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Już po raz 6-ty w  naszej Gminie odbył 
się przegląd Kolęd i Pastorałek oraz Małych 
Form Kolędniczych „GWIAZDA BETLEJEM-
SKA”. W tym roku przed widownią wystąpiło 
ponad 280 uczestników… To nowy rekord.

Przesłuchania w  dniu 29 stycznia 2015 
roku w  sali Budynku Kulturalno-Oświatowe-
go w  Brzuśniku wypełniły się pięknym śpie-
wem, w którym nie tylko widać było Bożonaro-
dzeniową radość, ale także w wielu występach 
ciągłość tradycji, którą z  dumą przekazujemy 
z  pokolenia na pokolenie. Najpiękniejsze wy-
stępy można było zobaczyć jeszcze raz 1 lutego 
w  kościele pw. Matki Bożej Często-
chowskiej w Przybędzy, gdzie laure-
aci konkursu zadbali o oprawę mu-
zyczną liturgii Mszy Świętej.

Decyzją komisji oceniającej pod 

przewodnictwem Pana Przemysława Ficka 
w tym roku nagrody powędrowały do:

KATEGORIA PRZEDSZKOLA
I MIEJSCE I ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEM-

SKA PP w  Radziechowach – Oliwia Ślusarz, 
Amelia Zawada, Emilia Śleziak, Łukasz Jagosz, 
Oskar Biernacki, Łucja Kupczak – „Góralskie Ko-
lędowanie”, OPIEKUN: Aleksandra Kania

II MIEJSCE PP w  Wieprzu – Grupa dzieci 
4-letnich „Owieczki” – „Święty Szczepan po ko-
lyndzie rod chodził”, OPIEKUN: mgr Wiesława 
Popławska-Marek

III MIEJSCE Oddział Przedszkolny 4,5 i  6- 
latków w  Brzuśniku – Gru-
pa „Haśniki” – „Lulajże Jezu-
niu”, OPIEKUN: Barbara Pie-
trysko PP w Bystrej – Starsza-
ki (8 osób) – „Jezusa narodzo-
nego wszyscy witajmy” + gó-
ralskie powinszowania, OPIE-
KUN: Aleksandra Ziajka

WYRÓŻNIENIA PP w  Ra-
dziechowach – Emilia Ha-
zuka, Kamil Syposz, Natalia 
Mika, Natalia Błachut, Wik-
toria Rybarska – „Aniołkowa 
choinka”, OPIEKUN: mgr Do-
rota Konior, mgr Stanisława 

Lizak, mgr Ju-
styna Migdał 
Kasperek oraz 
PP w  Wieprzu 
– Grupa „Pa-
stuszki” w  skła-
dzie: Maciej Ja-
sek, Oliwia Du-
raj, Julia Dudek, 
Konrad Tomal-
czyk, Karol Śnie-

Szanowni Państwo!
Z okazji zbliżającego się dnia kobiet składamy wszystkim Paniom, 

a  w  szczególności mieszkankom naszej Gminy najserdeczniejsze 
życzenia: zdrowia, pomyślności, radości i  samych pięknych dni 
w życiu.  Życzymy, abyście za każdy gest Waszej dobroci czuły się 
doceniane, abyście z uśmiechem i zapałem stawiały czoło każdemu 
wyzwaniu. Życzymy Wam także wszelkiej pomyślności w  pracy 
i w życiu osobistym oraz czasu dla siebie i zadowolenia z własnych 
dokonań. 

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz
Maciej Mika
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Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzyszenia Dzieci Serc za rok 2014

żek, Natalia Pezda, Lena Górna, OPIEKUN: mgr 
Agnieszka Setla, Barbara Dudek

KATEGORIA I
I MIEJSCE I ZŁOTA GWIAZDA BETLEJEMSKA 

ZSP w Przybędzy – (27 osób) Zespół Pop – Folko-
wy „Dnio Jednego” „Kiej Łowiecki”, OPIEKUN: E. 
Garncarczyk, K. Ozimińska, B. KupczakZuzanna 
Kaletka „Raduj się świecie”, OPIEKUN: mgr Lucy-
na Hankus

II MIEJSCE Emilia Kościewicz, Weronika 
Okwat ucz. kl.5, „Na Pasterkę jadą…” OPIEKUN: 
Dorota Ryżka ZS w Radziechowach – Marcin Sawicki 
„Gdy się Chrystus rodzi”, OPIEKUN: M. Wołek ZS w Ra-
dziechowach – Julia Raczek „O Gwiazdo Betlejemska”, 
OPIEKUN: M. Wołek

III MIEJSCE SP w Brzuśniku – Uczniowie kl.1a „Bosy 
Pastuszek” OPIEKUN: Bogusława Włoch ZSP w Bystrej 
– Julia Pieczarka „Tobie mały Panie”, OPIE-
KUN mgr Lucyna Hankus ZS w  Radzie-
chowach – Gabriela Tracz „W żłobie leży”, 
OPIEKUN: M. Wołek PP w Bystrej – Miko-
łaj Kuchejda – Bosy Pastuszek, OPIEKUN: 
mgr. Agnieszka Rączka

KATEGORIA II
I  MIEJSCE I  ZŁOTA GWIAZDA BE-

TLEJEMSKA ZS w Radziechowach – Ze-
spół wokalno – instrumentalny (13 osób) 
„Straszny rwetes, bracie ośle” OPIEKUN: 
M. WołekZS w Radziechowach – Wiolet-
ta Setla „Kolęda płynie z wysokości”, OPIEKUN: M. 
Wołek

II MIEJSCE Świetlica w  Juszczynie – „Jezusie 
Panie nasz”, „Hu hu hula wiatr”, OPIEKUN: M. Mro-
wiec Gimnazjum w  Juszczynie -. Zespół muzycz-
ny „Corda” (13 os.) – „DZIŚ W STAJENCE”, OPIEKUN: 
mgr Lucyna HankusSP w Wieprzu – Szkolny zespół 
wokalno-taneczny „Smyki” – „Nasze kolędowanie”, 
OPIEKUN: Monika Słowik, Magdalena Włoch

III MIEJSCE SP w Juszczynie – Zespół in-
strumentalny – „Świeć gwiazdeczko mała 
świeć”, OPIEKUN: M. FijakZSP w Bystrej – Ze-
spół wokalno-instrumentalny „Forte” – wy-
konane na fletach prostych i cymbałach tu-
bach (10 osób) – „Lulajże Jezuniu”, OPIEKUN 
mgr Lucyna Hankus

KATEGORIA III
I  MIEJSCE I  ZŁOTAGWIAZDA BETLE-

JEMSKA SP w  Brzuśniku – Lena Konior, 
Magdalena Rodak, Katarzyna Rodak, Kaja 
Konior, „Świynty Scepon…” OPIEKUN: Brygida Murańska, Doro-
ta Ryżka

II MIEJSCE SP w  Brzuśniku – Anna Puda „Ślicny Jezusku” 
śpiew i  skrzypce, OPIEKUN: Brygida Murańska, Dorota RyżkaSP 
w Brzuśniku – Katarzyna Rodak z okaryną – Jezusicek Malusiyń-

ki, OPIEKUN: Brygida MurańskaGimna-
zjum w  Juszczynie – Natalia Dendys, Pa-
trycja Porębska „Gore Gwiozda”, OPIEKUN: 
mgr Lucyna Hankus

III MIEJSCE ZSP w Bystrej – Julia Rącz-
ka „Gore gwiazda Jezusowi”, OPIEKUN: 
mgr Lucyna Hankus ZS w Radziechowach 
– Kacper Golasik, Kacper Mika, Karol Ko-

nior „Dnia jednego o północy” OPIEKUN: 
M. Wołek

Podczas koncertu Laureatów, któ-
ry miał miejsce w niedzielę (1.02) o go-
dzinie 10.00 w  kościele pw. Matki Bo-
żej Częstochowskiej w  Przybędzy, za-
prezentowali się wybrani soliści i grupy 
muzyczne. Dzięki uprzejmości Probosz-
cza ks. Janusza Dudka – gra i śpiew mło-
dych wykonawców zastąpiły także ka-
zanie.

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz Maciej Mika oraz Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne „Grojcowianie” w Wieprzu.

Organizatorami przeglądu byli: Stowarzysze-
nie Koło Gospodyń Wiejskich „Brzuśnik” w  Brzuśni-
ku, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego 
w Brzuśniku oraz Gminne Centrum Kultury, Promo-

cji, Turystyki Radziechowy-Wieprz. Serdecz-
nie dziękujemy naszym sponsorom: Ban-
kowi Spółdzielczemu Radziechowy-Wieprz 
oraz Paniom z  Koła Gospodyń Wiejskich 
w  Brzuśniku za pyszny, gorący posiłek 
przygotowany dla wszystkich uczestników, 
opiekunów i  gości przybyłych 29 stycznia 
na przesłuchania do Brzuśnika. Cieszymy 
się, że zawsze możemy liczyć na bezintere-
sowną pomoc Pań z KGW, którym szczegól-
nie leży na sercu rozwój talentów młodego 
pokolenia naszej gminy!

Dziękujemy także komisji oceniającej, któ-
rej przewodniczył Pan Przemysław Ficek, Pani 

Jadwidze Jurasz za wspaniałą prace konferansjerską oraz 
Pani Brygidzie Murańskiej za pomoc w  przygotowaniu 
przeglądu.

Wszystkim uczestnikom przeglądu życzymy kolej-
nych wielkich sukcesów, radości z  muzyki oraz zapału 
do dalszej pracy służącej podtrzymaniu tradycji naszych 
pradziadów! Mamy nadzieję, że zobaczmy Wasze wystę-
py także na przeglądzie za rok i  zachęcamy do przygo-
towania repertuaru tradycyjnego – niech piosenki świą-

teczne nie zastąpią nam tradycyjnych kolęd i pastorałek! Wspól-
nie uchrońmy je od zapomnienia! Liczymy także, że w przyszłym 
roku dzieci podziwiać na scenie będzie więcej osób z zaproszo-
nych gości.                  (M. Husar)

W ciągu roku Stowarzyszenie kontynuowało czternastoletnią 
działalność:
1. Prowadząc zajęcia dla dzieci sprawnych inaczej i nie tylko, 2 x 

w tygodniu w godz. 16.00–18.00 z wyłączeniem miesiąca lip-
ca, w Domu na Abramskiej tzw. SDS. I w różnych dostępnych 
pomieszczeniach, w tym domach prywatnych – ze względu na 
remont SDS.

2. Byliśmy na czterodniowej wycieczce,, Ścianą Wschodnią Pol-
ski”

3. Uczestniczyliśmy w 4 dniowej żywieckiej pieszej pielgrzymce 
do Częstochowy – 50 osób + autokarem dojechało 12 człon-
ków SDS.

4. Bawiliśmy się na wspólnych andrzejkach (120 uczestników)
5. Udostępniliśmy nasze konto bankowe: a) Wspólnocie Wia-

Zwiedzamy  Cerkiew Prawosławną w Jabłonce
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ra i  Światło z  Żywca, dzięki 
czemu mogli pozyskać pie-
niądze na turnus rehabili-
tacyjny b) osobie po wy-
padku umożliwiające zabie-
gi rehabilitacyjne w  domu 
i  zakup sprzętu rehabilita-
cyjnego c) dwóm osobom 
po wylewie umożliwiając 
rehabilitacje, w  tym turnus 
d) dwójce dzieci; jednemu 
opłatę operacji za granicą, 
drugiemu rehabilitację

6. Redagujemy stronę www.
dzieciserc.org i www.golgota-beskidow.pl

7. Współpracowaliśmy z mediami – prowadzimy kro-
nikę z art. prasowymi

8. Zorganizowaliśmy dla dzieci i  osób niepełno-
sprawnych imprezy integracyjne:

•	 XV Paraolimpiadę – szkoda, że to już ostatnią pa-
raolimpiadę J

•	 XIII Rajd Razem Raźniej na Matyskę „Ze Św. Fran-
ciszkiem Rakietą do Nieba”

•	 XI Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonal-
nych i Osób z dysfunkcją narządu ruchu

•	 X Zaduszki Narodowe na Matysce, podczas których 
wystawiliśmy sztukę plenerową,, Ojczyzno ma” z historią po-
topu szwedzkiego na Żywiecczyźnie – oraz przeprowadzili-
śmy VIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych

•	 VI Pieszą pielgrzymkę z  Bielska – Białej do Radziechów dla 
około 300 uczestników ,,Ogień Lolek” trasa liczy 33 km

•	 IX raz uczestniczyliśmy w ,,Płomieniu Pamięci” w  rocznicę 
śmierci JP II

•	 Pieszo pielgrzymowaliśmy w Łękawicy – szliśmy śladami na-

szego Patrona O. Michała Tomaszka z Jego rodzinne-
go domu do kościoła.

Braliśmy czynny udział we wszystkich spotka-
niach organizowanych dla osób sprawnych inaczej 
na terenie Powiatu Żywieckiego.

Podczas Pielgrzymowania zawsze dziękowaliśmy 
w  modlitwie za naszych Darczyńców, prosząc by 
Nasz Pan za ich dobro obdarzał ich swymi łaskami, 
a Matka Najświętsza, Niepokalana Dziewica zawsze 
tuliła do serca. Przeciwnikom również dziękujemy, 
bowiem stanowią naszą siłę napędową do dalszego 
działania. W  naszym stowarzyszeniu czternasty rok 

nikt nie ma etatu. Wszystkie 
prace wykonujemy wolonta-
riatowo. Wszystkie dane moż-
na sprawdzić na www.dzieci-
serc.org i www.golgota-beski-
dow.pl

Dodatkowo dzięki Lu-
dziom WIELKIEDO SERCA i ich 
możliwościom prowadzony 
był remont naszej siedziby 
tzw. Dom na Abramskiej: wy-
budowano nowe kominy, wy-
mieniono ogrzewanie i pokry-
cie dachowe, wykonano nową 

instalację elektryczną, wstawio-
no 4 szt. nowych drzwi, doprowadzono 3 pomieszczenia do uży-
teczności publicznej; w  tym sufity, ściany, podłogi, a  wszystkie 
prace były wykonywane zg. z  obowiązującym prawem budow-
lanych i pod nadzorem inspektora budowy, tak byśmy mogli, już 
bez zastrzeżeń prowadzić spotkania. 

Przy Mogile Powstańców Styczniowych w Hannie

XV Paraolimpiada w Wieprzy ileż to niezapomnianych chwil. 
Dziękujęmy

Przedstawiamy poniżej porządki obrad z posiedzeń Rady Gmi-
ny oraz fragmenty protokołów z posiedzeń, których całość wraz 
z przebiegiem dyskusji znajdziecie Państwo na naszej stronie in-
ternetowej: http://bip.radziechowy-wieprz.pl/BIP.aspx?Sel=5586.

Protokół z posiedzenia I sesji VII kadencji Rady Gminy
Radziechowy Wieprz w dniu 28 listopada 2014 r.

Porządek Obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Wręczenie zaświadczeń przez Przewodniczącą Gminnej Komi-
sji Wyborczej
3. Ślubowanie Radnych
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy
5. Wnioski w sprawie porządku obrad
6. Zakończenie sesji.

Protokół z posiedzenia II sesji VII kadencji Rady Gminy
Radziechowy-Wieprz w dniu 8 grudnia 2014 r.

Porządek Obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podziękowanie dla Wójta Grzegorza Figury.
3. Złożenie ślubowania przez radnego Antoniego Skowronka.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z funkcji przewodniczą-
cego Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z funkcji II wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy.
8. Podjęcie uchwały w  sprawie wyboru przewodniczącego Rady 
Gminy.

9. Podjecie uchwały w sprawie wyboru II wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy.
10. Podjęcie uchwały w  sprawie powołania składu komisji Rady 
Gminy Radziechowy-Wieprz.
11. Podjęcie uchwały w  sprawie zasad przyznawania i  ustalenia 
wysokości diet radnych Gminy Radziechowy-Wieprz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta.
13. Podjecie uchwały w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Niegowa.
14. Zatwierdzenie protokołu z I sesji VII kadencji.
15. Wolne Wnioski.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Zakończenie sesji.

Fragmenty protokołu z posiedzenia:
„Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z  funkcji prze-

wodniczącego Rady Gminy.
Głosowanie w  sprawie rezygnacji przewodniczącego i  wice-

przewodniczącego odbyło się poprzez głosowanie jawne, lecz po 
konsultacji z Panią Sekretarz, anulowano je i rozpoczęto procedu-
rę głosowania tajnego.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał zasady gło-
sowania wniosku w  sprawie odwołania radnego z  funkcji prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczącego. Rani otrzymali wydruko-
wane karty do głosowania i zgodnie z listą obecności podchodzili 
do kabiny i wypełnili karty, po czym wrzucali je do urny.

Radny Powiatowy Jacek Jarco zwraca się do Pani Sekretarz, 
z czego wynika procedura tajności w rezygnacji przewodniczące-
go. Na co Pani Sekretarz odpowiada, ze wynika to z przepisów pra-
wa. Radny twierdzi, że jeśli przewodniczący lub wiceprzewodni-
czący ogłasza swoja rezygnację to Rada do miesiąca musi podjąć 

WIEŚCI Z SESJI
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uchwałę, w której przyjmuje rezygnację większością głosów w try-
bie jawnym i nie ma pojęcia, dlaczego odbywa się to tajnie. Pani 
Sekretarz informuje, ze pokaże podstawę prawną, która mówi, że 
należy wybór i rezygnację przewodniczącego rozstrzygnąć w dro-
dze głosowania tajnego.

Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna wyjęła wszystkie karty do 
glosowania i sporządziła protokół, który odczytał Przewodniczący 
Komisji Skrutacyjnej Stanisław Gołek. (zał. 1)

Komisja podała, że rezygnacja Radnego Bogusława Michal-
skiego z  funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Radziechowy-
Wieprz została przyjęta. Prowadzenie dalszej części sesji objął Wi-
ceprzewodniczący Damian Dudys.

Wiceprzewodniczący Rady Damian Dudys odczytał treść 
omawianej uchwały przy 15 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 14 Radnych
przeciw było 0 Radnych
wstrzymało się od głosu 1 Radnych”

„Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczące-
go Rady Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Damian Dudys oznajmił, aby po-
dawać kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Radny 
Stanisław Orliński podał kandydaturę Radnego Piotra Pieli, na 
którą kandydat wyraził zgodę. Wiceprzewodniczący zapytał czy 
są jeszcze jakieś kandydatury, lecz nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przypomniał zasady 
głosowania w sprawie wyboru na przewodniczącego Rady Gminy.

Rani otrzymali wydrukowane karty do głosowania i  zgodnie 
z listą obecności podchodzili do kabiny i wypełniali karty, po czym 
wrzucali je do urny. Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna wyjęła 
wszystkie karty do głosowania i sporządziła protokół, który odczy-
tał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Gołek. (zał. 3)

Wiceprzewodniczący Rady Damian Dudys poddał pod gło-
sowanie uchwałę w  sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy Radziechowy –Wieprz przy 15 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 14 Radnych
przeciw było 0 Radnych
wstrzymało się od głosu 1 Radnych

Po odczytaniu uchwały Wiceprzewodniczący Rady Damian 
Dudys poprosił nowego Przewodniczącego Rady o zajęcie odpo-
wiedniego miejsca i pogratulował mu wyboru na Przewodniczą-
cego Rady Gminy Radziechowy-Wieprz.

Przewodniczący Rady Piotr Piela podziękował wszystkim za 
zaufanie i  deklaruje, ze zamierza dobrze współpracować w Wój-
tem Gminy mimo różnych sygnałów, których nie warto roztrząsać.”

„Ad 9. Podjęcia uchwały w sprawie wyboru II wiceprzewodni-
czącego Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Piotr Piela poinformował, aby poda-
wać kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, na co 
Radny Czesław Matlak wytypował Radnego Bogusława Michal-
skiego, który wyraził zgodę na kandydaturę. Po czym Przewodni-
czący zapytał czy są jeszcze jakieś kandydatury, lecz nikt się nie 
zgłosił.

Podczas drukowania kart Przewodniczący Rady Piotr Piela 
dał Radnym listy, aby wpisywali się do poszczególnych Komisji. Do 
komisji rewizyjnej nie może być więcej niż 6 osób zgodnie z usta-
wą, a  jej skład nie mogą wchodzić Przewodniczący wraz z Wice-
przewodniczącymi. Radny Jan Kosiec wnosi, aby w komisji rewi-
zyjnej oraz budżetowej było po jednym radnym z każdego sołec-
twa. Radny Aleksander Juraszek prosi o  przegłosowanie tego 
wniosku. Radny Stanisław Orliński uważa, ze powinno się wy-
brać wpierw Przewodniczących Komisji, potem członków i wtedy 
będzie wiadomo, kto, z  jakiego sołectwa jest. Radny Jan Kosiec 
informuje, że on wnioskował, aby w ten sposób były rozdzielone 
stanowiska.

Przewodniczący Rady Piotr Piela poddał pod głosowanie 
wniosek Radnego Jana Kośca, aby do komisji rewizyjnej i budże-
tu był wybrany jeden radny z każdego sołectwa przy 15 Radnych 
obecnych na sali:

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Przewodniczący Rady Piotr Piela poddał pod głosowanie 
wniosek Radnego Stanisława Orlińskiego, aby najpierw wybrać 

przewodniczących danych komisji, a następnie członków przy 15 
Radnych obecnych na sali:

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Rani otrzymali wydrukowane karty do głosowania i  zgodnie 
z listą obecności podchodzili do kabiny i wypełniali karty, po czym 
wrzucali je do urny. Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna wyjęła 
wszystkie karty do głosowania i sporządziła protokół, który odczy-
tał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Gołek. (zał. 4)

Komisja podała, że II Wiceprzewodniczącym Rady został Bogu-
sław Michalski.

Przewodniczący Rady Piotr Piela poddał pod głosowanie 
uchwałę w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Radziechowy –Wieprz przy 15 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych”

„Ad 11. Podjęcie uchwały w  sprawie zasad przyznawania 
i ustalenia wysokości diet radnych Gminy Radziechowy-Wieprz.

Przewodniczący Rady Piotr Piela oddał głos Radnemu Bo-
gusławowi Michalskiemu, który ustalał te stawki. Radny tłumaczy, 
że Komisarz upoważnia Przewodniczącego Rady Gminy do usta-
lenia wysokości diet Radnych i wynagrodzenia Wójta. Sugerował 
się dietami w poszczególnych gminach i zadecydował, z czym się 
Rada może lub nie zgodzić następujące stawki: Przewodniczą-
cy Rady w  formie zryczałtowanej 1300zł miesięcznie, Wiceprze-
wodniczący Rady i  Przewodniczący Komisji w  formie zryczałto-
wanej 900zł miesięcznie, dla pozostałych Radnych w formie zry-
czałtowanej 700zł miesięcznie. Decyzja czy zostawić te stawki czy 
je zmienić należy do całej Rady. Radny Bogusław Michalski do-
daje, ze stawki podane z  innych gmin to te, które były a dla no-
wych rad dopiero diety będą ustalane. Radny Aleksander Jura-
szek informuje, ze stawki podane przez Radnego Bogusława Mi-
chalskiego, za co jest mu ogromnie wstyd, że ten Radny jest z Ra-
dziechów niczym nie przypominają deklaracji przedwyborczych, 
jakie były składane ze strony tego Radnego i jego kolegów. Jest to 
prawie 45% więcej od diet, które obowiązywały w poprzedniej ka-
dencji i zwraca się do Pani Skarbnik czy są na to pieniądze. Pani 
Skarbnik odpowiada, że na dzień dzisiejszy w projekcie budże-
tu jest ustalona stawka z 2014 roku, a jest to kwota 25 000zł. Rad-
ny Aleksander Juraszek wspomina słowa Radnego Stanisława 
Orlińskiego, który na trzeciej sesji poprzedniej kadencji podczas 
ustalania stawek diet radnych wypowiedział te słowa: „każdy Rad-
ny dostał zbliżoną liczbę głosów, dlatego nie powinno się różni-
cować diet, tak właśnie było w 2000 r.- każdy Radny miał po rów-
no. Radni nie powinni się dzielić, powinni traktować się jak part-
nerzy – niezależnie od tego, jaką funkcje pełnią w Radzie”. Propo-
nuje poddać pod głosowanie wniosek, aby wszyscy Radni mieli 
te same diety oprócz Przewodniczącego, ponieważ jest to funk-
cja odpowiedzialna i wymagająca nakładu pracy oraz powinny zo-
stać utrzymane stawki, jakie obowiązywały poprzednio. Radni po-
winni dostać po 500 złotych, a Przewodniczący taka stawkę, która 
obowiązywała w  poprzedniej Radzie. Radny Bogusław Michal-
ski twierdzi, ze nie wie, o jakie deklaracje chodzi Radnemu Alek-
sandrowi Juraszkowi. Zwraca się do zebranych, że są to propozy-
cje, które można zmienić. Uważa, że przewodniczący stałych ko-
misji powinni mieć więcej, ponieważ przygotowują komisję oraz 
ją przeprowadzają. Prosi żeby nie mieć do niego pretensji, ponie-
waż musiał cos zaproponować, a sugerował się dietami Radnych 
z Lipowej. Głos zabrał Radny Stanisław Orliński i wraca do wypo-
wiedzi Radnego Aleksandra Juraszka i tłumaczy, że w tamtej ka-
dencji opowiadał się za wyrównaniem stawki diety, ale przegło-
sowano żeby Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mieli o 100 
złotych więcej i  trzeba było to uszanować. Zgadza się z Radnym 
Bogusławem Michalskim, że każdy Przewodniczący danej komi-
sji czy Wiceprzewodniczący ma więcej pracy niż Radny i powinien 
być uhonorowany za to. Twierdzi, że nie musi pobierać diety Rad-
nego, ponieważ stać go, ludność go wybrała i  zaufała. W każdej 
Komisji jest wiele do zrobienia i dużo trzeba będzie poświecić cza-
su, za taką pracę należy się wynagrodzenie, a kto co zrobi z tą die-
tą to już jego sprawa. Kto nie chce pobierać diety może przeka-
zać je na cele społeczne i on tak właśnie robi. Od ośmiu lat nie są 
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podnoszone diety, a gmina Jeleśnia ma po 1000 złotych. Każdego 
trzeba szanować, a zwłaszcza, gdy poświęca swój czas, bo nie każ-
dego stać na to, aby robić cos za darmo, dieta jest rekompensatą 
za stracony czas. Proponuje, aby Przewodniczący otrzymał 1300 
zł, Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Komisji po 800 zł, Radni 
po 700 zł. Sołtysi maja połowę mniej od Radnych, czyli po 350 zł. 
Prosi, aby poddać ten wniosek pod głosowanie. Przewodniczący 
Rady Piotr Piela przypomina, że jest w Radzie trzecią kadencję, 
a te stawki są wyrównane do diet z innych gmin. Gmina jest jed-
ną znaj uboższych gmin w okolicy, ale mamy jedne z najwyższych 
pensji. Wielokrotnie tak jak Radny Orliński przeznaczał swoją die-
tę na organizacje społeczne. Ci, co pracują i chcą pracować powin-
ni te diety otrzymywać, ponieważ niejednokrotnie będą musieli 
się zwalniać z zajęć i za to nie będą mieli zapłacone. Podkreśla, że 
jest to j ego zdanie, a decyzja należy do wszystkich. Wpierw pod-
da pod głosowanie wniosek Radnego Aleksandra Juraszka. Radny 
Stanisław Orliński sugeruje, aby za każdą nieobecność na sesji 
obniżać dietę o 200 zł, ponieważ tak jest w wielu gminach, a obo-
wiązywać to będzie w wypadku obecności nieusprawiedliwionej. 
Pan Wójt popiera ten pomysł i dodaje, ze usprawiedliwienie po-
winno być w formie L4 lub innej, niebudzącej wątpliwości.

Przewodniczący Rady Piotr Piela poddał pod głosowanie 
wniosek byłego Przewodniczącego Rady Bogusława Michalskiego 
na kwoty dla: Przewodniczącego 1300zł, Wiceprzewodniczących 
i Przewodniczących Komisji 900zł, Radnych 700zł przy 15 Radnych 
obecnych na sali:

za głosowało 0 Radnych
przeciw było 12 Radnych
wstrzymało się od głosu 3 Radnych

Przewodniczący Rady Piotr Piela poddał pod głosowanie 
wniosek Radnego Aleksandra Juraszka o  zachowanie diet z  po-
przedniej kadencji dla: Przewodniczącego 1100zł, Wiceprzewod-
niczących i Przewodniczących Komisji 600zł, Radnych 500zł przy 
15 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 4 Radnych
przeciw było 8 Radnych
wstrzymało się od głosu 3 Radnych

Przewodniczący Rady Piotr Piela poddał pod głosowanie 
wniosek Radnego Stanisława Orlińskiego na kwoty dla: Przewod-
niczącego 1300zł, Wiceprzewodniczących i Przewodniczących Ko-
misji 800zł, Radnych 700zł przy 15 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 11 Radnych
przeciw było 3 Radnych
wstrzymało się od głosu 1 Radnych

Pani Skarbnik wspomina o rozmowę na temat obniżania diety 
o 200 zł za nieobecności na sesji, jeśli Radni wyrażają na to zgodę 
to musi być to ujęte w uchwale i przegłosowane. Pani Sekretarz 
tłumaczy, że chcąc wprowadzić takie zmiany należy wprowadzić 
poprawki w statucie i radzi, aby wstrzymać się na razie z podejmo-
wanie uchwały. Pan Wójt proponuj, aby podjąć uchwałę w takiej 
formie, jaka jest, a w najbliższym czasie wprowadzi się zmianę sta-
tutu. Radny Antonii Skowronek wspomina, że gdy był Radnym 
za nieobecność na sesji nie dostawało się nic wiec należy się za-
stanowić również nad tą kwestią. Ludzie nas wybrali i oni powinni 
Radnych oceniać, a za nieudzielanie się i niezainteresowanie po-
winno się nie dostawać nic.

Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał omawianą uchwa-
łę bez wzmianki o  potrąceniu za nieobecność przy 15 Radnych 
obecnych na sali:

za głosowało 11 Radnych
przeciw było 4 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Pan Wójt zwraca się do Przewodniczącego Rady, że z  racji 
tego, iż ten punkt dotyczy jego osoby chciałby nie uczestniczyć 
w dyskusji na temat tego punktu. Nie chce nikogo krępować swo-
ją osobą podczas dyskusji. Przewodniczący Rady Piotr Piela infor-
muje, że szanuje ta decyzje i zapewnia o tym, gdy będzie odczyty-
wana uchwala Pan Wójt zostanie poproszony na salę.”

„Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta.
Radny Bogusław Michalski informuje, ze ustalając pensję 

Wójta sugerował się tym samym sposobem, co przy ustalaniu diet 
Radnych. Podkreśla, że decyzja o  ostatecznej kwocie należy do 
całej Rady. Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał wniosek 

Radnego Bogusława Michalskiego, którym wynagrodzenie zasad-
nicze wynosi 5200zł brutto, dodatek funkcyjny 1000zł brutto, do-
datek specjalny w wysokości 30% łącznej kwoty wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1860zł brutto oraz doda-
tek za wieloletnią pracę w wysokości 14% wynagrodzenia zasad-
niczego. Dodatek wzrasta o 1% za każdy rok pracy, aż do osiągnię-
cia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. To są wszyst-
kie składniki pensji Wójta i jest to pierwszy wniosek złożony przez 
Radnego Bogusława Michalskiego. Przewodniczący Rady zapy-
tał czy ktoś ma jeszcze jakiś inny wniosek? Radny Antonii Skow-
ronek prosi, aby przeczytać tzw. widełki. Pani Sekretarz podaje, 
że wynagrodzenie zasadnicze to 4200zł do 5900zł, dodatek funk-
cyjny do 1900zł, dodatek specjalny musi być minimum 20% do 
40%, a  wysługa lat w  zależności od stażu pracy. Radny Antonii 
Skowronek zwraca się do Pani Sekretarz, aby wytłumaczyła, co to 
jest dodatek specjalny i co zalicza się do tego dodatku. Pani Se-
kretarz tłumaczy, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
dla Wójtów do 15tys mieszkańców musi dostać min. od 20% do 
40%. Radny Stanisław Orliński dziękuje za wybranie go na prze-
wodniczącego Komisji Budżetowej. Każdy, kto przeglądał budżet 
wie ile jest barków i  trzeba wprost powiedzieć, że płace w Gmi-
nie w ostatnim okresie to było „El Dorado”. Każdy, kto zaczyna pra-
cę powinien zaczynać od podstawowej pensji, aby z czasem mógł 
piąć się do góry. Rada będzie się bacznie przyglądać działaniom 
Wójta i w miarę potrzeb, jeśli będzie widać postępy w pracy to wy-
nagrodzenie będzie wyższe. Proponuje, aby pensja zasadnicza 
Pana Wójta wynosiła 4200zł brutto, dodatek funkcyjny 700zł brut-
to, dodatek specjalny w wysokości 20%, a dodatek za staż pracy 
w  zależności od przepracowanych lat pracy. Pani Sekretarz in-
formuje, że w  teczce Pana Przewodniczącego znajduję się przy-
gotowany wykaz wynagrodzeń za 2013 r. Wójtów gmin o podob-
nej liczbie mieszkańców. Tłumaczy, że Wójt jednoosobowo odpo-
wiada za cały majątek gminy, jest to duża odpowiedzialność, bar-
dzo duży stres i proponuje, aby jego wynagrodzenie wynosiło tyle 
ile otrzymywał poprzedni Wójt. Radny Aleksander Juraszek su-
geruje, ze nie ma sensu dawać do wglądu tego wykazu, bo i tak 
wszystko jest już uzgodnione i  radzi, aby przejść do głosowania 
tych dwóch wniosków. Przewodniczący Rady Piotr Piela odczy-
tał wynagrodzenia zasadnicze Wójtów z gmin powiatu Żywickie-
go wraz podaniem liczby ludności. Radny Mariusz Janik mówi, 
że Radni sobie podnieśli, a Radny Stanisław Orliński stwierdził, że 
Pan Wójt zaczyna od zera i  trzeba mu dać najniższa stawkę wy-
nagrodzenia. Kilku Radnych jest również po raz pierwszy w radzie 
i w takim razie oni tez powinni zaczynać od najniższej diety. Jego 
zdaniem argument tłumaczący wniosek Radnego Stanisława Or-
lińskiego jest błędny, ponieważ Pan Wójt 14 lat pracuje w tym 7 lat 
na bardzo wysokim i odpowiedzialnym stanowisku. Według nie-
go obniżenie stawki zasadniczej i  specjalnej jest nie na miejscu. 
Oczywiście gmina jest biedna, ale Radni sobie podnoszą, a Wój-
towi się obniża i nie chodzi tu, aby podnosić na najwyższa staw-
kę, ale nie ograniczać się do minimum. Z tego, co powiedział Rad-
ny Aleksander Juraszek wynika, że zachodzą tu pewne złośliwo-
ści względem Wójta za to, że wygrał. Radny Bogusław Michal-
ski proponuje, aby stawka wynagrodzenia zasadniczego wynosiła 
4560zł, a nie 4200zł, na co Przewodniczący Rady Piotr Piela po-
wiedział, że już jeden wniosek przez niego został przedstawiony. 
Radny Stanisław Orliński zwraca się do Radnego Mariusza Jani-
ka twierdząc, że nie widzi tutaj żadnej złośliwości tylko wyrażenie 
własnego zdania. Jeśli komuś nie pasuje, ze za mało to nie zgłosi 
swoją propozycję. W każdej chwili Rada może podnieść wynagro-
dzenie Panu Wójtowi, ale musi on pokazać, że na to zasługuje po-
przez swoja pracę. To, że Wójt bierze na siebie odpowiedzialność 
jak twierdzi Pani Sekretarz to prawda, ale każdy kandydat na Wój-
ta powinien sobie zdawać sprawę z obowiązków, jakie na niego 
spadną obejmując to stanowisko. Poinformował Przewodniczące-
go Rady Piotra Pielę, że wynagrodzenie nie przekroczy 80  000zł 
rocznie i tak będzie. To jest jego propozycja i na sam początek nikt 
nie będzie miał więcej, a płace zrównane zostaną z pensją Pana 
Wójta, ponieważ mieszkańcy tego oczekiwali. Jesteśmy najbied-
niejszą gminą zaraz po Koszarawie, a płace mamy takie a nie inne. 
Radny Mariusz Janik mówi, że pierwsza decyzja, jaka zapadła to 
podniesienie diet Radnym i w zupełności się nie zgadza z tym. Od-
biór społeczny tej decyzji będzie fatalny. Popiera pomysł o pod-
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noszeniu wynagrodzenia Wójtowi za jego działania. Radny Alek-
sander Juraszek proponuje, aby przejść do głosowania, ponieważ 
Radny Stanisław Orliński już powiedział, że „nikt nie będzie miał 
więcej”, także decyzja zapadła.

Przewodniczący Rady Piotr Piela poddał pod głosowanie 
I  wniosek, który przedstawił Radny Bogusław Michalski przy 15 
Radnych obecnych na sali:

za głosowało 4 Radnych
przeciw było 9 Radnych
wstrzymało się od głosu 2 Radnych

Przewodniczący Rady Piotr Piela poddał pod głosowanie II 
wniosek, który przedstawił Radny Stanisław Orliński przy 15 Rad-
nych obecnych na sali:

za głosowało 11 Radnych
przeciw było 4 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Poproszono Pan Wójta na odczytanie uchwały.
Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał omawianą uchwa-

łę przy 15 Radnych obecnych na sali:
za głosowało 11 Radnych
przeciw było 4 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych”

Protokół z III nadzwyczajnej sesji RadyGminy Radziechowy-
Wieprz w dniu 12 grudnia 2014r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2014.
4. Sprawy bieżące
5. Zakończenie sesji.

Fragmenty protokołu z posiedzenia:
„3. Podjęcie uchwały w  sprawie wprowadzenia zmian w  bu-

dżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2014.
Pan Mariusz Mirocha tłumacz, że podczas wykonywania ro-

bót okazało się, że kosztorys projekt, który był robiony w  2008 
roku nie przewidział takich rzeczy jak podniesienie regulacji stu-
dzienek, których jest 23 sztuki, ścinania poboczy i innych rzeczy, 
których w kosztorysie firma nie znalazła. Niestety kosztorys nie był 
dobrze zrobiony i  jest trochę winy projektanta w  tym. Powstała 
różnica, która wynosi 58 938, 09 złotych brutto, ale na tą kwotę nie 
ma dofinansowana i stad ta konieczność dołożenia pieniędzy. Pi-
smo było wysłane do Urzędu, w którym zapewniono, że pieniądze 
będą, lecz po jakimś czasie w następnym piśmie poinformowano, 
ze tych pieniędzy nie będzie. Pan Wójt dodaje, że gdyby była to 
na przykład zmiana technologii to, co innego, ale jest to nowy za-
kres rzeczowy, który nie był nigdy w projekcie wiec nie może być 
uznany w ramach tej kwoty, która została przyznana. Pan Mariusz 
Mirocha mówi, że sytuacja jest do tego stopnia opanowana, że 
nie trzeba więcej pieniędzy dokładać, ponieważ zrezygnowano 
z rzeczy, które nie były istotne do wykonania. Gdyby było tak, że 
była by pewność otrzymania tych pieniędzy i nie zrezygnowano 
by z tych zbędnych rzeczy to zabrakłoby środków. Radny Czesław 
Matlak pyta czy studzienki był robione przed projektem, czy do-
piero ta firma je zrobiła. Pan Mariusz Mirocha informuje, że były 
robione przez firmę Machnik na przełomie 2012/2013 roku. Rad-
ny Stanisław Gołek pyta, dlaczego te studzienki nie były ujęte 
podczas aktualizacji projektu, który robił Pan Wójt z Panem Kotaj-
nym w tym roku. Pan Mariusz Mirocha na to pytanie nie została 
udzielona odpowiedź, ponieważ nie wie dlaczego, a owszem ak-
tualizacja była robiona tylko z tego co jest mu wiadome to koszto-
rysant zaktualizował w nim ceny według sekocenbudu, które obo-
wiązywały w danym roku i powiększył tą wartość z 2008 roku jaka 
była do obecnych cen. Nowych rzeczy prawdopodobnie nie moż-
na było wstawiać i to, co było w 2008 roku kosztorysant musiał się 
tego trzymać. Radny Stanisław Orliński mówi, że w  tym przy-
padku zakresu prac nie dało się zmienić, bo jeżeli byłaby robiona 
aktualizacja mogłaby być dołożona kanalizacja. Nikt nie przewi-
dział, ze kanalizacja będzie robiona za 3 albo 4 lata, a  jeżeli Pani 
Skarbnik znalazła pieniądze to nie ma nad czym się zastanawiać. 
Przewodniczący Rady Piotr Piela tłumaczy, że byłoby wielkim 
błędem starać się o uznanie tych pieniędzy za środki kwalifikowa-

ne, ponieważ skutkowałoby to konfliktem z Urzędem Marszałkow-
skim. Jest pismo informujące o tym, że nie są to koszty kwalifiko-
wane, bo mimo tego zestawienia, które Pan Mariusz Mirocha po-
siada nie zostało to zakwalifikowane. Uważa, że należy znaleźć te 
pieniądze, ponieważ droga jest piękna i nie będzie trzeba do tej 
drogi dokładać przez kilkanaście lat. Radny Aleksander Juraszek 
mówi, że trzeba się cieszyć z  tego, że ten projekt w ogóle prze-
szedł, bo dobrze wiadomo jak to wszystko wyglądało. Było to na 
ostatnią chwilę, a różnie jest z projektami, bo niby się je pisze i są 
zatwierdzane, ale są czasami rzeczy nieprzewidziane. Taka kwota 
w porównaniu z tym, co się udało z projektu pozyskać nie powin-
na budzić wątpliwości należałoby ją przegłosować. Radny Da-
mian Dudys pyta, jaki był całkowity kosztorys tej drogi, na co Pani 
Skarbnik podaje, ze koszty kwalifikowane to 832 936, 68zł, a nie-
kwalifikowane 58 938, 09zł, z czego dofinansowania było 707 991, 
07zł. Pan Wójt informuje, że wraz z Przewodniczącym Rady kilka 
dni temu był na wizji tej drogi i spotkał kilku Radnych, z czego się 
bardzo cieszy. Droga została sprawdzona i niestety będzie trzeba 
jeszcze wykonać prace związane z wykonaniem wjazdów na pose-
sje. Droga podniosła się mniej więcej o 10 centymetrów i należało-
by zrobić kratki najazdowe, ponieważ przy krawędziach drogi są 
korytka i należy je zabezpieczyć. Konieczne jest wykonanie jesz-
cze kilku korytek, a cały koszt szacunkowy jego zdaniem wynosił-
by około 5 000zł. Pan Mariusz Mirocha mówi, że musi się zorien-
tować, jakie są ceny korytek i jeśli byłyby wykonywane te prace to 
robiliby to pracownicy gminy. Przewodniczący Rady Piotr Piela 
dodaje, że komisja wraz z Panem Wójtem obeszła całą drogę od 
początku do końca. Spisane zostały wszystkie wjazdy i rzeczy, któ-
re wynikają z podniesienia tej drogi. Firma Dromil, która wykonuje 
tam prace jest przychylnie nastawiona na dodatkowe roboty, na 
które otrzymają materiał i zrobią to w ramach prac projektu, a resz-
tę rzeczy zrobi gminna ekipa. Radny Bogusław Michalski uważa, 
że ta sprawę należy doprowadzić do końca i lepiej dołożyć pienią-
dze na te rzeczy, niż potem naprawiać zniszczenia spowodowane 
brakiem zabezpieczenia tych miejsc. Konieczne jest sprawdzanie 
od początku, czyli od podbudowy, ponieważ od tego zależy ja-
kość wykonanej nawierzchni. Wspomina jak w  Radziechowach 
była robiona droga i gdy chodził sprawdzać postępy prac spotykał 
się ze złośliwościami i pretensjami. Przewodniczący Rady Piotr 
Piela informuje, że również podczas przeglądu w Brzuśniku komi-
sja spotykała się z różnymi reakcjami, a spory należało od razu roz-
wiązać. Pan Wójt zwraca uwagę na asfaltowane podjazdy przy 
niektórych posesjach i tłumaczy, iż ludzi sami zapłacili sobie za to, 
a  niedopuszczalne jest zrobienie tego ze środków publicznych. 
Mówione jest to po to, aby nie było żadnych spekulacji czy domy-
słów. Radny Antonii Skowronek mówi, że wspomniano o drodze 
w Radziechowach i podaje, iż droga tam jest bardzo źle wykona-
na. Radny Stanisław Gołek zgłasza, że obok przystanku u Skola-
rza wpada droga, którą należałoby odwodnić, na co Przewodni-
czący Rady Piotr Piela mówi o 4 przepustach, które będą tam ro-
bione. Radny Stanisław Gołek kontynuując dodaje, że projektant 
nie przewidział do końca remontu tej drogi, ponieważ w górze zo-
stawiono 20 metrów uszkodzonej po kanalizacji drogi. Pan Ma-
riusz Mirocha mówi, że projekt był, jaki był i  jest to nauczka na 
przyszłość, że projektantów należy sprawdzać. Radny Stanisław 
Gołek dziękuje wszystkim Radnym, że zgodzili się wtedy przeka-
zać środki z odśnieżania na tą drogę. Radny Mirosław Trzos pyta 
jak długi był odcinek tej drogi i  ile dróg, na co Przewodniczący 
Rady Piotr Piela odpowiada, ze długość wynosi 1956 metrów i 7 
rozjazdów oraz zatoki. Radny Mirosław Trzos pyta, czy z  tego 
projektu zostały zrobione ulice Św. Marcina i  Szkolna w  Radzie-
chowach, odpowiada Pan Wójt tłumacząc, że ulica Św. Marcina 
została zrobiona tak, a nie inaczej, lecz nie jemu to oceniać, a wy-
konała ją firma Machnik. Zrobiony został chodnik do szkoły i prze-
budowany. Nie została zrobiona przebudowa kanalizacji i  przej-
ście dla pieszych. Radny Mirosław Trzos zadał pytanie o kwotę, 
jaka została przyznana z tego projektu do Radziechów. Pani Se-
kretarz odpowiada, że w  2008 roku został złożony wniosek na 
projekt, w którym były ujęte 3 elementy: ul. Świętego Marcina, ul. 
Szkolna i droga w Brzuśniku. Wniosek ten został pozytywnie oce-
niony, ale ze względu na brak środków finansowych został odłożo-
ny na półkę, o czym Gmina wiedziała. W zeszłym roku została prze-
kazana informacja, że jeśli gmina wyraża chęć ponowienia tego 
wniosku, to można do tego przystąpić, ale po warunkiem, że nie 
został zmieniony. Ten wniosek został zmieniony, bo drogę Św. 
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Marcina już zrobiono. Ujęte było to w piśmie, gdyż nie można wy-
datkować dwa razy na tą samą drogę, po czym odpowiedziano, że 
można ten wniosek realizować, lecz tylko dla drogi w Brzuśniku, 
ponieważ na ul. Szkolną jest za mała kwota, która jest niekwalifiko-
wana. Radny Aleksander Juraszek prosi, żeby Radny Bogusław 
Michalski powiedział jak naprawdę odbywały się procedury odno-
śnie ul. Św. Marcina i ile razy udawali się do Związku Międzygmin-
nego prosić o zrobienie tej drogi. Niedopuszczalne jest, aby po ka-
nalizacji był zrobiony jeden pas drogi, która się całkowicie sypała, 
a  robienie tylko połowy to byłoby marnotrawienie pieniędzy. 
Wszyscy Radni z ówczesnym Panem Wójtem jeździli do Związku, 
aby tą nakładkę od razu zrobić. W tym czasie ta droga była w takim 
stanie, ze nie dało się po niej jeździć. Prosi, aby tego tematu nie 
poruszać i dochodzić, co, kto zaniechał i co zrobił, ponieważ nie 
ma to żadnego celu. Radny Bogusław Michalski popiera zdanie 
Radnego Aleksandra Juraszka, ponieważ wykonawca przyznał, ze 
nie jest w stanie zaasfaltować pasa po kanalizacyjnego, gdyż dru-
gi pas jest w  bardzo złym stanie i  pieniądze byłyby wyrzucone 
w błoto. Nie ma tak źle i nie zgadza się ze zdaniem Radnego Anto-
niego Skowronka o stanie drogi. Fakt są pęknięcia przy studzien-
kach, ale z faktu, że będzie droga cieszyli się wszyscy. Na rodzie fir-
ma Machnik dokonała zniszczeń i musi to poprawić, ponieważ nie 
podpisze się pod odbiorem. Radny Czesław Kubień zwraca uwa-
gę, żeby zamknąć dyskusję, ponieważ są już to tematy spraw bie-

żących, a nie została jeszcze omówiona zmiana w budżecie. Pani 
Skarbnik informuje, że w budżecie nastąpią trzy zmiany: zwięk-
szenie subwencji oświatowej o 50 000zł, na projekt w Brzuśniku 
i zwiększenie środków na śmieci. Po miesiącu październiku płacąc 
fakturę z  śmieci wyszła wysoka kwota, a  te faktury przychodzą 
z małym opóźnieniem. Jak do miesiąca września przychodziły fak-
tury po 50  000zł, to październikowa przyszła na kwotę powyżej 
100 000zł. Po kalkulacji wpływów za odpady komunalne do końca 
grudnia powinno wpłynąć 40  500zł. Omówiła na podstawie za-
łączników do uchwały wszystkie zmiany, jakie zaszły w budżecie.

Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał treść omawianej 
uchwały przy 15 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych”

Wszystkich zainteresowanych czytelników zapraszam na na-
szą stronę internetową http://bip.radziechowy-wieprz.pl/BIP.
aspx?Sel=5586, gdzie znajdziecie Państwo całość cytowanych 
protokołów. 

 Wójt Gminy  Przewodniczący Rady Gminy
 Maciej Mika Piotr Piela

KALENDARZ IMPREZ 2015 - MARZEC GMINA RADZIECHOWY – WIEPRZ

28.02.2015 Turniej Piłki Nożnej Żaków rocznik 2004/2005 GKS RW

MARZEC

marzec Wiosenne warsztaty folklorystyczne – 
„Wielkanoc w Tradycji naszych przodków” 

Starostwo Powiatowe Wydział 
TKSiPP oraz GCKPT

01.03.2015
Dzień Żołnierzy Wyklętych rozpoczęcie 

o godz. 15.00 przy Kurhanie Pamięci 
Narodowej na Matysce

Stowarzyszenie „Dzieci Serc” Góra Matyska

6 marca Dzień kobiet w Bibliotece (wizaż, stylizacja, 
panel dyskusyjny) Biblioteka Radziechowy Biblioteka Radziechowy

marzec Warsztaty „Nasze Korzenie” GCKPT Gmina Radziechowy-Wieprz 

29.03.2015 Konkurs Tradycyjnych Palm Wielkanocnych
w Juszczynie

GCKPT, KGW w Juszczynie, 
Parafia NNMP wJuszczynie

Kościół NNMP, 
DL w Juszczynie

27.03.2015 Droga Krzyżowa na Matyskę KGW Radziechowy

22.03.2015 Kiermasz Święteczny ZS Radziechowy, Rada Rodziców Plac przed Kościołem
 p.w. Św. Marcin w Radziechowach

Dzień kobiet dla Członkiń KGW KGW Bystra

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej ZS Im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika 
w Radziechowach

ZS Im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika 
w Radziechowach

Informujemy, iż od 2 marca 2015 roku w celu usprawnienia 
systemu przyjmowania klientów nastąpi zmiana godzin pracy 
Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Kierując się wnioskami klientów zwiększamy dostępność 
Urzędu i możliwość załatwienia wszystkich spraw i usług przez 
osoby pracujące i przedłużamy godziny pracy Urzędu w każ-
dą środę do godziny 17.00

Wychodzimy w  ten sposób naprzeciw potrzebom i  oczekiwa-
niom naszych mieszkańców i klientów. Dłuższy czas pracy Urzędu 
pozwoli każdemu klientowi kompleksowo załatwić interesującą go 
sprawę oraz uzyskać wszystkie potrzebne decyzje.

Podkreślamy, że do godziny 17.00 do dyspozycji klien-
tów będą wszyscy pracownicy Starostwa.

W  celu zrównoważenia tygodniowego czasu pracy 
w czwartki Starostwo czynne będzie do godziny 13:00!

W związku z powyższym od dnia 2 marca 2015 roku czas pracy 
Starostwa w poszczególnych dniach tygodnia przedstawia się na-
stępująco:

– poniedziałek, wtorek, piątek – w godz. 7.00 – 15.00
– środa – w godz. 7.00 – 17.00
– czwartek – w godz. 7.00 – 13.00

(Krzysztof Fiołek)

Zmiana godzin pracy Starostwa – Zmieniamy się dla Was!
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Styczeń w naszym przedszkolu był miesiącem niezwykle pracowitym. Zima pokaza-
ła się nam we wszystkich swoich wspaniałościach, było śnieżnie i mroźno a my nie za-
pomnieliśmy o dwóch uroczystościach jakimi są: DZIEŃ BABCI i DZIEŃ DZIADKA.

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszyst-
kim dla seniorów. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. W tym roku nasza 
impreza odbyła się 22 styczna w czwartek, w Domu Ludowym w Wieprzu. Jako pierw-
sze zaprezentowały się Przedszkolaki z ul. Spacerowej, popołudnie seniorom umilały 
dzieci z przedszkola na ul. Figurów.W trakcie uroczystości mili goście mogli podziwiać 
swoich wnuków w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali 
swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich 
adresem. Były wiersze, piosenki, tańce i Jasełka, a po tradycyjnym „Sto lat” każdy wnuk 
uściskał i obdarował swoje ukochane babcie i dziadków upominkami, przygotowany-
mi własnoręcznie.

W  przedsięwzięcie zaangażowana została Rada Rodzi-
ców oraz rodzice dzieci, pod adresem których organizatorzy 
kierują szczególnie serdeczne podziękowania.Podczas spo-
tkania panowała miła i serdeczna atmosfera. Dzieci sprawiły 
wiele radości i wzruszenia swoim seniorom. Na pewno ten 
dzień długo pozostanie w ich pamięci.

Nie zapominajmy, że trwa karnawał, a bal karnawałowy 
dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwa-
ny przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez 
dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było 
u nas.

W dniu 31.01.2014 r. w Domu Ludowym w Wieprzu od-
był się bal karnawałowy nie tylko dla dzieci z przedszkola, 
ale również całego środowiska lokalne-
go.

Tego dnia dzieci przebrane były za 
bohaterów znanych bajek, można było 
spotkać wróżki, królewny, delikatne mo-
tylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spi-
der-Mana, Batmana,...nie sposób zli-
czyć i  wymienić tych wszystkich posta-
ci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno, 
zwłaszcza, że świetnie się bawiły pod wo-
dzą wodzireja. Mamy nadzieję, że za rok 
impreza będzie równie udana.

B. Drewniak

AKTYWNY STYCZEŃ PRZEDSZKOLAKÓW Z WIEPRZA

Tylko cisza spadała z góry,
Karkoszki pod ścianą leżały -
Tylko gęśle płakały słonecznie...
Pod oknem drewnianie świątki
Rozrzuconych plam
Matkiboskie z rozmazaną twarzą,
Kocic łapki z cienia słów.

A ja zbieram kamyki gwiazd
Patyki słów na wodzie.
Pluszową ręką drapałem dziadka
Po twarzy, po brodzie...

Ciszą wiosny dyszały grapy...
Wstęgi dróg w obręczach lat...
Spękane pięty, malutkie stopy
W słonecznym śpiewie
Zgubiły ślad.

(Andrzej Murański)

WSPOMNIENIE
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Bal karnawałowy dla dzieci z  terenu naszej gminy, 
który miał miejsce 25 stycznia 2015 r. w  Domu Ludo-
wym w  Radziechowach okazał się kolejnym sukcesem 
organizatorów, czyli Rady Rodziców i pracowników Pu-
blicznego Przedszkola w  Radziechowach. Prowadzący 
bal animator, Pan Sebastian Chmiel, zadbał o dobrą za-
bawę i radość naszych przedszkolaków. Nie bez wpływu 
na dobre samopoczucie uczestników było piękne wnę-
trze świeżo wyremontowanej sali, za której udostępnie-
nie dziękujemy Wójtowi Gminy Panu Maciejowi Mice. 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzi-
com i pracownikom przedszkola zaangażowanym w or-
ganizację imprezy. Dziękujemy za wsparcie finansowe balu przez 
Państwo Annę i Grzegorza Marków oraz Państwo Agnieszkę i Wa-
cława Ciurlów, a  mamom przedszkolaków za upieczenie pysz-

nych ciast. Wszystkim uczest-
nikom i  darczyńcom dzię-
kujemy za wspaniałomyśl-

ność, hojność 
i  uśmiechy na 
twarzach. Przedszkolaki, jak co roku pojadą do Te-
atru Polskiego w Bielsku-Białej, do Miejskiego Mu-
zeum w  Żywcu i  Izby Przyrodniczej Nadleśnictwa 
Węgierska Górka. Wszystkie dzieci dostaną pamiąt-
kowe książki na zakończenie roku, a w przedszkolu 
pojawią się nowe zabawki... Dziękujemy.

dyrektor Publicznego Przedszkola
 w Radziechowach

 mgr Małgorzata Kasperek

W Publicznym Przedszkolu w Wieprzu przy ul. Figurów, w gru-
pie dzieci 5,6 letnich „Pastuszki” został zorganizowany w miesią-
cu październiku 2014 r. konkurs wewnątrzgrupowy pod hasłem 
„Moje drzewo rodzinne”. Organizatorem konkursu były nauczy-
cielki grupy- Agnieszka Setla i Barbara Dudek. Celem tego konkur-
su było przede wszystkim kształtowanie więzi uczuciowej z rodzi-
ną, budzenie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców, dziad-
ków, rodzeństwa.

Cel został zrealizowany w 100%, gdyż prace konkursowe dzie-
ci wykonywały ze swoimi rodzicami, a nawet dziadkami. Wspólne 
poszukiwanie zdjęć, rozmowy, poznawanie bliskich, a czasem nie-
znanych członków swojej rodziny wpłynęło nie tylko na powsta-
nie pięknych prac konkursowych, ale przede wszystkim na poczu-
cie bliskości i więzi uczuciowej z rodziną.

Prace zostały ocenione przez powołane Jury, które przyznało: 
I miejsce, dwa II miejsca, III miejsce i trzy wyróżnienia.

Wszystkim zostały wręczone dyplomy oraz nagrody ufundo-
wane przez przedszkole.

Oprócz konkursu grupowego przedszko-
le zorganizowało również gminny konkurs pla-
styczny, którego koordynatorem była Barbara 
Drewniak. Tematyką konkursu były: „Zabytki 
i pomniki przeszłości z naszej gminy”. Konkurs 
miał na celu rozbudzenie zainteresowania kul-
turą naszego regionu, rozwijanie kreatywności 
oraz aktywności twórczej dzieci. Tematem kon-
kursu było plastyczne przedstawienie dowol-
nie wybranego zabytku znajdującego się na te-
renie gminy Radziechowy-Wieprz. Dziękujemy 
za zaangażowanie nauczycieli i  aktywny udział 
dzieci w konkursie. Nagrody i podziękowania za 
udział zostały dostarczone dzieciom przez Danu-
tę Adamczyk dyrektora Przedszkola w Wieprzu.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:
Grupa wiekowa 3, 4-latki

I miejsce – Laura Krzuś, Publiczne Przedszkole w Wieprzu ul. Spa-
cerowa,
II miejsce – Wojciech Sosna, Przedszkole w Radziechowach
III miejsce – Zuzanna Skrzypek, Publiczne Przedszkole w Wieprzu 
ul. Figurów
wyróżnienia:
Kalina Biegun, Przedszkole w Radziechowach
Daria Figura, Publiczne Przedszkole w Wieprzu ul. Figurów
Magdalena Pawlus, Publiczne Przedszkole w Wieprzu ul. Spacero-
wa

Grupa wiekowa 5, 6-latki
I miejsce – Jakub Kosiec, Przedszkole w Przybędzy
II miejsce – Michał Wrona, Oddział Przedszkolny przy SP im. J. Kli-
cha w Wieprzu
Wiktoria Wrona, Publiczne Przedszkole w Wieprzu ul. Spacerowa
III miejsce – Lena Dawid, Publiczne Przedszkole w Wieprzu ul. Fi-

gurów
Karol Suchodolski, Oddział Przedszkolny w Brzu-
śniku
wyróżnienia:
Wiktoria Czembor, Oddział Przedszkolny przy SP 
im. J. Klicha w Wieprzu
Patryk Mieszczak, Przedszkole w Przybędzy
Amelia Jambor, Przedszkole w Przybędzy
Łucja Kupczak, Przedszkole w Radziechowach

Julia Kral, Przedszkole w Radziechowach
Julia Biela, Przedszkole w Radziechowach
Szymon Kubica, Publiczne Przedszkole w Wieprzu 
ul. Spacerowa

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!!! 
 

Barbara Drewniak

KARNAWAŁ DLA DZIECI W RADZIECHOWACH

CO SŁYCHAć W PRZEDSZKOLU W WIEPRZU



10

Nasza GmiNa

25 stycznia 2014 w sali Domu Lu-
dowego w  Przybędzy odbyły się ja-
sełka i  wspólne kolędowanie dla 
wszystkich mieszkańców. Jasełka sta-
ły się tradycją naszej placówki. Oka-
zją do spotkania i  podtrzymywania 
tradycji naszego regionu.

Na początku dyr. Zespołu pani 
Elżbieta Borowik przywitała szanow-
nych gości, m.in. poseł na sejm RP pa-
nią Małgorzatę Pępek, wójta gminy 
Radziechowy Wieprz Macieja Mikę, 
radnego naszej miejscowości 
pana Jana Kośca oraz przedsta-
wicieli Koła Gospodyń i  Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Przybę-
dzy, wszystkich rodziców, miesz-
kańców, gości oraz dzieci i  na-
uczycieli. Całość poprowadziła 
pani Barbara Kupczak.

Uczniowie szkoły przygoto-
wali piękne przedstawienie pt.,, 
Na świątecznym froncie dobro 
zwycięża”, przedszkolaczki trady-
cyjne jasełka. Zespół Pop – Folko-
wy wraz z  grupą kolędniczą wy-
konali unikatowe pastorałki „Dnio 
Jednego”, Kiej łowiecki”, „Oj maluś-
ki”. Wszystkie występy dzieci były na 
wysokim poziomie, co zawdzięcza-
my naszym nauczycielom i rodzicom, 
którzy dbają o swoje pociechy i chęt-
nie współpracują z Radą Pedagogicz-
ną.

Najprzyjemniejszym akcentem 
tego spotkania było wspólne kolędo-
wanie. Wszyscy obecni śpiewali kolę-
dy, które są najbardziej lubiane i zna-

ne. Stworzyła się świąteczna, domowa atmos-
fera, pełna przyjaźni i optymizmu.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy 
obdarowali naszych przedszkolaków i uczniów, 
pani poseł Małgorzacie Pępek, panu Stanisła-
wowi Nodze oraz firmom Boramex i  Żywiec 
Zdrój.

Po raz trzeci Jasełka i Wspólne Kolędowanie 
przypieczętowały potrzebę takiego spotkania, 
jego ważność i podniosłą atmosferę.

Do zobaczenia za rok!
B.K.

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

JASEŁKA I WSPÓLNE KOLęDOWANIE W PRZYBęDZY

Jak co roku 25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Plu-
szowego Misia – najlepszego przyjaciela wszystkich dzieci! Miś 
to przecież nie tylko pluszowa przytulanka, to,, ktoś” bardzo bli-
ski, czuły, cierpliwy i często niezastąpiony. W tym roku ta najpo-
pularniejsza na świecie zabawka obchodziła swoje 112 urodziny, 
a o urodzinach przyjaciół dzieci nigdy nie zapominają…

Z  tej okazji dzieci postanowiły zaprosić do Szkoły Podsta-
wowej im. Ks, J, Twardowskiego w Brzuśniku wszystkich pluszo-
wych przyjaciół uczniów – misie towarzyszyły dzieciom podczas 
przerw oraz umilały czas w trakcie zajęć. Nauczyciele wykorzysta-
li na swoich lekcjach zaproponowane przez opiekuna biblioteki 

szkolnej Panią Dorotę Ryżkę scenariusze zajęć. Dzięki swoim mi-
siom uczniowie naprawdę świetnie się bawili i każda lekcja mija-
ła bardzo szybko!

W obchody Dnia Pluszowego Misia włączyły się również przed-
szkolaki Publicznego Przedszkola w  Wieprzu i  oddziału przed-
szkolnego w  Brzuśniku. Dzieci poznały historię pluszowego mi-
sia, rysowały swoje ulubione pluszaki, słuchały opowiadań o mi-
siu i cały dzień świetnie bawiły się ze swoimi pluszakami. Nauczy-
cielki zorganizowały dzieciom ciekawe gry i zabawy. Zapraszamy 
do udziału w przyszłym roku.

Barbara Drewniak
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Rada Rodziców Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w  Przybę-
dzy w dniu 31 stycznia zorganizo-
wała zabawę ostatkową. Rodzice 
pod kierunkiem przewodniczącej 
pani Renaty Jambor są silną, pręż-
nie działającą grupą. Potrafią,, wy-
czarować” świetną imprezę, pozy-
skać sponsorów i zadbać o wszyst-
kie szczegóły.

Zabawa obfitowała w  prze-
różne atrakcje. Można było tań-
czyć przy muzyce na żywo, skosz-
tować wspaniałych potraw, wygrać ciekawe nagrody 
sponsorowane przez rodziców, nauczycieli, pracow-
ników technicznych placówki i  wiele zaprzyjaźnio-
nych firm. Główną atrakcją był żywy baranek oraz kar-
nety na oscypki w Bacówce w Przybędzy, wejściówki 
do kina, góralskiego spa, fryzjera, kosmetyczki i wie-
le innych. Nagrodami były również: żeliwny kociołek, 
piękne lustro w zdobionej oprawie wykonanej przez 
Firmę „Rondo” z Milówki, 
zestaw kosmetyków re-
nomowanej firmy oraz 
ciekawe obrazy ścien-
ne. Nie sposób wymie-
nić wszystkich atrakcji. 
Było ich po prostu mnó-
stwo! Serdecznie dzię-
kujemy za wszystkie „ce-
giełki”. Dzięki nim może-
my wspierać działalność 
naszej Placówki.

Obsługa zabawy to 
oczywiście rodzice naszych dzieci, którzy charytatywnie wyko-
nali wiele prac związanych z  organizacją i  przebiegiem zabawy. 

Pani kucharka ugotowała smaczne da-
nia, kelnerki i pomoc w kuchni dzielnie 
pracowały od piątku do niedzieli. Poza 
tym rodzice i  nauczyciele kupili i  przy-
gotowali wszystkie dania na szwedz-
ki stół. Sponsorzy przyczynili się do 
wspólnego sukcesu, szczególnie: firma 
Czech&Czech z Węgierskiej Górki, Firma 
Żywiec Zdrój, spółka T. Kapała, T. Klim-
czak, K. Setla w  Węgierskiej Górce, fir-

ma Boramex. Wśród 
rodziców na szcze-
gólne podziękowa-
nia zasługują Rena-
ta i Rafał Jambor, Ur-
szula i Marcin Worek, 
Krystyna i  Grzegorz 
Chmiel, Maciej i Ma-
rzena Kozieł, Grze-
gorz Krzemień, Ade-
la Wójtowicz, Mag-
da i Sławomir Kosiec, 
Iwona Gawlińska, 
Maria Konior, Moni-

ka Konior, Wojciech i  Barbara Tlałka, Małgorzata 
Roczyna, Małgorzata i Henryk Kuśnierz, Agniesz-
ka i  Marcin Juraszek, Agnieszka i  Mateusz Mika, 
Mirosława i Daniel Kantyka, Halina Skrzypek, Elż-
bieta Kliś. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 
i przepraszamy jeśli kogoś pominęliśmy.

Po raz kolejny nasi kochani rodzice udowodni-
li, że potrafią stanąć na wysokości zadania. A na-
sza wspólna praca i wysiłki są odzwierciedleniem 
pogody ducha i przykładem dla innych. Jeszcze 

raz dziękujemy za wspólna zabawę i zapraszamy za rok!
B.K.

ZABAWA OSTATKOWA ZESPOŁU SZKOLNO
 – PRZEDSZKOLNEGO W PRZYBęDZY!

biblioteki

Czytelnicy znajdą w nich nie tylko nowe książki. W każdej na-
szej placówce możecie Państwo skorzystać bezpłatnie z Interne-
tu ponieważ bierzemy udział w programie Akademii Orange dla 
Bibliotek.
Nowe książki, skaner, ksero, Internet, zapraszamy:

Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy – Wieprz
Adres: ul. Św. Marcina 23, 34-381 Radziechowy,
tel./fax 33 867 61 46
mail.: gbp@radziechowy-wieprz.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek: 7 – 15
wtorek – środa: 7 – 16
czwartek – piątek: 7 – 18
sobota I i III: 9 – 14
Bibliotekarka: Aleksandra Murańska – Sarapata

Filia w Wieprzu
Adres: ul. Żywiecka 355, 34-382 Bystra
(budynek Domu Ludowego)
poniedziałek – czwartek: 8 – 16
tel.: 33 867 57 93

Filia w Juszczynie 
Adres: Juszczyna 275, 34-382 Bystra (budynek Domu Ludowego)
wtorek – piątek: 8 – 16
tel.: 33 861 19 75

Filia w Bystrej 
Adres: Bystra 227, 34-382 Bystra (budynek Domu Ludowego)
poniedziałek i piątek: 8 – 16
tel.: 33 867 54 75

Filia w Brzuśniku
Adres: Brzuśnik 233, 34-382 Bystra (budynek Domu Ludowego)
wtorek 13 – 18

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEK NA TERENIE GMINY

Jesteśmy także obecni na facebook’u www.fb.com/gbprw
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W tegorocznej edycji konkursu plastycznego, honorującego 
wkład babci i dziadka w wychowanie najmłodszych dzieci, wzięło 
udział aż ponad 70 uczestników z całej gminy!

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„MOJE PRZYGODY Z BABCIĄ I DZIADKIEM”

KATEGORIA PRZEDSZKOLE
I MIEJSCE - KAROL SUCHODOLSKI (Brzuśnik) 
I MIEJSCE - Maciej Jasek (Wieprz)
II MIEJSCE - Natalia Pezda (Wieprz)
III MIEJSCE - MAGDALENA PAWLUS (Wieprz)

KATEGORIA KLASY IV-VI
I MIEJSCE - Ilona Żuławska (Wieprz)
II MIEJSCE - nie przyznano
III MIEJSCE - Wiktor Konior (Przybędza), Martyna Suława 
(Wieprz), Zuzanna Szafarczyk (Wieprz)

KATEGORIA KLASY I-III
I MIEJSCE - Kinga Radwaniak (Juszczyna)
II MIEJSCE - Aleksandra Skoczeń (Juszczyna), Żaneta Hernas 
(Juszczyna)
III MIEJSCE - Oliwier Adamczyk (Przybędza), Sandra Pytlarz 
(Przybędza)

Na konkurs wpłynęło ponad 70 prac, niestety niektóre z nich 
mimo pięknego wykonania były pracami daleko odbiegającymi 
od głównej tematyki konkursu - prosimy o zwracanie uwagi na 
przyszłość także na ten aspekt.  

Wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie gratulu-
jemy pomysłowości i talentu, a w szczególności serdecznie gratu-
lujemy zwycięzcom!          (M.H.)

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE PRZYGODY Z BABCIA I DZIADKIEM” 
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 Tradycji stało się zadość jak zapowiedział Baca, że Jubileusz 
musi być udany. Na znakomicie przygotowanych trasach na Ku-
balonce, przy wspaniałej pogodzie w  szranki rywalizacji stanęło 
50 zawodników, szkoda tylko, że w  jednym terminie rozgrywa-
nych było tyle zawodów. Na starcie pojawili się zawodnicy ze Sło-
wacji i Czech, byli też amatorzy biegów z Grudziądza czy Radom-
ska. Nie zawiedli też Weterani – najstarszy biegacz 70-letni Jan Ju-
rasz, przed laty czołowy biegacz kraju, za namo-
wą Edka po 45 latach zmobilizował siły i wystarto-
wał, zajmując w grupie 60 – latków 3 miejsce. Naj-
młodszym uczestnikiem był 8 letni Ivan Canecki 
ze Skalitego na Słowacji. W zawodach wystarto-
wała też jego siostra Katarina Canecka (na tym sa-
mym dystansie 1,3 km), oraz tata Ivan (na 10 km), 
a  mama cały czas głośno dopingowała swą bie-
gającą rodzinkę.

Krótka historia Biegu Bacy. Pierwszy bieg roz-
grywany był 1994 roku jako BIEG 40-latka o  Pu-
char Bacy na koniec marca. Zawodnicy podcho-
dzili wówczas z  Żabnicy na Rysiankę, biuro za-
wodów było w  Żabnicy Kamiennej pod szała-
sem. Kierownik biura śp. Ewa Dudek – (żona Edka 
Olimpijka z Insbrucka), aby nie zniechęcić zawod-
ników na pytanie „ile trzeba iść na Rysiankę? ” od-
powiadała, że Edek idzie 40 minut. Okazało się że 
niektórym dojście na start zajęło ponad 2 godziny. Po biegu na 
dekoracji było ponad 100 przeszczęśliwych zawodników, że mo-
gło tam być i podziwiać takie widoki. Uroczyste zakończenie za-
wodów odbyło się obok szałasu na Pietrówce, a  jajecznica sma-
żona na ogromnej patelni do dziś niejednemu uczestnikowi przy-
pomina ten wspaniały smak. Było tradycyjne 100 lat dla soleni-
zanta Bacy na 40 urodziny, była kapela i herbatka góralska, a na 
koniec zawodów zaczął obficie padać śnieg. I tak powstał Puchar 
Bacy cykliczna impreza rozgrywana na zakończenie sezonu. W ra-
mach tej imprezy przed laty odbywały się Mistrzostwa Polski Gór-
ników i pierwsze Mistrzostwa Polski Amatorów PZN i to prawie za-
wsze w innym miejscu ze względu na wiosenny brak śniegu. I tak 
kolejna impreza w ramach tego cyklu to BIEG 50-LATKA rozegra-
ny w Żabnicy. 15 marca 2009 roku na gościnnych trasach Szczyr-
ku na których rozgrywany był Europejski Festiwal Olimpijski od-
był się BIEG DWÓCH 5 w ramach Mistrzostw Polski Samorządow-
ców w międzynarodowej obsadzie. I jak zwykle było barwnie i we-
soło. I tak powoli zbliżyliśmy się już do 20 Jubileuszowego BACY, 
który planowany był na marzec 2014 r. Jednak jak większość im-
prez planowanych na ubiegły rok został przeniesiony na grudzień 
ubiegłego roku, ale w Beskidach nadal było bez śniegu więc jak 
tylko pojawiły się większe opady śniegu, to Baca na nic już nie cze-

kał tylko robił zawody 31.01.br. na trasach Kubalonki. Jak zawsze 
wszystkie imprezy, które organizuje Baca są otwarte, zarówno dla 
amatorów jak i  wyczynowców, na naszych imprezach startowali 
aktualni i byli Olimpijczycy, to cieszy gdy po latach możemy zoba-
czyć uczestników naszych zawodów na arenach świata i to zarów-
no z Polski jak i z krajów sąsiedzkich.

Tradycyjnie nasze zawody rozgrywane były technika klasycz-
ną, w tym roku dla zawodników przygotowaliśmy 
dwie trasy dla dorosłych 5 km i dla dzieci tzw. tra-
sę sprinterską 1,3 km. Warto zaznaczyć, że trasy 
na Kubalonce to trasy z  licencją PZN, są bardzo 
wymagające. Jako pierwsze na starcie pojawiły 
się dzieci, na trasie rywalizacja była bardzo zacięta 
zwyciężyła Katarina Canecka Skalite, przed Vane-
sa Rucekova Skalite. Chłopcy rywalizowali na tym 
samym dystansie 1. Paveł Borowiak, Denis Surik 
obaj Skalite Słowacja, 3. Szymon Golec z Żabnicy. 
Po biegu dzieci nastąpił start mężczyzn na 10 km, 
którzy mieli do pokonania 2 okrążenia, rywalizu-
jących w  ramach XX Biegu Bacy jak i  w  Narciar-
skim Biegu 60 – latka, i kobiet na tej samej trasie 5 
km. W biegu mężczyzn na prowadzeniu od pierw-
szych metrów znajdował się Piotr Michałek, (przed 
laty reprezentant Polski, który już niejednokrot-
nie wygrywał te zawody) tuż za jego plecami trwa-

ła walka o podium pomiędzy Grzegorzem Legierskim, a Jackiem 
Mederskim, taka była kolejność po pierwszym okrążeniu. Wśród 
pań klasą dla siebie była Anna Słowik z Wisły (jeszcze niedawno 
reprezentantka Polski w  biegach narciarskich) druga finiszowa-
ła Maria Bujok Wisła i  trzecia Aleksandra Marczak z  Radomska. 
10 kilometrów w ramach XX Biegu Bacy 1. Piotr Michałek, 2. Grze-
gorz Jegierski – obaj „Na Biegówkach Jaworzynka”, 3. Jacek Me-
derski – Grudziądz. Natomiast urodzinowy Bieg 60 – latka wygrał 
i z pięknym pucharem pojechał do Łodygowic Janusz Sobkowski, 
przed Andrzejem Figurą – Cięcina i Janem Juraszem z Ciśca. Dla 
każdego uczestnika przewidziano piękny okolicznościowy medal, 
były dyplomy, drobne upominki i tradycyjny poczęstunek, z kawą, 
herbatką, drożdżówką i grzańcem. Na zakończenie uczestnicy od-
śpiewali gromkie 100 lat dla Bacy na jego zaległe 60 urodziny. 
I z niedowierzaniem usłyszeli z ust Komandora, że były to ostatnie 
organizowane przez niego zawody narciarskie.

Organizatorem tegorocznej imprezy był RKB BACA Radziecho-
wy, Śląsko- Beskidzki Związek Narciarski, Urząd Gminy Radziecho-
wy-Wieprz, GCKPT Radziechowy-Wieprz, Starostwo Powiatowe 
Żywiec. Impreza pod Patronatem Polonia Sport z Wiednia.

Komandor Edward Dudek

UDANY XX MIęDZYNARODOWY BIEG BACY
NARCIARSKI BIEG 60 - LATKA !!!

Stoją drzewa z rozczochranym włosem
Na pustyni groniu
Kędy ostatni jałowiec
Stoi na straży skowronka

Na miedzach
Zeschły zwiędnięte liście
jak kuropatwy
Gdzie pola niedożywione
Czekają

A niwa
W świeże bruzdy spękana
Oddechem chleba
Niech tańczy z wiatrem
Grzmotem błyskawic
w sukienkach drzew

Daję Ci zbocze dłoń
Ciepło oddechu — w ziarna nadzieję
W oczekiwanie
Aż pszenny Jan
Zajaśnieje bochnem chleba
Rozjaśni zmęczone twarze
Tysiącem świec —jak sionko
Którego dziś
Tu jeszcze nie ma

(Andrzej Murański)

ŚPIEW WIATRU
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 ● 24 grudnia 2014 r Zespół Regionalny 
„Grojcowianie” z  Wieprza uczestniczył 
w mszy św. PASTERSKIEJ w Parafii p.w. MB 
Częstochowskiej w Przybędzy. Po raz ko-
lejny zaprezentowaliśmy fragment Jase-
łek „Boże Narodzenie w Beskidach oraz za-
śpiewaliśmy najpiękniejsze kolędy i  pa-
storałki. Do Przybędzy zaprosił nas Pro-
boszcz Ks. Janusz Dudek. 

 ● Powstaje słuchowisko radiowe - Jasełka 
- „Boże Narodzenie w  Beskidach” - tekst: 
Waleria Prochownik. Wykonanie; Zespół 
Regionalny „Grojcowianie” i „Mali Groj-
cowianie” z  Wieprza. Realizacja na-
grania: Beata Zamlewska-Pałyga - Ra-
dio Anioł Beskidów - do posłuchania 
na: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=42cROW0WszU

 ● W  niedzielę 28 grudnia w  w  Koście-
le p.w. NMP Królowej Polski w Pogórzu 
odbyło się po raz trzeci „Pogórskie Ko-
lędowanie”. Wystąpiły zespoły: „Grojco-
wianie” oraz „Wesoła Nowina” z  Pogó-
rza. 

 ● 29 grudnia 2014 r po raz kolejny „Groj-
cowianie” kolędowali w  Szczyrku 
w Domu Kultury dla mieszkańców i tu-
rystów. Zaprezentowaliśmy Jasełka „Boże Naro-
dzenie w Beskidach” oraz kolędy i pastorałki. 

 ● 4 stycznia 2015 r ZR „Grojcowianie” kolędował 
u  Ks. Władysława Zązla w  Kamesznicy. Odwie-
dziliśmy 2 kamesznickie kościoły: Rzymskoka-
tolicką Parafię Imienia Najświętszej Maryi Panny 
w Kamesznicy oraz Kaplicę w Kamesznicy Gór-
nej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Świa-
ta. 

 ● 4 stycznia „Grojcowianie” kolędowali również 
w  Domu Ludowym w  Juszczynie. Wypełnio-
na po brzegi sala zobaczyła Jasełka 
„Boże Narodzenie w  Beskidach” oraz 
wspólne kolędowanie „Małych Groj-
cowian” i „Grojcowian” 

 ● 10-11 stycznia 2015 r – 2 Kapele 
„Grojcowian” kolędują w WARSZAWIE 
wraz z Ks. Władysławem Zązlem z Ka-
mesznicy.

 ● 17 stycznia 2015 r zaśpiewaliśmy 
podczas kolejnej edycji konkursu ko-
lęd i  pastorałek „Gwiazda Betlejem-
ska – Żywiec 2015” - „Grojcowianie” 
z Wieprza uzyskali II nagrodę w  kat. 
Zespoły regionalne - „Srebrna Gwiaz-
da Betlejemska” 

 ● 18 stycznia 2015 r zaśpiewa-
liśmy w  Sanktuarium MB Ry-
chwałdzkiej w  Rychwałdzie 
podczas 2 mszy św. 

 ● Wspólne kolędowanie ZR „Groj-
cowianie” z Wieprza i RZPiT „Jo-
dełki” z  Radziechów podczas 
uroczystego otwarcia i poświę-
cenia wyremontowanej sali 
Domu Ludowego w Radziecho-
wach – 18.01.2015 r 

 ● 21 stycznia 2015 r - Jasełka inte-

gracyjne w Teatrze Polskim w Bielsku-
Białej - „Grojcowianie” ze Stowarzysze-
niem Osób Niepełnosprawnych „Serce 
dla Serc” z Bielska Białej 

 ● 25 stycznia 2015 r - „Grojco-
wianie” z kolędą w Żywcu-Moszczani-
cy 

 ● 25 stycznia 2015 r - Konkurs 
Grup kolędniczych - Żywieckie Gody 
2015 r – scena. III MIEJSCE dla Kolęd-
ników z gwiazdą z Zespołu „Grojcowia-
nie” z Wieprza, 

 ● 29 stycznia 2015r 
- Gminny i  Międzyszkolny 
Przegląd Kolęd i  Pastorałek 
oraz Małych Form Kolędni-
czych „Gwiazda Betlejemska 
2015” - po raz kolejny rów-
nież z udziałem dzieci z „Ma-
łych Grojcowian” i pod patro-
natem SSK „Grojcowianie” 

 ● 30 stycznia 2015r 
„Grojcowianie” reprezen-
tując Beskid Żywiecki wraz 
z  grupą muzyków z  Beski-

du Śląskiego zagra-
li koncert „Serce Gó-
rala i  Groń” dla Ste-
cówki. Po raz kolej-
ny zbieraliśmy u  żłób-
ka w  Panewnikach 
środki na odbudowę 
drewnianego Kościół-
ka na Stecówce. Za-
brakło wśród nas Jó-
żefa Skrzeka patronu-
jącego temu przed-
sięwzięciu ale śmierć 
brata Jana Skrzeka 

uniemożliwiła mu wspól-
ny z nami koncert. Atmosfe-
ra cudowna, darczyńcy hoj-
ni, gospodarz jak zwykle go-
ścinny. Mimo poważnych 
trudności z dotarciem do Pa-
newnik było pięknie i  pod-
niośle. 

 ● ZR „Grojcowianie” - 
Kolędujemy w Żywcu Zabło-
ciu  w  Parafii pw. św. Floria-
na - 1 luty 2015 r oraz pod-
czas „Opłatka” Oddziału Gó-
rali Żywieckich Związku Pod-

halan – Radziechowy.
 ● 7 lutego 2015 roku - „Grojco-

wianie” podczas uroczystego spo-
tkania dawnych i  obecnych dzia-
łaczy związkowycth, w 34 rocznicę 
zwycięskiego zakończenia strajku 
generalnego podbeskidzkiej „So-
lidarności”- sala koncertowa Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Żyw-
cu. 

(M.J.)

CZAS KOLęDY Z „GROJCOWIANAMI”
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Mieszkańcy Radziechów pa-
miętają o  Edwardzie Chudziec 
ps. „Brzoza”, żołnierzu VII okręgu 
NSZ, oddziału „Sztubak”, który zgi-
nął 27.07.1946 r. i  został pocho-
wany w  mogile żołnierza NSZ na 
cmentarzu parafialnym w Radzie-
chowach oraz o  działalności mło-
dzieży zrzeszonej w Związku Mło-
dzieży Patriotycznej   ,,Nowe Wy-
zwolenie” a  aresztowanej przez 
UB w  1950 r. Ci osiemnastoletni 
wówczas chłopcy byli torturowa-
ni, a  następnie więzieni:  w  Żyw-
cu, Krakowie na ul. Montelupich, 
we Wronkach. Czym zasłużyli so-
bie na taki los? Marzyła im się Pol-
ska, Ojczyzna wolna od jakichkol-
wiek wpływów. Nie chcieli godzić 
się na kolejną tyranię – tym razem 
sowiecką. Ich dowódca Łodziana 
Edward otrzymał wyrok 5 lat wię-
zienia. Pozostali: Pieronek Mieczy-
sław - 3 lata, Galica Józef - 2 lata, 
Habdas Stanisław - 3 lata, Piero-
nek Józef - 2 lata. Kto ich zdradził? 
Kto doniósł do UB o  ich planach? 
Te odpowiedzi zostawmy IPN, ale 
o  postawie młodych ludzi trzeba 
pamiętać. .

W 2000 r. w 50 rocznicę uwię-
zienia harcerzy na  Radziechow-
skim kościele została wmurowa-
na pamiątkowa tablica, głównym 
inicjatorem tych uroczystości był  
ówczesny  wielki patriota Ks. Pra-
łat Stanisław Gawlik, wieloletni 
(40lat) Proboszcz Parafii Św. Marci-
na w Radziechowach. 

1 marca 2015 r. zapraszamy 
na godz. 15;00 pod Jubileuszo-
wy Krzyż na Matysce, by stojąc 
przy Kurhanie Pamięci Narodowej 
uczcić pamięć tych, dla których 
słowa: Bóg, Honor  i  Ojczyzna po 
roku 1945 stanowiły sens życia. 

Wyjście na Matyskę bez względu na pogodę.                 JK

,,Inicjatywę ustawodawczą w  zakresie uchwalenia nowe-
go święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Uza-
sadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie 
święta ,,jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji; za 
świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywią-
zania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Oj-
czyzny (...). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to tak-
że wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patrio-
tyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej po-
zwoliły na kontynuację oporu na długie lata.

Prezydencki projekt ustawy z dnia 26.02.2010 r. wpłynął do Sej-
mu RP 1.03.2010 roku. 05.03.2010 r. projekt skierowano do Sejmo-
wej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Do reprezentowania sta-
nowiska wnioskodawcy upoważnieni byli: zastępca szefa Kancela-
rii Prezydenta Jacek Sasin i podsekretarz stanu w Kancelarii Pre-
zydenta Andrzej Duda lecz obaj zostali zdymisjonowani w kwiet-
niu 2010 roku. Pismem z dnia 8 czerwca 2010 roku Rada Ministrów 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony jej projekt, wskazując, że 
uzupełnia on katalog świąt i dni pamięci, upowszechniających tra-
dycje walk o Wolną Polskę. …” portal internetowy

1 MARCA 2015 R. 
NARODOWY DZIEŃ PAMIęCI

 O ŻOŁNIERZACH 
WYKLęTYCH OBCHODZONY 

W RADZIECHOWACH NA 
MATYSCE

Patronat: 
Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki
Antoni Szlagor – Burmistrz  Żywca

Organizatorzy: 
Narodowe Siły Zbrojne, Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna „Rodzynki”, 

Jednostka Strzelecka  3030 Żywiec im. por. Leonarda Rybarskiego

Żyw
iec

,  
1 m

arc
a 2015 r.

10.00	 Uroczysta	Msza	św.		w	Konkatedrze	pw.	Narodzenia	NMP	w	Żywcu
11.00		 Przemarsz	na	Żywiecki	Rynek	i	rozpoczęcie	uroczystości	

•		 Hymn	państwowy
•		 Modlitwa	w	intencji	NSZ
•		 Przemówienia	okolicznościowe
•		 Projekcja	filmu	dotyczącego	historii	budynku	 
				dawnego	UB	przy	ul.	Dworcowej	2

•		 Apel	Poległych
•		 Przejście	uczestników	uroczystości	z	Żywieckiego	Rynku	 

    pod	Pomnik	NSZ	przy	Al.	Wolności	i	złożenie	wiązanek	kwiatów	
Ponadto:
7.30		 Msza	św.	w	Kościele	pw.	św.	Floriana	w	Żywcu-Zabłociu	z	udziałem:

•		 Grupy	Rekonstrukcyjno-Historycznej	„Rodzynki”
•	 Jednostki	Strzeleckiej		3030	Żywiec	im.	por.	Leonarda	Rybarskiego

9.00	-13.00			Możliwość	zwiedzania	budynku	dawnego	UB	 
								przy	ul.	Dworcowej	2	(dawna	biblioteka)

REKONSTRUKCJA

WYDARZEŃ

2013	r.

2014	r.

2012	r.

Rotmistrz Witold Pilecki

Generał Emil Fieldorf „Nil”

Danuta Siedzikówna „Inka”

Starostwo Powiatowe w Żywcu Zaprasza na Obchody Narodowego Dnia
 Pamięci Żołnierzy Wyklętych
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Jak co roku hucznie bo z trzaskiem ba-
tów i głośną muzyką świętowano ostatnie 
dni karnawału. Także z  tej okazji odbyła 
się kolejna edycja „Karnawału Beskidzkie-
go” podczas, którego naszą gminę repre-
zentowały Panie z  Koła Gospodyń Wiej-
skich z  Wieprza oraz Panie ze Stowarzy-
szenia „Wieprzanki”.

Podczas imprezy pn. „Karnawał Beskidz-
ki” organizowanej corocznie przez Wydział 
Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 
Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz Miej-
skie Centrum Kultury w  Żywcu, odbyły się 
wspaniałe prezentacje tradycyjnych powinszowań, grup kolędni-
czych i orkiestr – będących także laureatami 46 Przeglądu Zespo-
łów Kolędniczych i  Obrzędowych “ŻYWIECKIE GODY 2015” oraz 
prezentacje rękodzieła zdominowane przez kolorowe bibułki i za-
bawki regionalne.

Wśród zaproszonych wykonawców podziwiać można było 
m.in.: Regionalny Zespół „Mały Haśnik” z Żabnicy, Orkiestrę Dętą 
z Międzybrodzia Bialskiego, Zespół Regionalny „Ziemia Żywiecka” 
z Żywca.

W przeglądzie dorosłych grup kolędniczych w kategorii kolęd-
ników trzecie miejsce uzyskali kolędnicy z  gwiazdą z  Zespo-
łu Regionalnego Grojcowianie z Wieprza! Sukcesy mamy tak-
że w Przegląd dziecięcych grup kolędniczych! W Ka-
tegorii dzieci składających powinszowania pierw-
sze miejsce otrzymał Paweł Juraszek ze SP w Jusz-
czynie, zaś w kategorii kolędników: drugie miejsce 
otrzymali kolędnicy z gwiazdą ze SP z Juszczyny!

Dodatkowo niemal wszystkie gminy powia-
tu przygotowały stoiska degustacyjne, na których 
skosztować można było wspaniałych specjałów, 
głównie zainspirowanych tematyką świąteczną.

Na „deser” zagrały jeszcze gwiazdy wieczoru: ka-
pela „WAŁASI” oraz zespół „Trebunie Tutki”.

Wiele tego dnia działo się także w plenerze – uli-
cami przeszły kolorowe korowody złożone z kolędni-
ków i noworocznych dziadów. Wydarzenia te kończy-
ły obchody 46 Żywieckich godów, które z trzaskiem 
batów przepędziły stary rok… i wszelkie straszydła.

(M.H.)

REPREZENTACJA Z WIEPRZA NA KARNAWALE BESKIDZKIM

III Gminny Konkurs Teatralny
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału  

w konkursie teatralnym w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Domu Ludowym w Wieprzu!

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z regulaminem tegorocznego
III Gminnego Konkursu Teatralnego „Uśmiech lekiem na całe zło!”.

 
Konkurs odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. w Domu Ludowym w Wieprzu.

 
Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych sztuką teatralną:

 
dzieci, młodzież, rodziny, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia,  

grupy nieformalne, koła teatralne, grupy kabaretowe itd.
 

 Zgłoszenia prosimy przesyłać do: 26 marca 2015 na adres: Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-
Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy  

lub emailem gckptrw@gmail.com.

Regulamin konkursu znajdziecie Państwo  
na stronie internetowej http://www.radziechowy-wieprz.pl/.
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W  dniu 1 lutego w  Radziecho-
wach już po raz kolejny odbyło się 
spotkanie opłatkowe Górali Ży-
wieckich Żywieckich Związku Pod-
halan. Pięknej, uroczystej Mszy św. 
w  kościele pw. Św. Marcina w  Ra-
dziechowach – od której rozpoczę-
ło się to wydarzenie – przewodni-
czyli kapłani: Kapelan Związku Pod-
halan w  Polsce ksiądz Władysław 
Zązel z Kamesznicy oraz Proboszcz 
parafii św. Marcina w  Radziecho-

wach ks. Ryszard Kubasiak. Uroczystość uświetnił swym śpiewem 
Zespół „Grojcowianie” z Wieprza. Podczas uroczystości, na której 
zgromadziło się kilkanaście pocztów sztandarowych z  różnych 
subregionów góralskich, uroczyste ślubowanie złożyło 13-stu 
nowo wstępujących członków Oddziału Górali Żywieckich ZP.

Po zakończeniu Mszy Świętej kolorowy korowód przemasze-
rował najpierw pod tablicę upamiętniającą Władysława Pieronka 
– wieloletniego Wójta Gminy (wtedy) Zabłocie, kronikarza a także 
założyciela pierwszego Ogniska Związku Podhalan w Radziecho-
wach a następnie do nowo wyremontowanej sali Domu Ludowe-

go, gdzie przy wspaniałej muzy-
ce kolęd i  pastorałek w  wykona-
niu Zespołu Regionalnego „Groj-
cowianie” obyła się sama uro-
czystość dzielenia się opłatkiem 
i uroczysty obiad.

Nad przygotowaniem całości 
imprezy jak co roku czuwał Pre-
zes Oddziału Górali Żywieckich 
Związku Podhalan – Pan Stani-
sław Lizak z Radziechów.

W  imieniu organizatorów 
dziękujemy wszyst-
kim przybyłym na 
to spotkanie go-
ściom! W  szczegól-
ności obecnym na 
spotkaniu: Panu 
Stanisławowi Pię-
cie – Posłowi na 
Sejm RP, Panu Aloj-
zemu Lichosyto-
wi – Wiceprezeso-
wi Zarządu Głów-
nego Związku Pod-
halan w Polsce, licz-

nie przybyłemu duchowieństwu i przedstawicielom władz powia-
towych wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Romanem 
Rokitą i Starostą Powiatu Żywieckiego Panem Andrzejem Kalatą. 
Na spotkaniu był obecny także Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 
Pan Maciej Mika i przedstawiciele samorządów, organizacji spo-
łecznych i  podmiotów gospodarczych działających na Żywiec-
czyźnie.

(tekst. M.H., 
foto. M.Jurasz)

SPOTKANIE OPŁATKOWE ZWIĄZKU PODHALAN

Organizatorem konkursu jest:
Stowarzyszenie Dzieci Serc www.dzieciserc.pl
 
IX Konkurs na Apel Poległych jest hołdem złożonym Wiel-
kim Polakom, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny 
lub poza jej granicami, walcząc w obronie słusznej sprawy.
Wartość narodu mierzy się m.in. pamięcią o bohaterskich 
czynach przodków

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i patriotycz-
nych postaw młodego pokolenia przez upowszechnianie wie-
dzy o historii Narodu Polskiego na przestrzeni dziejów oraz od-
najdywanie ludzi, którzy w imię miłości oddali życie za innych, 
może mieszkali blisko nas, a obecnie pamięć o nich ulega zapo-
mnieniu. 
Temat :,,Apel Poległych: 
Polskie Termopile na przestrzeni wieków 
więcej na www.dzieciserc.pl

WEŹ UDZIAŁ
W IX Ogólnopolskim Konkursie Historycznym na Apel Poległych!
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Tradycyjnie od siedmiu lat odwie-
dzamy Zespół Szkół Samorządowych 
w Rzykach koło Andrychowa. 

Dlaczego Tam jedziemy? 
Dyrektor, Grono Pedagogiczne 

i Uczniowie zapraszają nas do siebie.
A po co jedziemy? 
Ot to jest bardzo skomplikowane.. 

jedziemy by się wspaniale bawić przy 
muzyce, poćwiczyć na przyrządach 
gimnastycznych o  których nie mamy 
pojęcia, że istnieją – bo są przeznaczone 
dla ……! Pokosztować różnych smako-
łyków do syta to się nazywa obżarstwo. 

I  co najważniejsze by nasze dzieci 
i  ich opiekunowie czuli się DOBRZE tak 
w środku NIEPRAWDOPODOBNIE DOBRZE ! 

Czy uwierzycie, że:
 ● uczniowie zaledwie IV, V klasy potrafią prowadzić 

pod rękę dziecko na co dzień siedzące w  wózku  
(pod opieką asekurującej mamy)! 

 ● starsi uczniowie potrafią tańczyć z młodzieżą sie-
dzącą na wózku – biorąc je za ręce, a nie za rączki 
w wózku? Ten dotyk, dobry dotyk, tak jest ważny! 

 ● w środku koła stoi nasza Weroniczka, a wszystkie osoby 
w kole naśladują jej gest! 

 ● Didżeje zawsze odnajdą ulubiony utwór – wywołując 
nim falę oklasków i radości! 

 ● bez zastrzeżeń powierzamy opiekę nad naszymi ,,krysz-
tałami” – dziećmi szczególnej troski, bo wiemy że ta mło-
dzież jest odpowiedzialna! ,,przecież opiekowałyśmy się już 
Wojtkiem na poprzedniej zabawie – mówią dziewczyny”

A co czują rodzice widząc To wszystko! Sami sobie opo-
wiedzmy. 

A jeśli ktoś się jeszcze nie przekonał, to warto wiedzieć, 
że pojechało nas 67 osób, a pięcioro w ostatniej chwili mu-
siało zrezygnować – z przyczyn osobistych. To najlepszy do-
wód jak ważne jest dla nas To spotkanie i jak się Tam czuje-

my. 
Dziękujemy Panu Bogu 

za tak Wspaniałych Ludzi. I  za 
Tych dzięki który Tam pojecha-
liśmy po raz pierwszy 

Do Zobaczenia w  Radzie-
chowach na Zaduszkach Na-
rodowych, ale to już inna opo-
wieść.

 JK   

TRADYCYJNIE OD SIEDMIU LAT

AMATORSKI SZCZYPIORNIAK SIę POWIęKSZA
PODBESKIDZKA RęCZNA Z... KATOWICAMI!

sport

BRĄZ DLA SZCZEPANA KUPCZAKA!
Adam Cieślar powtórzył wyniki z poprzedniego sezonu i został 

ponownie Mistrzem Uniwersjady 2015 w kombinacji norweskiej. 
To nie koniec polskiej zdobyczy, Szczepan Kupczak wywalczył dzi-
siaj brązowy medal.

Dzisiaj w kombinacji zostaną wręczone dwa złote medale, do-
kładnie w tym samym momencie co Adam na męte wpadł repre-
zentant Niemiec David Welde. Dodajmy, że Niemiec uzyskał dzi-
siaj najlepszy czas biegu i awansował, aż z trzynastej pozycji zaj-
mowanej po skokach. Drugi czas biegu należy do Rosjanina Sami-
ra Mastjewa, trzecim najszybszym biegaczem wśród kombinato-

rów okazał się złoty medalista Adam Cieślar.
Brąz jak już wspomnieliśmy zdobył Szczepan Kupczak, a na 

piątym miejscu ukończył kombinację kolejny z Polaków Mateusz 
Wantulok. Wojciech Marusarz czwarty z Polaków w konkursie 
zakończył rywalizację na 16 miejscu.

/KaCe/

(Źródło: http://skipol.pl/kombinacja_norweska_swiat_wyni-
ki/artykul/8371-uniwersjada-adam-cieslar-ze-zlotem-brazowy-
szczepan-kupczak)

Aż 22 drużyny będzie liczyć wkrótce Podbeskidzka Liga Ama-
torska Piłki Ręcznej Dziewcząt. Ale czy ta nazwa będzie jeszcze ak-
tualna, skoro do grona ligowego dołącza drużyna – uwaga! – z Ka-
towic?

To było spore zaskoczenie dla organizatorów podbeskidzkiej 
ligi, gdy chęć udziału w rozgrywkach zgłosiła ekipa UKS Imperium 
Katowice.

– Od tej chwili organizatorzy żartują, że trzeba zmienić nazwę 
ligi z  podbeskidzkiej na śląską. Jak 
podkreślają dla nich to ogromny za-
szczyt, wyróżnienie i przede wszyst-
kim prestiż. UKS Imperium Katowi-
ce, którego trenerką jest Katarzy-
na Tyl, dołączy do II podbeskidzkiej 
ligi. Młode katowiczanki zadebiutu-
ją już 21 lutego podczas turnieju li-
gowego w  Bystrej koło Bielska-Bia-
łej – mówi Paweł Szczotka, rzecz-
nik prasowy Śląskiego Związku Piłki 

Ręcznej w Katowicach.
Skąd taka decyzja o grze w podbeskidzkiej lidze?
– Uznaliśmy, że to znakomita okazja, aby nasze dziewczyny 

mogły się ograć, a na Śląsku nie mamy ku temu okazji. Bardzo cie-
szymy się, że organizatorzy wyrazili zgodę i już nie możemy się do-
czekać pierwszych spotkań – mówi trener Katarzyna Tyl.

Wicestarosta żywieckiego Stanisław Kucharczyk podkreśla, że 
to bardzo miłe zaskoczenie.

– Mogę powiedzieć, że od początku śledzę 
powstanie ligi szczypiorniaka i cały czas kibicuję 
organizatorom. Dla Żywiecczyzny to też ogrom-
ne wyróżnienie, bo, jak się dowiedziałem, o tej li-
dze głośno jest już nie tylko w Polsce, ale nawet 
i w Europie! A teraz ktoś z Katowic dołącza do ini-
cjatywy z naszego regionu, a nie odwrotnie. To 
też zasługuje na wielkie brawa dla organizato-
rów i ogromny szacunek – podkreśla wicestaro-
sta Stanisław Kucharczyk

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna
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Karatecy z sekcji w Wieprzu wywalczyli brąz w Dolnym – Kubi-
nie w Słowacji, na odbywającym się Pucharze Młodzieży – Oravski 
Pohar v Karate, znany jako „Orava – Cup”. Na imprezę tę przyjecha-
ła liczna rzesza karateków, wśród których samą drużyną reprezen-
tującą Polskę był Klub „Arawashi”, skupiający młodych adeptów 
karate – shotokan z naszej gminy. Szkoleniowiec Arawashi wyty-
pował pięcioro kadrowiczów klubu, z  zespołu blisko 40 zawod-
ników szkolących się cyklicznie w  klubie, którzy spełnili kryteria 

uczestnictwa w  rywalizacji. 
Zawodnicy Arawashi nie za-
wiedli w niezwykle mocnej 
stawce i  zaciętej rywaliza-
cji, w jakiej przyszło im brać 
udział (część startujących 
to kadra narodowa Słowa-
cji), młodzi Polacy wywal-
czyli cztery medale, o które 
było szalenie trudno, gdyż 

dla naszych południo-
wych sąsiadów Puchar 
Orava – Cup, był ostat-
nim z  cyklu przygo-
towawczego słowac-
kiej kadry narodowej 
do Mistrzostw Europu 
Młodzieżowców Junio-
rów i Kadetów w lutym 
w  Zurichu. Ale młodzi 
karatecy pokazali swój 
waleczny pazur, brązo-

we medal w kategorii młodzika w układach technik kata wywal-
czyła Justyna Marszałek w kategorii juniora brąz dorzucił Mar-
cin Biegun. Jednocześnie w walkach kumite zawodnicy z Arawa-
shi radzili sobie z rywalami z południa, swoją klasę w kumite po-
twierdził Marcin Biegun w kumite oraz debiutująca Amelia Ma-
dejska w kategorii młodziczek, obydwoje zdobyli brązowe meda-
le. Odrobinę szczęścia zabrakło początkującym Emanuelowi Kisz-
ce oraz Julii Figurze, którym nie udało się przebić do strefy me-
dalowej. W ocenie szkoleniowca karateków z „Arawashi”, zawodni-
cy biorący udział w rywalizacji prezentowali wysoki poziom spor-
towy, gdyż na tym mocno i tłumnie obsadzonym turnieju, który 
ma również swoją środowiskową i społeczną tradycję walki w spo-
łeczności sąsiadów z południa, niebywale trudno było przebić się 
do strefy medalowej. Myślę, że po naszym udanym starcie za-
dzierzgniemy dalszą kooperację w sporcie a szczególnie wymia-
nie doświadczeń szkoleniowych, gdyż chęć współpracy z naszym 
klubem przejawił klub z Dolnego – Kubina, zapraszając nas na kur-
sokonferencję, podkreśla Bogusław Hutman – Wilczek szkolenio-
wiec karateków z Arawashi.         (B. H.W)

W minionym tygodniu – dokładnie w niedzielę, 8 
lutego, byliśmy świadkami imprezy sportowo – spo-
łecznej „Skoki w Kopcu 2015”, na której zgromadzili 
się mieszkańcy Juszczyny i okolicznych wiosek. Gru-
pa młodzieży z Juszczyny postanowiła spróbować 
swoich sił w skokach narciarskich, więc własnoręcz-
nie zbudowali małą skocznię Kopiec K – 15... no i za-
częło się! W mgnieniu oka zebrała się grupa ludzi, któ-
rzy nie szczędzili środków i czasu aby każdy mógł po-
czuć się jak na zawodach z prawdziwego zdarzenia 
- był catering, nagrody, zaplecze medyczne, a co waż-
niejsze spora grupa kibiców, która dopingowała naszych sportow-
ców. Młodzież do sportowej rywalizacji zachęciła również senio-
rów, bowiem oni również postanowili sprawdzić, który jest najlep-
szy w swojej kategorii wiekowej. Spośród 22 zgłoszonych zawod-
ników udało się zorganizować dwie grupy wiekowe: juniorów i se-
niorów, wśród których wyłoniliśmy następujących zwycięzców:

W kategorii Juniorów:
1. Miłosz Murański
2. Mateusz Kozieł
3. Adrian Zemczak
W kategorii Seniorów:
4. Miłosz Polak
5. Maciej Chowaniec
6. Krzysztof Bigos
Serdecznie dziękujemy wszystkim kibicom za czynny udział 

i wspieranie zawodników, a także licznym sponsorom, a przede 
wszystkim: Sołtysowi wsi Juszczyna Panu Mieczysławowi Syguto-
wi, Kołu Gospodyń Wiejskich w Juszczynie, Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Juszczynie, Piekarni Marek Holisz oraz Spółce Leśnej, Na-
głośnieniu Dawid Stasica, a także sponsorom prywatnym w oso-

bach Panów: Dawida Stasicy, Do-
minika Paweli, Szczepana Kupcza-
ka, Kacpra Kupczaka, Sebastiana 
Bysko, Krzysztofa Zielińskiego oraz 
Pań: Jadwigi Jurasz i Barbary Moty-
ki. To dzięki naszym sponsorom za-
wodnicy mogli otrzymać wspania-
łe nagrody, puchary czy dyplomy, 
a po zawodach wraz ze wszystki-
mi skoczkami spotkać się na swoj-
skim poczęstunku. Dziękujemy tak-

że Państwu Katarzynie i Dariuszowi Zielińskim, za udostępnienie 
domku, w którym zorganizowany został „catering”. Bez tych ludzi 
i ich bezinteresownej pomocy tegoroczne skoki nie odbyłyby się 
tak wspaniale.

Zorganizowanie Skoków Kopiec 2015 była akcją spontaniczną 
wszystkich mieszkańców Juszczyny i chyba nikt nie spodziewał się 
takiego zaangażowania i zainteresowania tymi zawodami. Okaza-
ło się to wspaniałym pomysłem, a także alternatywą dla młodzie-
ży, która zamiast siedzieć przez ferie przed komputerami ochoczo 
przygotowywała skocznię, aby zaprezentować mieszkańcom swo-
je sportowe umiejętności. Dzięki temu, całe rodziny mogły aktyw-
nie spędzić niedzielne popołudnie bez telewizorów, komputerów 
czy innych osiągnięć techniki. Podczas skoków nie było co praw-
da profesjonalnego obiektu, a i pogoda płatała figle, lecz mimo to 
udało się stworzyć niesamowitą atmosferę jednoczącą mieszkań-
ców niczym w serialowym „Ranczo”. Kolejny raz społeczność Jusz-
czyny udowodniła, że razem możemy wszystko, bo w jedności po-
koleń tkwi nasza siła! Młodzież Juszczyny z serca dziękuje za tak 
wspaniałą mobilizację mieszkańców i udaną zabawę!

(tekst: Szczepan Kupczak, zdjęcia Magdalena Sygut)

JUSZCZYNA – NASZE GMINNE „WILKOWYJE”

BRĄZOWA ORAWA
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W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ
Ciekawostki kulinarne z dawnych lat…

Karnawał – czyli” mięsopust” w  dawnej Polsce był czasem 
zabaw, balów i wesołych rozrywek. Już w XVI wieku ksiądz Ja-
kub Wujek gorszył się, że „zapusty są od czarta wymyślone”. Bale 
te nie miały specjalnych potraw obrzędowych. Zaczynały się od 
Sylwestra i powitania Nowego Roku. Na stołach sylwestrowych 
gościły takie dania jak: barszcz, bigos, pasztety (najczęściej za-
jęcze), pieczenie z różnego rodzaju mięs i słodycze. Trzeba było 
pamiętać także o napojach, a szczególnie podczas całorocznych 
zabaw musiały się pojawiać także te z procentami: miód pitny, 
piwo i  wódka staropolska (była ona słabsza niż współczesna). 
Dawniejszy spirytus czyli „okowita” zawierał aż 70% alkoholu 
a wódka ordynaryjna 35%). Były też wódki gatunkowe takie jak 
anyżówka, kminkówka, cynamonowa, ratafia oraz nalewki z róż-
nych owoców oraz pestek o nazwie „persico”. Z okowity otrzy-
mywano wódkę o stężeniu 40% alkoholu, która przechowywa-
no w apteczkach i pito w małej ilości „dla zdrowia” oraz zachwa-
lając ten alkohol jako przysmak.

O niej to właśnie w 1614 roku anonimowy autor napisał:

„Chociaż w Polsce Gorzałkę od dawnych lat macie, ale jej cnót 
szkodliwych, które ma nie znaciePamiętajcie wszyscy Gorzałkopi-

jowie i odczujcie jaką moc ma ratować to wasze zdrowie”

Pomijając przestrogi autora wznosimy toast nie tylko w kar-
nawał, życząc sobie i bliskim „na zdrowie”.

Post zaczynał się w środę Popielcową, a ostatnia zabawa od-
bywająca się z wtorku na środę nazwana była „śledziówką”. Naj-
huczniejsze bale przerywano o północy, a ostatni taniec nazy-
wano „drabantem”. Później podawano ryby – śledzie, a na stole 
stawiano wazę zakrytą z żywym wróblem w środku, którego wy-
puszczono pod koniec zabawy, co oznaczało rozstanie się z mię-
sem na cały post. Na dworach oraz w gospodarstwach jedzono 
w poście zawsze ryby solone, świeże lub suszone, a w posiłkach 
nie było mięsa, masła ani jajek.

Sałatka z tuńczykiem i oliwkami

Składniki: 40 dkg ugotowanego makaronu rurki, 1 puszka tuń-
czyka w sosie własnym, 1 brokuł, czerwona papryka, 15 czarnych 
oliwek, 4 łyżki czerwonego octu winnego, cukier, sól, pieprz.
Wykonanie: Tuńczyka osączyć, rozdrobnić (a  zalewę zacho-
wać!). Brokuły odgotować z dodatkiem soli oraz cukru. Osączyć, 
ostudzić, a potem podzielić na różyczki. Paprykę pokroić w pa-
ski. Ocet winny wymieszać z 6 łyżkami zalewy z tuńczyka, przy-
prawić do smaku solą oraz pieprzem. Makaron połączyć z wa-
rzywami oraz tuńczykiem polać sosem delikatnie wymieszać sa-
łatkę udekorować oliwkami.

Ziemniaczany przysmak

Składniki: 4 suszone pomidory (w oliwie) ½ kg ziemniaków, 3 
łyżki soku z cytryny, pół pęczka tymianku, półtorej setki wywa-
ru warzywnego, łyżka migdałów, łyżka sosu sojowego, sól, czo-
snek, pieprz.
Wykonanie: Pomidory odsączyć z oliwy (łyżkę oliwy zachować). 
Sparzyć migdały wrzątkiem, zdjąć skórkę. Ziemniaki obrać i po-
kroić w  cząstki. Pokroić pomidory, posiekać 2 ząbki czosnku, 

oraz część tymianku. W misce wymieszać ziemniaki z pokrojo-
nymi pomidorami, czosnkiem, tymiankiem, wywarem warzyw-
nym, sokiem z cytryny oraz łyżką oliwy. Skropić sosem sojowym, 
posypać pieprzem. Przełożyć do natłuszczonego naczynia żaro-
odpornego. Piec 50 min w temp. 180°C. Przed podaniem ude-
korować pozostałym tymiankiem. Tak przyrządzone pachnące 
ziemniaki są idealną gorącą przekąską.

Kolorowa sałatka

Składniki: Puszka groszku, puszka kukurydzy, 30 dkg pomido-
rów koktajlowych, 20 dkg gotowanej szynki w kawałku, papry-
ka do dekoracji.
Sos majonezowy: 3 łyżki majonezu, 3 łyżki jogurtu naturalne-
go, sól, pieprz, sok z  cytryny. Osączyć na sicie kukurydzę oraz 
groszek (groszek można przepłukać zimną wodą).
Wykonanie: Wymieszać pokrojoną w kostkę szynkę z ćwiartka-
mi, pomidorów. Zrobić sos z jogurtu i majonezu, przyprawić solą 
i pieprzem.

Nasze prababki robiły też nalewki, które trzymały w aptecz-
kach jedne – dla zdrowia jako lekarstwo, a drugie – dla wygo-
dy i przyjemności, jako przysmaki. W apteczkach znajdowały się 
pod kluczem najcenniejsze zapasy służące domownikom oraz 
gościom, a także nalewki naturalne, które miały służyć jako lek 
na wypadek choroby w rodzinie i nalewki pachnące „do toale-
ty” aromatyzujące wódkę płatkami róż, konwalią, cyprysem, la-
wendą. Do smarowania robiły spirytusy (bocianowe, mrówcza-
ne), lub gorzałką czystą zalewano w butelkach żywe gady (np. 
żmije).

Słynna była wódka biotomorwódka (z owoców morwy) oraz 
wyroby ze słynnej rośliny miododajnej, bluszczyku i kurdyban-
ku. Z tego okresu w naszej tradycji została tylko śliwowica. Spe-
cjalnością były nalewki ziołowe i owocowe, różne gatunki rata-
fii (zbiór wszystkich owoców razem). Stały w apteczkach nalew-
ki z węgierek, z czarnej porzeczki, aromatyzowana pigwówka, li-
kiery malinowe, wytrawny jarzębiak dla panów, a dla Pań słod-
ka jarzębinka. Jeśli urządzali polowania to się rozgrzewali kielisz-
kiem jałowcówki, lub żubrówki czy dzięgielówki uważając, aby 
nadmiernie nie uszczuplić zapasów pani domu.

Dwa tygodnie po św. Janie robiono nalewkę na zielonych orze-
chach włoskich, bo wtedy są najlepsze na trunek, który bardzo 
dobrze leczy niestrawności oraz „katarze żołądka”, a także poma-
ga przy przejedzeniu. Zapobiegliwe gospodynie zalewały wód-
ką wonny kwiat lipy, świeże liście mięty pieprzowej oraz pio-
łunu. Z  kłącza tataraku robiono „ajerówkę” – doskonałą przed 
obiadem na poprawę apetytu, Kminówka jest jedną z  najstar-
szych nalewek, jak u  nas niegdyś popularna anyżówka. W  do-
brze zaopatrzonej apteczce nie mogło zabraknąć różnorodnych 
esencji do szybkiego przyprawiania wódki – ekstraktów czy-
stych i owocowych.

Podam jeden ze sposobów:

W słoiku wypełnionym do połowy spirytusem, umieścić muśli-
nowy woreczek z owocami tak, by dotykał płynu i szczelnie za-
mknąć. Opary alkoholu wyciągną z owoców nie tylko smak i za-
pach, ale także kolor. Zostawić na 3 tygodnie. Powstanie esencja 
o niezwykłym kolorze i aromacie. Zmieszana z wódką daje bar-
dzo dobry trunek. Dawna epoka robienia domowych apteczek 
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Gminny kącik literacki

Luty – biel
A tu serce boli
Coś – nie trwoń casu
Nadaremnie.

Leć – jedź do Scyrku
Siadaj do wyciągu 
Leć z aniołem
Ponad Skrzycnem.

I par dostojnie:
Drzewa milcom
Wtulone w śniegu,
Juz białym echem.

Woło Klimczok:
Byś go Łogarnął
Piykno jego świata, 
A kiedy wrócis.

Ku dolinie, syty wolnościom,
Spientom sronem,
Popłynies w nowe dni
Jakby nowo narodzony. 

Humor
Juhas stoi, przed bacowkom
I strasnie głośno spiywo
Baca podchodzili do niego
I godo:
Jontek, cego się drzes
Baco ady to nie drzes,
Ino folklor. 

Fraszki
Oj góral cos przeskroboł
Oj syje mu utnom
Oj góry nad nim płacom
Bo im bardzo smutno.

Oj, smutne casy posły
Posty i nigdy nie wrocom
Stojom buki nad strugom
I nowyk się ucom.

Przysłowia
Kany, luty puści
To wiosne wypuści,
A gdy trzyma
Będzie srogo zima. 

Luty w śniegu
W mroz obfity
Za plon ryncy
Znakomity.

Powiedzieli 
Trzezwos, a miara – 
To sam najważniejsze
Stroze – zdrowia nasego

Przyjaźń z kobietom
Zawsze koncy się miłościom. 

minęła, ale w latach obecnych tradycja sporządzania domowych 
trunków powraca na nowo. W wielu domach zachowały się daw-
ne przepisy, po które coraz częściej sięgamy. Wracamy do trady-
cji i wyszukujemy rodzinne smaki kulinarne. Każdy kto robi ja-
kieś nalewki przyzna, że jest to „trunkowe eksperymentowanie”. 
Czasami powstaje dobry trunek z  nieudanej nalewki. Niekiedy 
coś w  niej nie pasuje, a  wtedy uzupełniamy składniki, dodaje-
my przypraw, czasami odstawiamy nalewkę w kąt i zapomina-
my o niej, a dopiero po pewnym czasie odkrywamy ją na nowo 
i okazuje się, że jest rewelacyjna! Oprócz alkoholu smakowo-aro-
matycznego najważniejszym składnikiem domowych trunków 
jest bowiem czas odstania. Tradycja sporządzania domowych 
trunków zaczyna bardzo odżywać, mimo iż na półkach sklepo-
wych mamy taką rozmaitość alkoholi, jak nigdy dotąd.
W nalewce jest coś więcej niż tylko najświetniejszy alkohol. Jest 
satysfakcja, że człowiek sam to zrobił, że to jest zdrowe, że tru-
nek dojrzewa niekiedy latami. Schowany w domowym zakamar-
ku jest radością i sukcesem domowników.

Nalewka zimowa na rozgrzewkę
„Krupnik góralski”

Składniki: Szklanka miodu lipowego lub wielokwiatowego. Pół 
litra spirytusu, ¼ laski wanilii, ¼ gałki muszkatowej, pół laski cy-
namonu, 2 goździki, ziarno ziela angielskiego, szczypta imbiru, 
wysuszona skórka, z ¼ pomarańczy (bez białej skórki)
Wykonanie: Wanilię posiekać, gałkę muszkatową pokroić, roz-
gnieść goździki i ziele angielskie, W 0,25 litra gorącej wody roz-
puścić miód dodać przyprawy i gotować kilka minut na małym 
ogniu, po czym przykryć garnek i odstawić na pół godziny, aby 
płyn naciągnął aromatem przypraw. Następnie przecedzić go, 
ponownie zagotować i wrzący przelać do ogrzanego dzbanka, 
wlać spirytus i  szybko wymieszać. Podać od razu w ogrzanych 
czarkach lub filiżankach do kawy. Krupnik jest doskonałym trun-
kiem na rozgrzewkę po kuligu w  mroźny dzień lub po długim 
spacerze. Tą nalewkę można także zostawić z  przyprawami na 
trzy albo cztery tygodnie w szczelnie zamkniętym naczyniu. Po-
tem zlać, sklarować i pić jako tradycyjną miodówkę.

Elżbieta Kliś

Kącik Literacki Mieczysława Polaka dla Naszej Gminy
Wiersze, poezje, przysłowia, humory, fraszki
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BACA PROGNOZUJE
Według znaków przyrody, początek lutego powinien 

być pogodny i słoneczny. Chmur na niebie niewiele. Bez 
opadów. W dzień zimno, a w nocy bardzo zimno. Mrozy 
mogą regionalnie dociągnąć nawet 20 kreski poniżej zera. 
Około 10 lutego mróz odpuści. Chlapnie z nieba deszczem 
ze śniegiem lub drobnym śniegiem. Lokalnie opady mogą 
być intensywne. Na drogach bardzo niebezpiecznie. Tem-
peratury w dzień będą się Andrzej Murański kręcić wokół 
zera. Środek miesiąca ze zmienna aurą. 

Więcej dni pochmurnych niż słonecznych. Szybkie zamia-
ny chmur ze słońcem na niebie, za sprawą silnego, nieprzyjem-
nego i dokuczliwe go wiatru. Lekka odwilż. Deszcz i deszcz ze 
śniegiem. Temperatury na niewielkim plusie. Pod koniec lutego 

dni jeszcze cieplejsze. Słonecznie i sucho. Nocą 
przymrozki i mrozy, w zależności od regionu 
Polski. Zachód cieplejszy od wschodu. Opa-
dy co najwyżej przelotne I krótkotrwałe. Ama-
torzy harców na śniegu poczują się jak ryby w 
wodzie.
,,Na Gromniczną (2) mróz, chowaj Sanie, szykuj 
wóz”.
,,Gdy w Gromniczną pięknie wszędzie, tedy do-

bra wiosna będzie’
,,Deszczna św. Błażeja (3), słaba wiosny nadzieja’ Hej...

Hej…
Andrzej Murański
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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 ! ! !



Początek nowego reku to czas rozliczeń podatkowych. I w tym właśnie czasie, każdy z nas 
może zdecydować na jaką organizację przekażę swój 1%. To ważna decyzja i warto ją podjąć 

samemu, dlaczego państwo ma za nas i w tej kwestii decydować? 

Stowarzyszenie Dzieci Serc będzie bardzo wdzięczne, jeśli zechcecie nas obdarować tą kwotą.
I zapewnia, że nie zawiedzie Darczyńców. 

Podajemy swój KRS 0000121276

1%


