nia spokojnych i  rodzin-
nych świąt, oraz życzenia 
przekazane za pośred-
nictwem Pana Nadleśni-
czego Nadleśnictwa Wę-
gierska Górka – Mariana 
Knapka od Pary Prezy-
denckiej, która za poda-
rowanie Szopki z  Pierni-
ka przekazała dzieciom 
wraz z  życzeniami książ-
kę z  własnoręcznie na-
pisaną dedykacją. Było 
nam miło, że zaprosze-
nie przyjęli i swoją obec-
nością zaszczycili nas: 
Wójt Gminy Radziecho-
wy – Wieprz – Pan Ma-
ciej Mika oraz Pani Rad-
na Irena Rodak, któ-
ra przez wiele lat była 
związana z  naszą szko-
łą, a  także Rodzice, któ-

rzy licznie przyszli posłuchać ko-
lęd, obejrzeć występy dzieci oraz 
wesprzeć naszą szkołę poprzez 
zakup przygotowanych stroików, 
wypieków z piernika w różnej po-
staci.

Dyrektor Szkoły składa po-
dziękowanie wszystkim nauczy-
cielom zaangażowanym w  przy-

Hej kolęda, kolęda!
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gotowanie dzieci oraz wykonanie stroików i ozdób świątecznych, ro-
dzicom, pracownikom zaangażowanym w  pieczenie, dekorowanie 
i  sprzedaż pierników, szopek oraz piernikowych ozdób na choinkę. 
Ich poświęcenie i zaangażowanie jest godne podziwu.

Z Rady Rodziców: Magdalenie Duraj, Grażynie Sufa, Bernadetcie 
Nowak, Katarzynie Lemza, Brygidzie Murańskiej, Bożenie Kępka, Ga-
brieli Pieczarka, Elżbiecie Fojcik, Kindze Chowaniec, Agnieszce Rącz-
ka, Joannie Sufa, Agnieszce Nowak, Jolancie Pieronek, Beacie Ciupka, 
Piotrowi Nowakowi, Katarzynie Polak, Marzenie Noga, Irenie Howa-
niec, Monice Kamińskiej, Monice Wrzeszcz, Annie Figura, Katarzynie 
Smoczek, Katarzynie Pawełek, Małgorzacie Jakimowicz, Elżbiecie Bąk, 

Ewie Paciorek, Brygidzie Zemczak, Annie Muszyńskiej, Edycie Semik 
oraz osobom, które nie należą do Rady Rodziców, a  pomagały: An-
nie Duraj, Bożenie Stopka, Patrycji Duraj, Piotrowi Drewniak, Korne-
lii Drewniak, Arturowi Pytel, Annie Adamczyk, Teresie Sobel i Halinie 
Pierniak, Bogusławie Czanieckiej, Gabrieli Kaletka, Justynie Kupczak, 
Ewie Winiarskiej, Bernadetcie Dudek, Aleksandrze Kępka.

Mamy wspólny cel, który nas połączył – gromadzenie środków na 
budowę sali gimnastycznej. Mamy niezłomną nadzieję, że ten cel uda 
nam się w końcu osiągnąć. Dzieci to nasze wspólne dobro – inwestuj-
my w nie!

(M. Pastor)

OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS EKOLOGICZNY

NA NAJCIEKAWSZĄ ULOTKĘ 
O SEGREGACJI ODPADÓW W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ
im. FRANCISZKA POLAKA W JUSZCZYNIE

W miesiącu październiku nasza szkoła przystąpi-
ła do konkursu plastycznego na najciekawszą ulot-
kę promująca segregację odpadów, w  ramach akcji 
,,Ogólnopolska Lekcja Ekologiczna”. Uczniowie two-
rzyli prace na specjalnym papierze z makulatury. Na-
stępnie jury naszej szkoły wybrało 5 najciekawszych 
prac, które zostały wysłane pocztą elektroniczną 
w formie skanu na adres fundacji ekologicznej Arka. 
Sporód nadesłanych prac, komisja ogólnopolska wy-
brała 10 najciekawszych, wśród których znalazła się 
praca naszej uczennicy - Aleksandry Skoczeń z klasy 
III a. Bardzo cieszymy się z tego sukcesu, z uwagi na 
to, iż był to konkurs o zasięgu ogólnopolskim, w któ-
rym laureaci otrzymali równorzędne nagrody - IPode. 
Gratulujemy zwyciężczyni.

Data Co będzie się działo? Kto organi-
zuje? Gdzie? Godziny:

02-02-2015 Bajkowe spotkania oraz warsztaty z quillingu GCKPT Dom ludowy Radziechowy od 9.00 – 13.00
03-02-2015 Bajkowe spotkania oraz warsztaty z bibułkarstwa GCKPT Dom ludowy Radziechowy od 9.00 – 13.00
04-02-2015 Bajkowe spotkania oraz warsztaty z quillingu GCKPT Dom ludowy Przybędza od 9.00 – 13.00
10-02-2015 Spotkania survivalowe GBP DUŻA SALARADZIECHOWY od 9.00
Od: 04-02 

12-02-2015
13-02-2015

Projekcje filmów GBP
RADZIECHOWY: 

WIEPRZ 
JUSZCZYNA 

od 10:00
codziennie!

11-02-2015 Spotkanie filmowe z Marzeną GBP Dom ludowy Radziechowy
05-02-2015 Bajkowe spotkania oraz warsztaty z quillingu GCKPT Dom ludowy Wieprz od 9.00 – 13.00
09-02-2015 Bajkowe spotkania oraz warsztaty z quillingu GCKPT Dom ludowy Juszczyna od 9.00 – 13.00
10-02-2015 Bajkowe spotkania oraz warsztaty z bibułkarstwa GCKPT Dom ludowy Juszczyna od 9.00 – 13.00
11-02-2015 Bajkowe spotkania oraz warsztaty z bibułkarstwa GCKPT Dom ludowy Bystra od 9.00 – 13.00
12-02-2015 Bajkowe spotkania oraz warsztaty z quillingu GCKPT Dom ludowy Brzuśnik od 9.00 – 13.00

Całe ferie Tańce na macie – warsztaty taneczne i konkurs tańca na 
macie GBP Juszczyna

9-02-2015 Warsztaty szycia kukiełek GBP Wieprz
5-02-2015

11-02-2015 Turniej xbox GBP Radziechowy, Wieprz

17-02-2015 Wyjazd laureatów konkursu plastycznego GCKPT Bielsko-Biała

CO ROBIĆ W FERIE? 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!!!

Terminy, z przyczyn niezależnych od organizatorów, mogą ulec zmianie.
Bieżąca informacja na stronie http://www.radziechowy-wieprz.pl/

FUNCJONOWANIE APTEK
 NA TERENIE GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ

W 2015 ROKU

1. Apteka ,,Zdrowie „
Wieprz ul. Żywiecka 15
 34-381 Wieprz
Tel. 338 611116
Godziny otwarcia 
Poniedziałek – Piątek 8.00-17.00 
Sobota – 8.00-12.00 
Niedziela nieczynne 

2. Apteka ,,św. Marcina” 
34-381 Radziechowy 
Ul. Św. Marcina 83
Te. 338676454   
Godziny otwarcia 
Poniedziałek – Piątek 8.00-17.00
Sobota – 8.00-13.00 
Niedziela nieczynne 

3. Apteka Brzuśnik 227
34-382 Bystra 
Tel. 338675565 
Godziny otwarcia 
Poniedziałek – Piątek 8.00-17.00
Sobota – 8.00-12.00 
Niedziela nieczynne 

(M.W.)
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NOWI RADNI GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ:
PIELA Piotr – Przewodniczący Rady Gminy
DUDYS Damian – I V- ce przewodniczący Rady Gminy
MICHALSKI Bogusław – II V-ce przewodniczący Rady Gminy
GOŁEK Stanisław  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
TRZOS Mirosław – Przewodniczący Komisji Porządku 
 Publicznego i Ochrony Mienia 
RODAK Irena – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Spraw Socjalnych 
ORLIŃSKI Stanisław – Przewodniczący Komisji Budżetu,  
 Finansów i Rozwoju Gospodarczego
KUBIEŃ Czesław 
KOSIEC Jan 
SKOWRONEK Antoni 

JURASZEK Aleksander 
JANIK Mariusz 
JARCO Mirosław
BIEGUN Piotr Jan 
MATLAK Czesław

W ostatnim numerze biuletynu „Nasza Gmina” pojawił się 
błąd, polegający na pominięciu opisu przydzielonej Panu 
Damianowi Dudysowi istotnej funkcji pełnionej w prezy-
dium Rady Gminy jako I V-ce przewodniczący. Za niedopa-
trzenia serdecznie przepraszamy. 

Redakcja 

18 stycznia 2015 r. odbyła się III edy-
cja „Rodzinnego Kolędowania”. Jak co 
roku spotkanie poprowadziła Pani mgr 
Anna Micherda oraz Rada Rodziców pod 
przewodnictwem Pani Agnieszki Szuty. 
Wszyscy obecni goście zostali powita-
ni przez Dyrektora Szkoły Pana Grzego-
rza Ciurlę. 

Najważniejszym punktem tegorocz-
nego spotkania były Jasełka o  lekkim zabar-
wieniu humorystycznym, w których swoje zdolno-
ści artystyczne zaprezentowali zarówno uczniowie 
młodsi z klas I – III jak i uczniowie klas starszych. 
Było to naprawdę wyjątkowe widowisko z  pięk-
ną scenografią  i ciekawymi strojami akto-
rów. Prawdziwa szopka ze słomianym da-
chem wraz z gwieździstym  niebem, do-
dała spektaklowi uroku.

Przedstawienie było uświetnione 
śpiewem kolęd w  wykonaniu naszego 
szkolnego zespołu wokalno - tanecz-
nego „Smyki”.  A  wszystko to pod kie-
runkiem Pań Elżbiety Ciurli, Magdaleny 
Włoch oraz Moniki Słowik.

 Każda z klas 0 – VI przygotowała swój występ. 
Zarówno repertuar prezentowanych kolęd jak 
i  aranżacje w  jakich zostały zaprezentowane były 
jedyne w swoim rodzaju. Nasi najmłod-
si uczniowie, czyli oddział zerowy za-
śpiewali kolędę w języku hiszpańskim. 
Klasy I zaprezentowały nieznany w na-
szym regionie zwyczaj Kolebania, kla-
sy II zatańczyły siustanego, po ich wy-
stępie nikt nie ma wątpliwości, że ro-
sną nam wspaniali mali górale.

Z  okazji zbliżającego się Dnia 
Babci i  Dziadka, klasy III złożyły 
wszystkim dziadkom i  babciom życzenia zawarte 
w wierszu i radosnych piosenkach. I czymże był by 
Dzień Babci i Dziadka bez laurki własnoręcznie wy-
konanej przez ukochanego wnuczka i wnuczki. 

Klasy IV natomiast dla naszych gości zagra-
ły kolędę na fletach i keyboardzie. Piąta klasa wy-

stąpiła w  góralskiej aranżacji 
prezentując swoje zdolności 
wokalne. Dziewczynki z  klas 
VI stworzyły własny układ ta-
neczny do anglojęzycznej pio-
senki świątecznej.

Rada Rodziców uatrakcyj-
niła imprezę ciekawymi nie-
spodziankami jak np. licyta-
cja fantazyjnie przystrojo-

nych mufinek i „Dyrektorskiego Tortu”, ponoć Pan 
Dyrektor sam go upiekłJ. Tegoroczną nowością 
było stoisko regionalne gdzie każdy mógł spró-
bować do- mowej bukty, pysznego chle-

ba z tradycyjnym smalcem, ka-
banosika czy oscypka. Radosna 
atmosfera spotkania sprzyjała 
wspólnemu śpiewaniu kolęd 
przy akompaniamencie Pana 
Adama Matlasa. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim rodzicom za bar-
dzo liczne przybycie oraz 

zaproszonym gościom, którzy 
uświetnili naszą imprezę: Panu Wójtowi Maciejowi 
Mice, Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Pio-
trowi Pieli, Radnym Gminy Radziechowy – Wieprz, 

Pani Sołtys Marii Hulak, Przewodni-
czącej KGW i Przewodniczącej Sto-
warzyszenia „Wieprzanki”. emery-
towanym dyrektorom i  nauczy-
cielom naszej szkoły. Szczegól-
ne słowa podzięki i  uznania kie-
rujemy Radzie Rodziców za serce 
i  pracę włożone w  przygotowa-

nie tak szczególne-
go dla nas wszyst-
kich święta jakim 
jest „Rodzinne kolę-
dowanie”.

I. Dudek

III EDYCJA RODZINNEGO KOLĘDOWANIA
 W SZKOLE POPDSTAWOWEJ IM. JANA KLICHA
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Służba Zdrowia na terenie Gminy

Godziny otwarcia placówek: 
Ośrodek Zdrowia Radziechowy: 
 poniedziałek  8.00 – 15.00 
 wtorek   8.00-18.00 
 środa   8.00 – 15.00  
 czwartek  8.00-18.00  
 piątek   8.00 – 15.00 

Ośrodek Zdrowia Wieprz:   
 poniedziałek 8.00 – 18.00
 wtorek   8.00-15.00 
 środa   8.00 – 18.00
 czwartek  8.00-15.00  
 piątek   8.00 – 18.00 

Punkt Lekarski Przybędza:
 środa   8.00 – 11.00 

Udzielenie świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych, diagno-
stycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, oraz pielęgniarskich  
w zakresie: 
- świadczeń lekarza POZ 
- świadczeń pielęgniarski POZ 
- świadczeń położnej POZ 

Usługi są wykonywane w ramach kontraktu z NFZ

NZOZ Sallus AEGROTI Jarosław Bolek
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sallus AEGROTI Jarosław Bolek
ul. Żywiecka 15 34-381 Radziechowy

 
Godziny otwarcia placówek : 
Ośrodek Zdrowia Wieprz obok stacji PKP: 
  poniedziałek 8.00 – 18.00     
Udzielenie świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych, diagno-
stycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, oraz pielęgniarskich  
w zakresie: 
- świadczeń lekarza POZ 
- świadczeń pielęgniarski POZ 
- świadczeń położnej POZ 
Usługi są wykonywane w ramach kontraktu z NFZ

Lek. stom. Sławomir Michalski
Radziechowy ul. św.Marcina 1301

Godziny otwarcia:

Pn 12.00-18.00
Wt 12.00-18.00
Śr     8.00-14.00
Cz    12.00-18.0
Pt   12.00-18.00

W gabinecie świadczone są usługi stomatologiczne w tym: 
stomatologia zachowawcza, protetyka, pedodoncja, chirurgia sto-
matologiczna.
Usługi prowadzone są w ramach kontraktu z NFZ.

Gabinet Lekarzy Dentystów „DuoDent”
Maja Klimkiewicz, Dominika Stolecka

- Spółka Partnerska
Wieprz, ul.Żywiecka 15/11

34-381 Radziechowy
tel. 503998241, 510122570

gabinet jest otwarty od poniedziałku do piątku 
  od 8.00 do 19.00 

jest to prywatna praktyka bez kontraktu z NFZ

świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, chirur-
gii stomatologicznej, pedodoncji, profilaktyki chorób przyzębia, 
protetyki oraz diagnostyki radiologicznej
profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia u dzieci i dorosłych

Indywidualna Praktyka Lekarska
Ginekolog Położnik Dariusz Gaszek

Wieprz ul. Żywiecka 15 
Tel. 606 116 185 

Podmiot Leczniczy: 
Indywidualna Praktyka Lekarska
Ginekolog Położnik Dariusz Gaszek
Wieprz ul. Żywiecka 15 
Tel. 606 116 185 
Właściciel : 
Ginekolog Położnik Dariusz Gaszek
Wieprz ul. Żywiecka 15 
Miejsce i godziny przyjęć: 
 Ośrodek Zdrowia - Wieprz obok stacji PKP  
Piątek 9.30 – 11.00 ( po ustaleniu telefonicznym) 
Udzielenie świadczeń zdrowotnych: 
 profilaktycznych , diagnostycznych, leczniczych w zakresie 
ginekologicznym, położniczym, cytologicznym, krioterapia,
medycyna estetyczna 
Usługi są wykonywane w ramach prywatnej praktyki lekarskiej
Działania profilaktyczne : 
- profilaktyka chorób nowotworowych , prowadzenie ciąży.

GABINET STOMATOLOGICZNY  -  
Elżbieta Okrzesik-Maniciak

34-381 Radziechowy. ul. Św. Marcina 1301
 
Godziny Przyjęć:  Wtorki od godz. 15.00  do 18.00  oraz piątki od 
godz. 14.00 do 17.00
Gabinet świadczy usługi stomatologiczne z dziedziny stomatolo-
gii zachowawczej, stomatologii estetycznej, endodoncji, chirurgii 
stomatologicznej oraz protetyki w ramach  Prywatnej Praktyki Le-
karskiej, Wstępne badania lekarskie przeprowadzane są bezpłat-
nie. 

(M.W.)

NZOZ ,, SALUS”  Włodzimierz Waligóra i Tadeusz Underman
34-381 Radziechowy , ul. Św. Marcina 1301 

tel. 33 867 62 88
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Niedzielnym późnym popołudniem 11 stycznia 2015 roku 
w  sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. ks prał. Stanisława Gaw-
lika w Radziechowach miał miejsce magiczny KONCERT KOLĘD. 
Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, przygotowali niezwykły wy-
stęp, który licznie zgromadził mieszkańców naszej miejscowości. 
Gośćmi honorowymi tego wieczoru byli Pan wójt Maciej Mika oraz 
Ksiądz proboszcz Ryszard Kubasiak.

Pięknie przystrojona sala, nastrojowy blask świec…   Wieczór 
kolęd rozpoczęło powitanie zgromadzonych przez niezastąpio-
nego pana Bolesława Słomińskiego, który oddał mikrofon w ręce 

gimnazjalistów. Już po chwi-
li wszyscy wsłuchani w  kolę-
dy i pastorałki dali się porwać 
czarowi chwili. Szkolny chór 
po raz kolejny stanął na wy-
sokości zadania, śpiewając ko-
lędy zarówno nowe, których 
wcześniej nie mieliśmy okazji 
słyszeć, jak i te wszystkim do-
brze znane. 

 Dźwięki skrzypiec i puzo-
nu, występy utalentowanych 
solistów – urozmaicony reper-
tuar sprawił, że czarowne po-
południe zbyt szybko zmieni-
ło się w  wieczór. Zakończyli-
śmy go wspólnym odśpiewa-
niem kolędy. Zgromadzonym 
podziękowała Pani dyrektor 
Jadwiga Śleziak, swoimi re-
fleksjami podzielili się również 
wójt i ksiądz proboszcz.

(I. Płonka)

Wieczór kolęd
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Na półmetku rozgrywek I Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Pił-
ki Ręcznej Dziewcząt w tabeli przewodzą Łodygowiczanki, które 
zwyciężyły w ostatnim turnieju odbywającym się na hali w Łody-
gowicach.

Podczas  zmagań decydowało się kto będzie liderem podbe-
skidzkiej ligi w bezpośrednich meczach pomiędzy Łękawicą a SPR 
Żywiec, a przede wszystkim SPR Łodygowice a Łękawicą.

Pierwszy mecz miał niezwykłe oblicze. Przez sześć minut utrzy-
mywał się wynik 0:0. 

Obie drużyny grały dość zachowawczo i  jakby obawiały się 
śmielej zaatakować. Znacznie żywiej zrobiło się w drugiej odsło-
nie. Ostatecznie Łękawica pokonała SPR Żywiec 5:3. W tym meczu 
dwóch karnych nie trafiły łękawiczanki, a trzech żywczanki. Wszy-
scy jednak czekali na hit pierwszej rundy pomiędzy SPR Łodygo-
wice a Łękawicą. Po pierwszej połowie łodygowiczanki prowadzi-
ły 4:3 i wiele wskazywało na to, że druga połowa będzie miała za-
cięty charakter. Tymczasem ekipa SPR Łodygowice zagrała jak na 
skrzydłach i wygrała 9:3. Tym samym łodygowiczanki zostały mi-
strzem półmetka i co warto podkreślić osiągnęły to w fantastycz-
nym stylu wygrywając wszystkie swoje spotkania Teraz podbe-
skidzkie piłkarki mają nieco wytchnienia, bo kolejny turniej ligo-
wy, już w  ramach rundy rewanżowej, planowany jest 21 lutego 

w Bystrej koło Bielska-Białej.
Organizatorem I i II Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcz-

nej Dziewcząt jest Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna.

Wycieczką na Szyndzielnię i Klimczok Szkolne Koło Krajoznaw-
czo-Turystyczne przy Gimnazjum Publicznym nr 3 w Juszczynie za-
kończyło bardzo udany sezon turystyczny. Wycieczka została czę-
ściowo sfinansowana ze środków zdobytych w konkursie na „Naj-
aktywniejsze Koło SKKT Powiatu Żywieckiego 2013/2014”, w któ-
rym Koło zdobyło 4 miejsce w  kategorii gimnazjów, otrzymując 
czek na  200 złotych.  Sukces ten jest wynikiem bardzo aktywnego 
uczestnictwa uczniów w wycieczkach i imprezach turystycznych. 

Wiosna 2014 roku uczniowie naszego gimnazjum bardzo do-
brze zaprezentowali się  w eliminacjach powiatowych XLII Ogól-
nopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznaw-
czego. Drużyna w  składzie: Aleksandra Sufa, Magdalena Skolarz 
i Weronika Kamińska zajęła czwarte miejsce wśród 11 zespołów, 

przegrywając nieznacznie z czołowymi drużynami. Również wspa-
niale uczniowie z gimnazjum z Juszczyny prezentowali się w kon-
kursach przeprowadzanych w trakcie zlotów turystycznych „Czy-
ste Góry”, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w  Żyw-
cu. Podczas zlotu, którego podsumowanie odbyło się w  Oczko-
wie, Aleksandra Sufa zajęła drugie miejsce w konkursie krajoznaw-
czym. Z kolei w zlocie, którego podsumowanie odbyło się w Żyw-
cu, pierwsze miejsce w konkursie krajoznawczym zajęła Weroni-
ka Kamińska a Kajetan Duraj był trzeci w konkursie ekologicznym.

We wrześniu uczniowie naszej szkoły wzięli także udział w co-
rocznym Zlocie Żywczaków na Babiej Górze, zdobywając najwyż-
szy szczyt Beskidów.

Do zobaczenia na szlakach wiosną.
Opiekun SKKT  Edward Szczyrk

Udany sezon turystyczny SKKT
przy Gimnazjum w Juszczynie

Piłka Ręczna nie zwalnia tempa

I LIGA SPR Tabela
Pauzowały: Ujsoły
1. SPR Łodygowice 11 22 131:52
2. Łękawica 11 18 107:61
3. SPR Żywiec 11 17 107:58
4. Bystra Ciapki 11 15 144:82
5. Bystra Gimnazjum 11 15 117:69
6. SPR Twardorzeczka 11 13 108:83
7. Team Jeleśnia 11 10 87:85
8. Stowarzyszenie 16 Bielsko-Biała 11 8 90:109
9. TS Metal Węgierska Górka 11 6 89:106
10. Ujsoły 11 6 75:121
11. PKS Olimpijczyk Gilowice 11 2 48:158
12. PTG Sokół w Gminie Czernichów 11 0 39:161

c. d. na str. 10
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14 stycznia 2015 r. gościliśmy w naszej szkole uczniów Szko-
ły Podstawowej z Bystrej oraz z Brzuśnika. Na Sali gimnastycznej 
pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego odbyły się Gmin-
ne Igrzyska Sportowe z Tenisa Stołowego. Reprezentantami naszej 
szkoły;

- w kategorii dziewcząt były:
Motyka Natalia, 
Murańska Karolina, 
Suława Martyna – klasa VI

- w kategorii chłopców:
1. Cudek Seweryn
2. Ciućka Jan
3. Ścigany Waldemar klasa V. 
 
Drużyny dziewcząt i chłopców pokonując koleżanki i kolegów 

z pozostałych szkół, zostali reprezentantami naszej gminy w zawo-
dach na szczeblu powiatowym. Przy stołach rywalizacja była za-
cięta, a mecze bardzo emocjonujące. 18 lutego będziemy trzymać kciuki za sportową reprezentację 

Tenisa Stołowego Naszej Szkoły! Gratulujemy uczniom, jak rów-
nież nauczycielom wychowania fizycznego: Grzegorzowi Ciur-
li, Agnieszce Janosz. Cieszymy się z kolejnego sukcesu naszych 
uczniów!

Sp Bystra:
1. Noga Filip
2. Murański Kacper
3. Stopka Michał

Sp Brzuśnik:
1. Piela Kacper
2. Marek Adrian
3. Polak Nikodem

1. Nowak Martyna
2. Kania Daria
3. Arast Magdalena

Autor:
Szkoła Podstawowa im Jana Klicha  w Wieprzu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha
w Wieprzu MISTRZAMI Tenisa Stołowego

1. Gimnazjum Łękawica 8 14 64:24
2. SPR Milówka 8 12 73:26
3. SPR Świnna 8 12 60:22
4. SPR Koszarawa 8 12 75:42
5. SPR Twardorzeczka II 8 10 60:39

6. SPR Ślemień 8 6 41:45
7. PTG Sokół w Gminie Czernichów II 8 4 18:88
8. SPR Wieprz 8 -8 0:49
9. SPR Młody Wieprz 8 -8 0:49

Autor:  Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
 Żywiecczyzna

c. d. ze str. 10

II LIGA SPR Tabela
Pauzowały: Gimnazjum Łękawica, SPR Koszarawa, SPR Milówka, SPR Młody Wieprz, SPR Świnna i SPR Wieprz.
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ROLNIKU!!!
Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-

skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, nałożyła na rolników obowiązek ubezpieczetnia OC oraz ubezpiecze-
nia z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego ( Dz. U z 2003r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm. ) i zgodnie z art. 84 ust.4 
w/w ustawy

 – Wójt Gminy ma obowiązek przeprowadzenia kontroli o spełnieniu obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia bu-
dynków rolniczych.

W związku z tym proszę o dokonanie tej czynności, a dokument świadczący o ubezpieczeniu zachować do kontroli 
zgodnie z art. 86 cytowanej wyżej ustawy.

Wójt Gminy
Radziechowy – Wieprz

Udało się! Dzięki zaangażowaniu wójta p. Macieja Miki i pre-
zesa Spółki Wodnej z Wieprza p. Jerzego Kani, a  przede wszyst-
kim dzięki ciężkiej pracy ekipy technicznej Urzędu Gminy, miesz-
kańcy Wieprza wreszcie będą mogli korzystać z  większej i lepiej 
dostosowanej do ich potrzeb biblioteki. Kącik dla dzieci, czytelnia 
dla dorosłych, mini kino, strefa z konsolą xbox kinect – to wszyst-
ko dzięki współpracy i chęci poprawy warunków w jakich miesz-
kańcy będą wypożyczać książki, brać udział w warsztatach i reali-
zować wiele inspirujących działań. 

Zapraszamy serdecznie do korzystania z  księgozbioru, ale 
także do zgłaszania propozycji działań, spotkań, warsztatów. Już 
w  czasie ferii zimowych młodzi mieszkańcy Wieprza będą mieli 
okazję korzystać z nowego pomieszczenia.

W  poprzednim roku w  Bibliotece zrealizowaliśmy wiele spo-
tkań (z pisarzami: Moniką Szwają, Katarzyną Ryrych, Kazimierzem 
Szymeczko, Ewą Białołęcką) i  warsztatów  (filmowych, fotogra-

ficznych, ceramicznych, literackich, dziennikarskich, komputero-
wych). Co będzie się działo w roku 2015? To zależy od Was – miesz-
kańców Gminy. Zgłaszajcie propozycje działań. W związku z tym, 
że budżet Biblioteki uległ okrojeniu działania w  tym roku będą 
dla nas trudniejsze, ale mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać 
dodatkowe środki finansowe w  ramach projektów.  Pamiętajmy 
o tym jak ważna jest kultura i edukacja. Najpiękniejsze i najlepszej 
jakości drogi na nic się nie przydadzą jeśli ludzie nie będą mie-
li powodu aby wyjść z domu, a nasza młodzież wyjedzie za gra-
nicę i nie będzie miała do czego wracać.  W każdej miejscowości 
gminy powinna funkcjonować przestrzeń gdzie mieszkańcy, nie-
zależnie od wieku, mogą się rozwijać, uczyć, mieć kontakt z kultu-
rą. Inwestycja w Bibliotekę, to inwestycja w mieszkańców. Będzie-
my się starać aby rok 2015 był jeszcze bardziej owocny od roku 
poprzedniego.

B.L-B  

Dowiedz się co będzie się działo w  fe-
rie w Twojej bibliotece! Planujemy: pokazy 
filmów i  dyskusje, turnieje gier na konsoli 
xbox kinect i zawody tańca na macie! Szycie 
pacynek i tworzenie ilustracji do książki, tur-
nieje gier planszowych i  karcianych jak Di-
xit, Koncept, Munchkin. 

Nie siedź w domu! Ferie spędź z kolega-
mi i koleżankami w bibliotece ! Zapraszamy 
do naszych placówek od godziny 10:00 na 
zajęcia, warsztaty, konkursy. Każdy znajdzie 
coś dla siebie.

FERIE Z BIBLIOTEKĄ

Remont Biblioteki w Wieprzu
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wspomnienia o ks. gawliku

Pamięci Dziekana Księdza Prałata Stanisława Gawlika
Poświęcam autor

kwiecień 2014 r. c.d.n.
Pielgrzymka do Mont Serrat , La Salette, …1993 r. 

26 kwietnia – poniedziałek 
Po mszy św. porannej program wypoczynkowy, a w nim m.in. 

wyjazd na Mont Serrat. Klasztor Benedyktyński wśród niesamo-
witych skał z  figurką Matki Bożej, Sanktuarium i  zabudowania 
klasztorne. Cudowne miejsce do którego prowadzi kilkudziesię-
cio – kilometrowa, niezwykle kręta i niebezpieczna droga, lub ko-
lejka linowa. Ponieważ w  au-
tokarze duży nadtonaż ; woda, 
wino, przewodnik decyduje, je-
dziemy kolejką linową. Jest to 
dodatkowa atrakcja, bo wido-
ki przecudne. Zwiedzamy nie-
zwykłe miejsce, gdzie naocz-
nie możemy się przekonać, co 
to znaczy benedyktyńska cier-
pliwość i  benedyktyńska pra-
ca. Cuda. Pora wracać. Jest połu-
dnie, przed nami jeszcze daleka 
droga i  zwiedzanie Barcelony. 
Idziemy na górną stację kolejki 
linowej i co? Zamknięte – sjesta, 
Hiszpania śpi 3 godziny. Do wi-
dzenia, niech się wam nie śpie-
szy, my mamy czas, tu od wie-
ków uświęcona tradycja, za-
mknięte; banki, sklepy, urzędy. 
My śpimy to i wy też! Basta. Faj-
nie, a tam na dole czeka autokar 
i nie ma zmiłuj się, musimy po-
czekać aż Hiszpania się obudzi 
ze snu – popołudniowego.

27 kwietnia – wtorek,
14 dzień pielgrzymki. Poran-
na msza św. Wyjazd w  kierun-
ku granicy hiszpańsko – francu-
skiej. Pogoda cudowna – ciepło, 
słonecznie. Po iluś tam kilome-
trach kierowcy zatrzymują auto-
kar na jakimś odludnym parkin-
gu i  wysiadać, dalej nie jedzie-
my z  tym ciężarem. Bo przed nami są jeszcze Alpy. Robimy pik-
nik, mówią: mamy dobre sery, które idą pod nóż na koszt firmy, 
wy macie antałki pełne czerwonego i białego wina, jeszcze z Lo-
urdes. A ja przypominam sobie, że mam ogromny okrągły bochen 
chleba z  Polski, upieczony ponad 2 tygodnie temu przez moich 
piekarzy w piekarni moszczenickiej. Nie spleśniały, pachnie Polską 
– znowu cud. Wszyscy w szoku – zaczynamy biesiadę!!    

I ja też tam byłem, chleb z pysznymi serami jadłem i wino pi-
łem. Tak jak wszyscy bracia i  siostry pielgrzymi. A  jak dokładnie 
było uwieczniłem na filmie. 

Jedziemy do La Salette 
Przed nami niebotyczne Alpy, zaczynamy podjazd, przejeż-

dżamy przez alpejskie wioski, droga coraz węższa, zakręty bar-
dziej kręte, pnie się coraz wyżej. Nasz przewodnik, brat Grzegorz, 

ten protestant co nie potrafi kłamać, pokazuje nam przez szyby 
autokaru cienką nic, gdzieś hen na szczycie góry i mówi ,, za parę 
godzin tam będziemy” serca nam zamarły, ale najgorsze dopie-
ro przed nami. Droga pnie się po urwiskach, wąsko, tylko na je-
den pojazd. W  newralgicznych miejscach kierowca rozpaczliwie 
trąbi, choć nic nie widzi bo zakręt za zakrętem. Bo z prawej ścia-
na pionowa, a  z  lewej urwisko chyba z  500 m. w  dół. A  dlatego 
trąbił, by ewentualny pojazd, jadący z góry zatrzymał się w spe-
cjalnej zatoczce wykutej w skale, bo na wyminięcie nie ma szans, 

a po serpentynach nie da się co-
fać, gdy droga ma najwyżej 3 m. 
szerokości. Jest tak wąsko i  tak 
ciasne zakręty, a  autokar długi 
i szeroki, że kierowca  musi cza-
sem brać zakręt na 2 lub 3 razy. 
Do przodu trochę, do tyłu, do 
przodu trochę, do tyłu i  tak kil-
ka razy. Pobocza niczym nie za-
bezpieczone. Czasem stoi jakiś 
słupek 0.5 m. lub w  niektórych 
miejscach wbite są tyczki. To na 
wypadek, gdy w  zimie spadnie 
śnieg, nieraz taki głęboki i żeby 
można było trafić na drogę. 

Siedzę w  autokarze na 
pierwszym siedzeniu, na piętrze 
nad kierowcami i wszystko to fil-
muję. Widzę jak przód autoka-
ru zwisa ponad urwisko, bo koła 
trochę z tyłu i  jak kierowca ma-
newruje, bo to kilkutonowe, pię-
trowe, wielkie cielsko z  50 piel-
grzymami, ich bagażami, z  2 fi-
gurkami Matki Bożej, ileś pozo-
stałego wina w antałkach i wiel-
kie masy cudownej wody z  Lo-
urdes. Sprawnie prowadzić nad 
urwiskami i szczęśliwie dowieść 
nas do celu. Założę się, że 80% 
uczestników tej wyprawy, nie 
jest świadoma zagrożenia, któ-
re na nas czycha, bo nie widzi 
do przodu, tylko trochę na boki, 
więc się mniej boi. Wystarczyło 

by hamulce zawiodły, lub stała się jakaś drobna awaria, albo pę-
kła opona – nie byłoby co zbierać. A wjechać to jedno, ale trze-
ba jeszcze wrócić i to ta samą drogą, innej nie ma. Paranoja. Wcale 
moje obawy nie były takie odległe od rzeczywistości, bo kilkana-
ście lat później, autokar z polskimi pielgrzymami, właśnie na koń-
cu tej drogi, z powodu awarii hamulców, rozbił się całkowicie i jak 
pamiętam zginęło 38 osób. My wjechaliśmy szczęśliwie do La Sa-
lette i zakwaterowano nas w pensjonacie pielgrzymkowym. Miej-
sce znowu wyjątkowe. Widoki przecudne. Siostra Zosia mówi mi, 
ze Matka Najświętsza wybrała na swe objawienia chyba najpięk-
niejsze miejsca na świecie. A to miejsce wyjątkowo wysoko i z dala 
od ludzi. 

c.d.n. Czesław Konior   
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W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ

Rolada z indyka

Składniki:
50 dkg szpinaku, 3 cebule, 2 ząbki czosnku, 4 łyżki oleju, sól, 
pieprz, 5 dużych filetów z indyka (ok 20 dkg) każdy, ½ litra 
bulionu

Wykonanie: szpinak przebrać i zblanszować w gotującej się 
wodzie, odcedzić, zahartować zimną wodą. Cebulę i czo-
snek obrać bardzo drobno posiekać. Na patelni rozgrzać 
olej zeszklić cebulę z czosnkiem, szpinak dobrze odcisnąć 
pokroić w dużo kawałki wymieszać z cebulą i czosnkiem. 
Doprawić do smaku pieprzem i solą. Umyte mięso osuszyć 
ręcznikiem papierowym i oprószyć solą oraz pieprzem. Na 
każdym kotlecie z indyka rozłożyć szpinak zwinąć każdą ro-
ladę i spiąć wykałaczką. Dwie łyżki oleju rozgrzać i obsma-
żyć rolady ok 5 min. na dość dużym ogniu. Następnie wlać 
bulion i dusić od 20 minut pod przykryciem. 
Moja rada: Dobrze doprawiony szpinak jest wyśmienity 
jako farsz do schabu, rolad drobiowych połączony z żółtym 
serem, który podkreśla jego smak. 

Piersi z kurczaka z serem

Składniki: 3 podwójne piersi z kurczaka, 4 białka, sól, pieprz, 
10 łyżek tartego parmezanu, pół puszki groszku, 30 dkg po-
midorów koktajlowych, 8 łyżek oliwy, 5 łyżek soku z cytryny, 
1 główka sałaty rzymskiej, 15 szt. oliwek zielonych. 

Wykonanie: Piersi z kurczaka potnij na grube płaty, biał-
ka roztrzep z pieprzem i solą, płaty piersi obtaczaj w biał-
ku a później w tartym parmezanie układaj w naczyniu na 
natłuszczonej folii aluminiowej (na brytfannie) włóż do 
piekarnika na 15 minut nastawionego na grilli i cały czas 
obracaj w trakcie pieczenia. Pomidory potnij na połówki 
groszek odcedź. Oliwki wymieszaj z sokiem z cytryny z solą 
oraz pieprzem. Porwaną sałatę ułóż na półmisku na niej 
upieczonego kurczaka posyp groszkiem obłóż pomidorami 
i połówkami oliwek polej sosem. 

Kotlety zawijane z papryką

Składniki: 80 dkg schabu bez kości, sól, pieprz. 10 dkg sera 
pleśniowego lazur. Po małej papryce żółtej, czerwonej, zie-
lonej, oregano. 

Wykonanie: Opłukane mięso rozbić młotkiem kuchennym. 
Każdy kotlet natrzeć solą i pieprzem, odstawić na 30 minut 
w chłodne miejsce. Oregano świeże wypłukać osuszyć. Pa-
pryki pokroić na niezbyt grube paski. Ser pleśniowy pokroić 
na dość grube plasterki na każdym kotlecie nałożyć po kil-
ka różnokolorowych pasków papryki, a także po 2 plasterki 
sera i po parę listków oregano. Zwijać dość ściśle roladki, 
aby się nie rozpadły. Spiąć wykałaczkami lub obwiązać ni-
cią bawełnianą. Na patelni dobrze rozgrzać dużą ilość oleju. 
Kłaść roladki i smażyć na złoty kolor, aby mieć pewność że 
są upieczone w środku, patelnię przykryć pokrywką lub fo-
lią aluminiową i pozostawić je na 10 min. na małym ogniu. 

Dobre są podane z ugotowanym ryżem na sypko. 
Moja rada: Tak samo można zrobić roladki z piersi z indyka 
lub kurczaka, jedna tylko uwaga: ponieważ drobiowe mięso 
jest bardzo delikatne nie trzeba go rozbijać młotkiem lecz 
tylko dłonią. Natomiast do środka roladek można włożyć 
pokrojoną w słupki marchewkę, kiszony ogórek, por, pla-
sterek sera żółtego, pleśniowego lub koziego. 

Kotlety z jabłkami

Masa 3 jabłka, 2 cebule.

Przyprawy: 1 łyżka słodkiej papryki, pieprz, sól. 1 łyżeczka 
zmielonej gałki muszkatowej. 
Oprócz tego: 1 kg schabu bez kości, 4 jajka, 1 ½ op. płatków 
kukurydzianych, 2 łyżki mąki kukurydzianej, 2 łyżki mąki 
pszennej musztarda, olej. 

Wykonanie: Jabłka z cebulą zetrzeć na tarce, dodać pieprz 
sól, gałkę muszkatową. Mięso pokroić w poprzek włókien 
na 10 plastrów. Płaty rozbić nadając im owalny kształt. Każ-
dy płat mięsa posmarować do połowy masą a od połowy 
musztardą. Złożyć nadzieniem do środka kotlety panie-
rować w mąkach wymieszanych z papryką, a następnie w 
jajkach rozmieszanych z solą, pieprzem i rozdrobionymi 
płatkami kukurydzianymi. Smażyć krótko na silnym ogniu, 
następnie dosmażyć pod przykryciem. 

Schab z jabłkami

Składniki: 1 kg schabu bez kości, majeranek, sól, pieprz, 20 
dkg masła, por, jabłka
Wykonanie: W schabie naciąć wzdłuż utworzyć kieszeń na-
trzeć przyprawami i częścią masła. Jabłka obrane pokroić w 
ćwiartki. Por przekroić wzdłuż opłukać odciąć zieloną cześć. 
Do kieszeni w schabie włożyć jabłka oraz pora. Oprószyć 
majerankiem i obłożyć masłem piec 40 min w temp. 180C 
podlewać sosem. Podawać na gorąco. 

„Z jabłkami także mięso się uda”

Karnawałowe przekąski

1. Pierś z kurczaka pokrój w kostkę (ok. 1,5 cm) usmaż na 
oliwie, dopraw curry, solą i pieprzem. Wystudzone kawał-
ki mięsa nadziewaj na wykałaczki na przemian z kostecz-
kami ananasa, kawałkiem selera naciowego i polówkami 
winogron. 

2. Grubą kromkę chleba pokrój w słupki i posmaruj masłem 
ziołowym a następnie owiń plasterkami łososia lub wę-
dzonej szynki, całość przekłuj wykałaczką. Nakłuj na wy-
kałaczki plastry szynki zwinięte przekładane masą z sera i 
serka topionego oraz suszonych pomidorów. 

3. Owocowe: Na wykałaczki nadziewaj plasterki brzoskwiń, 
banana, kawałek mandarynki i wszystko skrop sokiem 
wyciśniętym z cytryny.

Elżbieta Kliś
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NIMA JUZ ZBOJNIKOW

Nima juz zbojnikow,
Co nutki po groniak śpiwali — 
Honornie nosili kabuk 
W Bucynie sikiyrkom błyskali.
 
Skojcyły sie łogromne lasy 
nima juz wykrotow i chraści... 
Bacowie starzy łodeśli 
W zgrzebnom perć zabocynio.
 
Hej!... kanyześ ty stary łowcarski boze 
Kaście skrzypecki w karcemnym ścisku?... 
Starzy jik znali i bocom — 
Sli precki, w hole i grali ło zmroku... 

Dziś nima juz zbojnikow!...

(Andrzej Murański )

SYN

Dopiero....
Ujrzałeś świat, 
A już grymas 
Maluje usta 
Jaworowym śpiewem.
 
W maluteńkie rączki 
Próbujesz chwytać 
Plamy słów — 
Dziadkowej brody.
 
Kochanie...

Już niedługo 
Wejdziesz w pejzaż, 
W muzkę gronii,
Jałowca ciszę... 
I wichry zdejmą czapkę, 
Gdy powiesz 
Pierwsze słowo —

A potem 
Pomalutku 
Staniesz prosto 
Na nóżkach 
I wejdziesz 
W gwiezdne obłoki 
Malutkiej ziemi 
Aby
Poznawać 
Dobro i zło.

Gdy poznasz... 
Pójdziesz
Świetlisty 
Pomiędzy ludzi, 
By sobą wypełnić 
Własną drogę.

(Andrzej Murański )

Wiersz: 

Znów się rok rozpocyno?
Tyn nojpiykniejsy:
Trzeba uwierzyć, ze bydzie łaskawy.
Trwo karnawał:
Tak. Pyndzom roki.
Zmierzch goni świt,
Cy w zyciu nie zdarzy się nic?
Wygojmy, wychyjmy
Spory, swary
I lekkim krokiem
Pódźmy w przód.
Bo niepowtarzalny,
Jes kozdy dzień.
Nic się drugi roz nie zdarzo,
Wiync pokochojmy codzienny trud. 
W świat niyśmy promień radości:
Cy nase marzenia spełniom się,
Cy tak bydzie wyglądać
W Nowym roku nase zycie.

Humor:

Przysła górolka z Przybyndzy do doktora. Doktor pyto:
- Co się wom stało gospodiu?
- Ady ugrys mnie pies.
- A kany wos ugrys? – pyto doktor
- Ady koło delikatesów w Żywcu

Przysłowia:

Kiedy Trzech Króli Mrozem Trzymo, bydzie jesce długo zima.
Kany na Nowy Rok jasno, bydzie w gumnach ciasno.
Powiedzieli:
Hole nase hole
Niekze wos pokwole
Gdybyk nie pokwolił
Ni móg byk spać wcale.

Fraszki Ludowe:

W lesie sobie w lesie
Kołysecke krzese,
Dopiero jom strugo
Juz na innom mrugo.

(Mieczysław Polak)

Wiersze, poezje, przysłowia, humory, fraszki…
Gminny kącik literacki
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Egzamin na prawo 
jazdy bez kursu  
teoretycznego

Będzie można zdawać egzamin 
na prawo jazdy przy wykorzystaniu 
samochodu w którym odbywało się 
szkolenie. Dodatkowo kandydaci na 
kierowców będą mogli podchodzić do 
egzaminu bez konieczności odbycia 
części teoretycznej szkolenia. Podnie-
sieniem poprzeczki może jednak oka-
zać się przepis zgodnie z którym oso-
ba ubiegająca się o prawo jazdy bę-
dzie musiała wykazać się umiejętno-
ścią energooszczędnej jazdy.

(A.K. - Opracowano na podstawie 
Dziennik Gazeta Prawna, 18-20 li-

piec 2014, nr. 138.)

INFORMACJA O ŚMIECIACH 
W roku bieżącym ta sama firma co w roku poprzednim obsługuje mieszkańców gminy w odbiorze odpadów komunalnych. 

Mamy nadzieje, że każdy z państwa otrzymał harmonogram, jeśli nie - można go otrzymać od kierowcy pojazdu wywożącego śmie-
ci albo w Urzędzie Gminy. 

Harmonogram dostępny jest także na stronie internetowej gminy pod adresem: http://www.radziechowy-wieprz.pl/harmono-
gramy-wywozu-odpadow.                                        (M.H.)

W 2015 roku rządzić będzie Jowisz. Ten dobrotliwy i potęż-
ny bóg zapewni nam piękny, stabilny i spokojny rok. Tak dobre-
go roku dla ludzi i przyrody nie było od kilku lat! Średnio wil-
gotny i ciepły. Korzystny dla zdrowia. Wiosna będzie wprawdzie 
trochę opóźniona, ale ciepła i słoneczna. Lato brzydsze na po-
czątku, potem piękne, słoneczne, upalne. Rzadkie burze, spora-
dycznie z gradem. Nieliczne podtopienia. Jesień wietrzna, ale 
łagodna i ogólnie słoneczna, w miarę ciepła i wilgotna. W tym 
roku raj dla grzybiarzy Nie będą mieli też powodów do narze-
kań rolnicy, leśnicy i  wędkarze. Nie będzie cyklicznych gwał-
townych zmian ciśnienia, co ułatwi życie ludziom z  wieloma 
schorzeniami. Słowem — zapowiada się naprawdę dobry rok!

A  jaki styczeń? Początek roku typowo zimowy. Wietrz-
ny i mroźny, ale z dużą liczbą dni słonecznych. Około 10 syp-
nie białym puchem, prawdopodobnie intensywnie. Doku-

cz1iwy wiatr. Po 15 stycznia jeszcze sil-
niej dmuchnie, głównie z  północnego 
wschodu i północnego zachodu. W dzień 
nie powinno być zbyt mroźno. Pogo-
da w  kratkę. Niewielkie opady śniegu. 
Może zdarzyć się odwilż. Wymiesza śnieg 
z deszczem. Na drogach gołoledź! Koniec 
miesiąca pogodny, słoneczny, ale bardzo 
mroźny. Temperatury lokalnie mogą spaść nawet poniżej -25 
st. C! Dobre brania: 13 i 15, od 20 do 23 oraz 25 i 26 stycznia. 

„Na Trzech Króli (6) słońce świeci — wiosna do nas pędem leci” 
„Kiedy styczeń najmroźniejszy, tedy roczek najpłodniejszy” 

„I pod lodem na ochotkę złowisz całkiem ładną płotkę”.
Hej...

Andrzej Murański

BACA PROGNOZUJE
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SKŁAD OPAŁOWO – BUDOWLANY
34-382 Wieprz, ul. Żywiecka /obok mostu/

*  WĘGIEL  *  MUŁ  * 
*  FLOT  *  PIASEK  *

*  KRUSZYWA BUDOWLANE  *

TEL. 601-654-252

*  ARTYKUŁY METALOWE  *
*  NARZĘDZIA  *  FARBY  *

*  SYSTEMY ZAMOCOWAŃ  *
*  CHEMIA BUDOWLANA  *

Tel: 663-734-024

DO 10 KM TRANSPORT GRATIS
PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 TON



Tel.  512 514 557
        602 243 804
Tel. do sklepu 33 333 89 82

- MATERIAŁY BUDOWLANE
- ART. MALARSKIE
- ART. ELEKTRYCZNE I HYDRAULICZNE
- ART. GOSPODARSTWA DOMOWEGO
-SYSTEMY ZAMOCOWAŃ

Na sprzedaż działka o pow. 1511 m2 
w pobliżu ul. Wiśniowej  

w Radziechowach. 
W MPZP teren zabudowy  

mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Działka lekko nachylona, kształtem 

zbliżona do prostokąta. 
Tel. 605-103-017

Na sprzedaż działka o pow. 1845 m2 
w pobliżu ul. 3 Maja w Przybędzy. 

W MPZP teren zabudowy  
mieszkaniowo - usługowej. 
Działka lekko nachylona,  

kształtem zbliżona do prostokąta. 
 

Tel. 605-103-017

Na sprzedaż 8 działek rolnych o łącznej 
pow. 7034 m2 

w pobliżu ul. Wajdowej  
w Radziechowach. 

Działki klasy IVa i IVb, kształtem  
zbliżone do prostokątów. 

 
Tel. 605-103-017

S P R Z E D A M    D Z I A Ł K I ! ! !


