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W  czasie tegorocznych ferii odbył się dla 
dzieci cykl spotkań pt. „Bajkowe Spotkania 
śladami Braci Grimm”. W  domach ludowych 
na terenie całej naszej gminy odbyły się 
warsztaty rękodzieła ludowego, które przy-

ciągnęły aż 80 młodych artystów. Dzieci mia-
ły okazję także zapoznać się lub przypomnieć 
sobie najpiękniejsze baśnie napisane przez 
słynnych pisarzy Wilhelma i Jacoba Grimm.

Dla tych dzieci, którym niestraszna była 
poranna pobudka, mimo dni wolnych do zajęć 
szkolnych, czekała nagroda: zajęcia pt. „Bajko-
we spotkania śladami Braci Grimm” oraz warsz-
taty quillingu prowadzone przez Panią Łucję 
Walczyńską i  bibułkarskie prowadzone przez 
znaną twórczynię ludową Panią Marię Grzego-
rek z Juszczyny.

Życzą:

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz
Maciej Mika

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piela
Radni oraz Sołtysi Gminy Radziechowy - Wieprz
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Ferie z baśniami braci Grimm

c. d. na str. 2

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  
pełnych wiary, pokoju, nadziei i miłości. 
Wzbogacenia i umocnienia duchowego!  

Radosnego, wiosennego nastroju,  
serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół  
oraz wesołego Alleluja!
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Spotkania te odbywały się  od 2 do 12 lutego  kolejno 
w każdym z domów ludowych na terenie gminy wg przedsta-
wionego szkołom wcześniej harmonogramu.

Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli ponadto prawo do 
wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja ulubiona 
baśń Braci Grimm”. Przedstawiamy poniżej listę autorów na-
grodzonych prac.

WYniKi KOnKUrSU PLaSTYczneGO
„mOJa ULUbiOna baśŃ braci Grimm”

WYRÓŻNIENIA:
Paulina Semik, Filip Pawlu, Zuzanna Pawlus, Hanna Adamczyk, 

Wiktoria Chmura, Lena Noga, Faustyna Polak, Wojciech Piecuch, 
Szymon Kubica, Laura Krzuś, Mikołaj Rodak, Paulina Bąk, Patryk 

Biegun, Mikołaj Hojdys, Paulina Biegun, 
Karolina Bąk, Dominika Bąk, 

Oliwia Juraszek.
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Dzieci, których prace zostały wyróżnione w konkursie plastycznym pojechały 
w  nagrodę 25 lutego 2015  roku  do Teatru Lalek „Banialuka”  w  Bielsku-Białej na 
spektakl „Tymoteusz wśród ptaków”. Nagroda ufundowana została przez Gminne 
Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!
(M. Husar)

Wieści z SeSJi

Porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wielo-
letniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 
2014-2027.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umo-
wy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku 
Domu Ludowego w Bystrej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 
2014 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w 2015 r.”
 9. Zatwierdzenie protokołu z II sesji.
10. Zatwierdzenie protokołu z III sesji.
11. Wolne wnioski.
12. Interpelacje i zapytania Radnych.
13. Zakończenie sesji.

Fragmenty protokołu z posiedzenia:

„ad. 11 i 12 Wolne wnioski. interpelacje i zapytania radnych.
Pan Wójt poinformował, że chcemy przystąpić do programu 

pozyskiwania energii odnawialnej za pośrednictwem ogniw foto-

Przedstawiamy poniżej porządki obrad z posiedzeń rady Gminy oraz fragmenty protokołów z posiedzeń, 
których całość wraz z przebiegiem dyskusji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:  

http://bip.radziechowy-wieprz.pl/biP.aspx?Sel=5586.

Protokół z posiedzenia iV sesji rady Gminy
radziechowy - Wieprz w dniu 30 grudnia 

2014 r. godz. 9:00
Dom Ludowy w Wieprzu
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woltaicznych. Stosowna informacja pojawi się na stronie interne-
towej gminy o pomoc w odczytaniu również będę prosił księży 
proboszczów. Będą to komunikaty które będą informowały o spo-
tkaniu w konkretnych miejscowościach. Jeżeli chodzi o korzyści to 
jest to program bardzo opłacalny jest 90% dofinansowania. Moim 
marzeniem jest aby takie panele fotowoltaiczne zainstalować na 
wszystkich budynkach komunalnych tzn. szkołach, przedszko-
lach, urzędzie gminy. Szacunkowy koszt na instalacje prywatną to 
jest max. 32 tys. brutto od tego proszę odliczyć dofinansowanie 
90%, dojdzie jeszcze kwestia VAT i przygotowanie dokumentacji 
branżowej koszt na osobę prywatną ok. 450 zł. Czekamy na szcze-
góły. radny mirosław Trzos poinformował, że był na spotkaniu 
dotyczącym odbioru śmieci i terminy odbioru śmieci tzw. grafik 
nie ulegnie zmianie z wyjątkiem miejscowości Radziechowy. rad-
ny czesław matlak poruszył sprawę dofinansowania z pieniędzy 
unijnych, że nie można mieć wkładu własnego tylko trzeba zabrać 
kredyt na ten określony cel. Jeden drugiemu nagania pieniądze. 
Pan Wójt poinformował, że w przypadku tego programu nie ma 
mowy o kredycie tylko o dotacji. radny aleksander Juraszek 
powiedział, że dlatego takie sytuacje były ponieważ Narodowy 
Fundusz Środowiska podszedł do tego bardzo prosto, masa pie-
niędzy która była do wydania i rozliczenia z racji tego że po prostu 
nie miał kto tego robić w Narodowym Funduszu zlecili to bankom, 
banki rozliczały wszystkie dotacje czyli od dokumentacji technicz-
nej poprzez pozostałe dokumenty i za to brały prowizje. Dlatego 
to nie było celowe naganianie pieniędzy tylko procedura która 
była od góry ustalone. Program z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich jest całkiem inny, są ludzie którzy się zajmują rozlicza-
niem. radny Damian Dudys poruszył sprawę odśnieżania, w 
Szczepana dramat dwukrotna interwencja telefoniczna, godziny 
popołudniowe „Grobek” nieprzejezdny, do południa Juszczyna 
górna nieprzejezdna, ślisko bardzo bym prosił aby Pan Wójt coś 
w tej sprawie zainterweniował. Pan Wójt odpowiedział, że firmy 
wiedzą co mają robić, największy problem jest z firmą która od-
śnieża drogi powiatowe, działania są podejmowane na bieżąco, 
każdy kto widzi problem proszę o interwencję do Pana Krzysztofa, 
który jest koordynatorem odśnieżania lub do sołtysów. Przewod-
niczący rady Piotr Piela poprosił aby nr tel. do Pana Krzysztofa 
został podany. Sołtys radziechów Janina Tlałka poinformowała 
że w Radziechowach na ul. Leśnej jest niebezpieczny punkt gdzie 
nie ma barierki i stwarza to zagrożenie dla tych co odśnieżają i nie 
mogą do ostatniego domu dojechać. radny bogusław michal-
ski wyjaśnił, że jest to już końcówka wsi gdzie jest szlaban gdzie 
się do lasu wjeżdża, jak była robiona regulacja potoku chciałem 
aby tam było zrobione kawałek bariery ale nieskutecznie, jest 
tam bardzo niebezpiecznie ci co odśnieżają to się tam boją bo 
gdyby wpadł to zniszczy cały ciągnik zabije się, jadąc aby tę uli-
cę odśnieżyć to musi tam nawrócić. Wydaje mi się, że tam sprawę 
rozwiązałaby sprawa bariery. Pan Wójt odpowiedział, ze jest to 
problem wszystkich tych miejsc gdzie jest ciasno i gdzie są jeden 
czy dwa domy w lesie. Sołtys radziechów zwróciła się z prośbą 
w imieniu sołtysów aby, nakazy były drukowane i spinane razem 
z potwierdzeniem. Pan Wójt odpowiedział, że mszą to sprawdzić 
z punktu technicznego czy jest możliwość ustawienia druku, żeby 
to się drukowało razem, jeśli będzie to możliwe to tak to zrobimy. 
Sołtys Juszczyny mieczysław Sygut poinformował, że jeżeli cho-
dzi o drogę powiatową to interweniował trzy razy od południa a 
dopiero wieczór po 17 był na górze w Juszczynie, cały czas jest z 
tą firmą problem, jeżeli ja do nich dzwonie to jestem w terenie 
i widzę jakie są warunki na drodze bezinteresownie do nich nie 
dzwonie a oni nie reagują. Pan Wójt poprosił Pana Sołtysa o spo-
tkanie po sesji aby na wszystko szczegółowo opisać by mieć fakty 
w momencie naliczania kar umownych tylko w taki sposób jeste-
śmy w stanie zobligować wykonawców do odśnieżania. radna 
Powiatowa Jadwiga Klimonda powiedziała, ze trzeba napisać 
wniosek gdzie pobudziło by się ludzi do działania, tereny nasze 

coraz bardziej leżą odłogiem, na pewno znaleźliby się tacy co by 
uprawiali. U nas można by było hodować róże gdzie z płatków 
robi się marmoladę, można by hodować winogrono może zioła. 
Myślę, że będziemy współpracować bo w powiecie jestem prze-
wodniczącą komisji promocji powiatu i współpracy z samorząda-
mi więc myślę że najwyższy czas by promocja naszej gminy poszła 
bardzo mocno i żebyśmy zaistnieli w powiecie. Bardzo serdecznie 
zaprosiła do stowarzyszenia aby zobaczyć co zostało już zrobione 
oraz o zmianę umowy. radny mariusz Janik zwrócił się do rady 
aby posiedzenia rady były w jeden ustalony dzień tygodnia. Prze-
wodniczący rady Piotr Piela poinformował, że większość rady 
jest za tym aby sesje były w piątki. radny mirosław Jarco zadał 
pytanie dot. zestawienia szkód powodziowych czy część z tych 
pieniędzy mogą być przeznaczone na inne zadania czy muszą być 
tak jak w wykazie zaznaczone. Przewodniczący rady Piotr Piela 
powiedział, że pismo przewodnie jest do tego zestawienia i jest 
tam wyjaśnione na co mogą te pieniądze być. Pan Wójt wyjaśnił, 
że w piśmie jest jasno opisane, ze nie ma tyle pieniędzy ile byśmy 
chcieli są tylko na określone cele. radny aleksander Juraszek 
zakomunikował wszystkim, ze został zakończony remont sali wi-
dowiskowej w Radziechowach, sala jest przepiękna, funkcjonalna, 
ogrzewanie podłogowe, nowy parkiet, oświetlenie ledowe, zosta-
ło zrobione odwodnienie naokoło budynku, włożona masa pracy 
ludzi, pieniędzy sponsorów, majątek gminny został podniesiony 
przynajmniej o 200 tys. zł. Zwrócił się do Przewodniczącego aby 
następna sesje zorganizować na tej sali. radny Damian Dudys 
zapytał czy temat sali jest zamknięty czy sala została wyremonto-
wana a teraz będą prosić Radę żeby dołożyła tam pieniądze. rad-
ny aleksander Juraszek odpowiedział, ze nie ma czegoś takiego 
i że pierwszy raz o tym słyszy.”

Protokół z posiedzenia V sesji rady Gminy
radziechowy - Wieprz w dniu 23 stycznia 2015 r. 

godz. 8:00 ( Protokół w całości)

Porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie 
międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2015-2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzie-
chowy – Wieprz na rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 
postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowa-
nie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholo-
wym w Bielsku - Białej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Zakończenie sesji.

ad 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący rady Piotr Piela przywitał wszystkich ze-

branych Radnych, Sołtysów, Panie z KGW, Panią Dyrektor, przed-
stawicieli mediów, Radnego Powiatowego, Wójta, Panią Skarbnik, 
Kierowniczkę GOPS. 

ad. 2 Uchwalenie porządku obrad.
Przewodniczący rady Piotr Piela przeczytał proponowany 

porządek obrad następnie zwrócił się do Radnych czy mają coś do 
dodania do porządku obrad? Brak wniosków.

Przewodniczący rady Piotr Piela poddał pod głosowanie 
cały porządek obrad, przy 15 Radnych obecnych na sali:
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za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych
Przewodniczący rady Gminy Piotr Piela poinformował, że 

przed sesją Pani Jadwiga Koźlik zwróciła się o udzielenie jej głosu.
Pani Jadwiga Koźlik zabrała głos odczytując pismo.
 Przedstawicielka KGW położyła na stół pieniądze. 
Przewodniczący rady gminy Piotr Piela poinformował, Pa-

nią Koźlik, że rada gminy pracując, pracuje uczciwie i rzetelnie, jest 
transparentna i obiektywna ponieważ takie są zadania i cele. To 
że rada gminy przygląda się wszystkim rzeczom i wszystkim or-
ganizacjom jest to naszym obowiązkiem ponieważ są to sprawy 
które nas bezpośrednio dotyczą oraz tego budżetu. Aby wszyst-
kie panie wiedziały, że od was żadnych pieniędzy nie bierzemy 
ponieważ my tych pieniędzy żeśmy nie wydali. Zostały wydane z 
portfela naszych podatników przez poprzedniego wójta więc my 
do tego nie mamy nic, to nie jest nasza sprawa i proszę pieniądze 
zabrać. Dzisiaj będziemy uchwalać budżet i budżetu nie będzie-
my zmieniać a do was nie mamy nic, na poprzednich komisjach 
powiedzieliśmy, że Was szanujemy za tą pracę którą wykonujecie, 
wszyscy jednym głosem powiedzieliśmy, że intencja była szczera 
lecz finansowanie było z kieszeni podatnika a że pane to inaczej 
odebrały to nie zamierzamy tego tłumaczyć. Na odrębnej komisji 
zajmiemy się tym problemem gdzie zostaniecie panie zaproszone 
i będziemy mówić z wami na ten temat. Jeżeli panie chcecie to 
możecie te pieniądze wpłacić na cel charytatywny.    

ad. 3 informacja Wójta o działalności w okresie międzyse-
syjnym.

Wójt złożył informacje z działalności w okresie międzysesyj-
nym:
• przedstawił program zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii 

oraz poinformował iż taka informacja znajduje się również na 
stronie internetowej gminy, organizatorem zajęć jest GCKTP 
oraz biblioteka,

• udzielił odpowiedzi na temat interpelacji składanych przez 
radnych: 
- w związku z przejściem na ul. Szkolnej pojawia się problem 

taki, że aby zrobić przejście dla pieszych nie ma z drugiej strony 
przejścia nie ma z czym tego połączyć ponieważ tam jest parking, 
jest sklep, nie ma tam formalnie chodnika by móc zrobić ciągłość 
komunikacji pieszej w związku z tym nikt nam nie zatwierdzi pro-
jektu organizacji ruchu więc pasów tym bardziej. 

- jeżeli chodzi o usterki powodziowe to mam informację z 
wczoraj, że trzy pierwsze drogi zostały zakwalifikowane i do Mini-
sterstwa została wysłana wniosek o promesę,

-  szkody i usterki na drogach powiatowych, zostały wysłane 
pisma do Powiatowego Zarządu Dróg z powiadomieniem rad-
nych powiatowych, z dokumentacją fotograficzną, martwi mnie 
to, że tak marne zostały podjęte działania Zarządu, rozmawiałem 
ze Starostą A. Kalatą i powiedział mi tylko tyle, że na wiosnę będzie 
dokonana wizja terenowa w każdej gminie z udziałem wszystkich 
przedstawicieli gminy. Nie do końca mogę się z tym zgodzić po-
nieważ szereg działań które interpelowaliśmy są doraźne i nie wy-
magają dużych nakładów działania, 
• spotkałem się z wykonawcą od odśnieżania drogi w Brzuśniku, 

jest bardzo poważne zagrożenie, że pieniędzy na odśnieżanie 
w Brzuśniku braknie, zostało nam 17 900 zł. z tego wiem, że za 
styczeń poszła faktura na ponad 4 tys. 

• jeżeli chodzi o deklaracje w sprawie negocjacji ceny np. firma 
Rekord od tego roku będzie nam naliczać za serwisowanie, za 
administracje programami z których korzystamy pierwotna in-
formacja była taka, że 60 tys. zł. firma chce za asystę, rozmawia-
łem z prezesem, udało się wynegocjować na 30 tys. zł.

• umówiłem się z panem dyr. Juraszkiem w Tauronie, negocjacje 
były bardzo długie i burzliwe, udało się to, że rocznie będzie-
my płacić 13 tys. zł. mniej, zobowiązał się, że od września tego 

roku będzie, sukcesywnie wymieniane oświetlenie na ledowe. 
Cena oprawy spada na początku była ok. 1700 zł. we wrześniu 
poprzedniego roku było już 900 zł. a teraz spodziewa się na 
poziomie 700 zł.,

• w związku z tym, że wiele pism przychodzi do mnie z powia-
domieniem rady czy przewodniczącego odnośnie remontów 
dróg mam taka propozycje, żeby jedną komisje budżetu po-
święcić tylko i wyłącznie na sprawy drogowe, ustalić sposób 
postępowania, harmonogram jakie kryteria będą brane pod 
uwagę, 

• 30 stycznia umówiłem spotkanie wykonawcy prac, remontu 
sali domu ludowego w Przybędzy, wystąpiły tam usterki, okres 
gwarancji jest 60 miesięcy mieścimy się spokojnie w terminie,

• strefa przemysłowa, byłem na spotkaniu w Bielsku w tej spra-
wie, oprócz 4 ha mamy kolejne 3,90 ha, strefa została rozszerzo-
na zainteresowani mogą kupować obszary, dostałem również 
zapewnienie od pana prezesa, że na spotkaniu styczniowym 
przedstawi wniosek o  rozszerzenie strefy do 29 ha, poinfor-
mował mnie, że do końca roku może uda się ją rozszerzyć. 

• na poniedziałek jestem umówiony do Związku Międzygmin-
nego z prezesem Michałkiem w celu omówienia spraw zwią-
zanych z rozliczeniem kanalizacji, sposobem spłat, musimy 
wypracować jakiś konsensus i to co zostanie ustalone przed-
stawię państwu na radzie w celu podjęcia decyzji jaki wariant 
wybieramy, co robimy. Mam deklaracje pana Jurka Kani chęt-
nego i kompetentnego do współpracy. 

• jeżeli chodzi o MZK to poszło pismo do MZK w sprawie wska-
zania nierentownych kursów. To co przewodniczący Orliński 
wielokrotnie powtarzał. Dochodzą do mnie słuchy od samego 
MZK mówią mi tak, że sytuacja zupełnie się zmieniła, nie wiem 
czy to jest prawda, jeżeli nie jest to prawda to proszę o weryfi-
kację. Do tej pory  było tak, że to MZK występowało o likwida-
cję nierentownych kursów natomiast radni robili wszystko by 
te kursy utrzymać natomiast teraz jest sytuacja odwrotna, że 
MZK nie występuje a to radni występują czy wójt bo to wójt 
został zobowiązany przez radę do tego żeby MZK wskazało 
nierentowne kursy. Ludzie pytają czy to prawda, że wójt chce 
likwidować kursy, ja tłumaczę że wójt nie chce likwidować 
kursów, wójt został zobligowany przez radę aby takie pismo 
wystosować do MZK. 

• natychmiastowych działań wymagały drobne awarie sieci 
elektrycznej OSP w Wieprzu. W OSP Bystra po wiatrach jakie 
miały ostatnio miejsce poluzowała się blacha zostało to napra-
wione.

• na ul. Kwiatowej w Wieprzu zostało zlikwidowane załamanie, 
wstawiono nową rurę, dalsza część kanalizacji deszczowej zo-
stała udrożniona, zostało tylko położyć asfalt, bardzo serdecz-
nie dziękuję strażakom za pomoc.

• Szefowa Dzieci Serc prosiła o pomoc, jedna z tych próśb zosta-
ła zrealizowana, druga jest w trakcie był tam nasz pracownik 
zobaczył co trzeba i jak to będzie można zrobić.

• Ekipa pracowników technicznych zrobiła przejście z biblioteki 
w Wieprzu do sali która jest własnością spółki wodno – ście-
kowej, spółka zadeklarowała, że udostępnią tą salę ponieważ 
oni korzystają z tego pomieszczenia raz czy dwa razy w roku 
będzie to świetlica przy bibliotece w Wieprzu.

• obwodnica Matyski problem jest taki, że ludzie chętnie wi-
dzieli by obwodnicę tylko spodziewają się że gmina oprócz 
wydzielenia geodezyjnego tej drogi odkupi od nich te grunty. 
Wójt  nie dysponuje takimi pieniędzmi chyba że rada zadecy-
duje że gdzieś te pieniądze mamy znaleźć to wtedy możemy 
podjąć dalsze rozmowy, na dzień dzisiejszy jak budżet wyglą-
da to państwo najlepiej wiecie. 

• regulacja Wieśnika, wybieram się do RZGW w celu poznania 
tematu od źródła.

• Jeżeli chodzi o szkołę w Radziechowach i posypywanie chod-
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nika by dzieci mogły bezpiecznie przejść, popiół został zmaga-
zynowany ze szkoły, czeka na możliwość wykorzystania przez 
pracowników. Natomiast problem się pojawi na koniec okresu 
grzewczego kiedy ten popiół trzeba będzie oddać, będzie go 
po prostu więcej.

• drogi w Juszczynie na Bory, na Kępkę są to drogi we władaniu. 
Proces przejęcia takich dróg wcale nie jest prosty, łatwy i szyb-
ki to są sprawy które ciągną się latami. 

• sprawa rozszczelnienia dróg. Tego jeszcze nie zrobiliśmy. 
• Sprawa wybijającej wody koło kapliczki w okolicy „Horolnej” 

przedstawiłem to w Starostwie.
• Sprawa postawienia znaku zakaz wykonywania zrywki drzewa 

na łańcuchu jest znakiem branżowym nadleśnictwa i z punktu 
widzenia prawa nie ma możliwości zastosowania go. 
radny Powiatowy Jacek Jarco zaapelował aby sprawy które 

dotyczą powiatu omawiać na początku sesji. Radny dodał, że jed-
na z pierwszych interwencji było zgłoszenie wycieku wody przy 
„Horolnej”, sytuacja wygląda tak że jeżeli będzie rozstrzygnięty 
przetarg na usługę koparką i samochodem dla powiatu żywiec-
kiego wtedy ta ekipa wykona tam kawałek drenu, ekipa która as-
faltuje to zaasfaltuje. radna irena rodak zaapelował do radnego 
powiatowego aby drogę do lasu w Bystrej wyrównać, posypać 
klińcem jest to kwestia ok. 800 m.

ad.  4 informacja Przewodniczącego rady o działalności w 
okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący rady Piotr Piela poinformował, że komisja 
budżetowa obradowała kilkakrotnie w sprawie budżetu. Na ręce 
przewodniczącego w ostatnim okresie czasu wpłynęło kilka pism, 
starałem się na nie jak najszybciej odpowiedzieć, pewne rzeczy 
są bardzo kompatybilne z tym co mówił pan Wójt. Jak jestem na 
dyżurze w gminie to czasami jest bardzo dużo osób a czasami nie 
ma nikogo. Osoby przychodzą ze wszystkich sołectw problemy są 
przede wszystkim dotyczące dróg, są również zgłaszane problemy 
w szkołach.  Jednym z problemów poruszanych był odbiór  śmieci 
w tzw. Belwederze ponieważ gdy jest zima generują więcej popio-
łu, ten problem od razu rozwiązałem ponieważ zadzwoniłem do 
pana który świadczy te usługi i poinformował mnie, że nic nie stoi 
na przeszkodzie żeby do nich drugi raz podjechać gdy np. będzie 
odbierał popiół z innej wioski. 

Pan Wójt poinformował, że nie zmniejszamy kredytu tylko 
przyjmujemy budżet z takim kredytem jaki był przewidziany, do-
piero w trakcie roku się okaże czy możemy z tego kredytu zejść bo 
są oszczędności między innymi z tego że państwo podjęliście trud  
szukania pieniędzy to wtedy możemy kredyt zmniejszyć. 

  
ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy radziechowy-Wieprz na lata 
2015-2030.

Pani Skarbnik poinformowała, ze wpf w stosunku do projek-
tu który państwo otrzymali została trochę zmieniona, dochody i 
wydatki zostały zwiększone o 20 370 zł., zwiększyliśmy dochody 
na plac zabaw w Brzuśniku o środki które zadeklarowało KGW z 
Brzuśnika, zwiększyliśmy również dochody na projekcie unijnym, 
jedna zmiana jest również na dochodach w związku z tym że od 
1 stycznia zmienił się przepis w sprawie klasyfikacji budżetowej 
opłaty za odpady komunalne klasyfikowaliśmy w dziale 746 a w 
tym momencie są w dziale 900. Zwiększyły się dochody ogółem, 
zwiększyły się dochody majątkowe w kwocie 339 886 zł. dla rów-
nowagi musiały zwiększyć się wydatki ogółem oraz majątkowe. 
Wydatki z tytułu poręczeń nie uległy zmianie, wydatki na obsłu-
gę długu zostały bez zmian, wydatki majątkowe nieznacznie się 
zwiększyły z związku ze zwiększeniem środków na projekcie bu-
dowa placu zabaw w Brzuśniku. Wynik budżetu czyli planowany 
deficyt nie uległ zmianie. Przychody uległy modyfikacji, zmniej-
szenie do 3.269.000 zł. o kwotę 56 tys. zł. W związku z tym, że nie 

zaciągnęliśmy kredytu również jest zmiana na kwocie długu, pla-
nowany dług na koniec 2015 r. przy założeniu że nie zaciągniemy 
kredytu na 3.200.000 będzie wynosił 8.734.396 zł. Obowiązuje nas 
wskaźnik spłaty, wskaźniki spełniamy ale tylko pod warunkiem, że 
mamy jeszcze na rok 2015, 2016 i 2017 mamy wyłączone z długu 
poręczenia i gwarancje do Związku Międzygminnego. Następ-
nie mamy wydatki na wynagrodzenia które zostały zmniejszone 
korektami w budżecie gminy. Wydatki związane z funkcjonowa-
niem organu samorządowego zostały zmniejszone jest to kwota 
2.725.042 zł. Wydatki objęte limitem uległy również zmianie w 
związku z korektami w projektach które realizujemy na projek-
tach wieloletnich. Następnie jest finansowanie programów i pro-
jektów z udziałem środków unijnych na ten cel dochody bieżące 
planujemy w kwocie 50.679 zł. natomiast dochody majątkowe 
w kwocie 307.186 zł. z czego wydatki bieżące realizowane będą 
w kwocie 68.325,95 zł. natomiast wydatki majątkowe to ogólna 
kwota 310.196,89 zł. radny Stanisław Gołek zapytał na ile gmina 
się zadłuży biorąc kolejny kredyt. Pani Skarbnik poinformowała, 
że teraz mieliśmy 24%. Jeżeli zaciągniemy kredyt w 2015 r. to na 
koniec roku zadłużenie gminy będzie wynosiło 25%. radny mi-
rosław Trzos zapytał w jakiej kwocie na dzień dzisiejszy mamy 
zaciągnięty kredyt. Pani Skarbnik odpowiedziała, że 3.269.000 
zł. spłaty rozłożone są na 15 lat. Pan Wójt poinformował, że już 
kilkakrotnie mówił, że tak tej sytuacji nie pozostawi i będzie wie-
lokrotnie spotykał się ze Związkiem Międzygminnym aby do jakiś 
kompromisów doprowadzić, dostosować spłatę do warunków na 
jakie ns stać. Budżet cały czas jest planem, w ciągu roku cały czas 
są zmiany do budżetu. radny czesław matlak zapytał do którego 
roku mamy spłaty do Związku Międzygminnego? Czy jest to rok 
2023? My jako gminy jesteśmy w związku i ich utrzymujemy. Pan 
Wójt poinformował, że nie możemy się zgodzić na to, żeby inwe-
stycję tak naprawdę wykonywana na rzecz kogoś kto potem z tego 
czerpie korzyści czyli MPWiK żeby pokrywał inwestor prywatny, 
przyłącze powinien sobie pokryć. Chcę wywalczyć ze Związkiem 
aby w tych kosztach partycypowali. Przewodniczący rady Piotr 
Piela poinformował, że była deklaracja pana prezesa Michałaka, 
że po zakończeniu drugiej fazy 21b nastąpi rozliczenie do końca 
roku 2013, do 2013 r. nas nie rozliczono dostaliśmy informację do 
końca roku 2014 nastąpi rozliczenie. Rozliczenie nastąpi po to, bo 
my się tego domagamy, wszyscy wiemy że przetargi odbyły się 
grubo poniżej zakładanego kosztorysu. radny Jan Kosiec poin-
formował, że my kiedyś zdecydowaliśmy się na taka formę przez 
Związek mieliśmy świadomość, że będzie kredyt ale powinno się 
jak najszybciej rozliczyć i wtedy rata kredytu będzie niższa. Pan 
Wójt przypomniał, że sam z własnej woli na pierwszym spotkaniu 
powiedział, że się tym zajmie i tak tego nie zostawi. Przewodni-
czący rady Piotr Piela odczytał omawianą uchwałę a następnie 
poddał ją pod głosowanie i tak przy 14 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 14 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy radziechowy – Wieprz na rok 2015.

Przewodniczący Komisji budżetu Stanisław Orliński po-
informował, że na komisji budżetowej spotykali się wiele razy. W 
sprawie pieniędzy, które panie zostawiły trzeba podjąć jakieś kro-
ki, zwrócił się do pana Wójta o powołanie komisji, przeliczenie po-
nieważ nie wiadomo ile tych pieniędzy jest, oddanie do depozytu. 
Pracę społeczną powinniśmy oddzielić od biznesu. Jeżeli chodzi o 
budżet to jesteśmy w bardzo krytycznej sytuacji będziemy podej-
mować drastyczne kroki jeśli chodzi o podjecie budżetu i niektóre 
cięcia budżetowe. Na koniec roku możemy być zadłużeni na po-
nad 9 mln zł. Pan Wójt poinformował, że za uchwalenie budżetu 
odpowiedzialna jest rada, za realizację budżetu odpowiedzialny 
jest wójt, natomiast te pieniądze które tu są to w budżecie się nie 
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znalazły. Proponuje aby panie z księgowości przeliczyły te pie-
niądze i spisały w protokole, wszystkich państwa proszę aby się 
pod protokołem podpisać ponieważ te pieniądze trafiły na radę 
gminy łącznie z moim podpisem bo też byłem tego świadkiem. 
Zrobimy plombę i włożymy do depozytu jak będzie radca prawny 
to zapytam co można w tej kwestii zrobić równocześnie podejmę 
rozmowę z KGW na jakie cele można te pieniądze przeznaczyć. 
radny Damian Dudys poinformował, że sprawa jest bardzo po-
ważna i nie wiadomo czy można powoływać komisje, liczyć te 
pieniądze jako wiceprzewodniczący nie podpiszę się pod tym. 
Proszę zadzwonić na policję. Pan Wójt poprosił o to żeby się pod-
pisać jako świadkowie całego zdarzenia. Przewodniczący rady 
Gminy Piotr Piela zaproponował aby zadzwonić do pani która te 
pieniądze zostawiła aby je zabrała ponieważ my tych pieniędzy 
nie przyjmujemy. Pan Wójt poinformował, że są dwa powody dla 
których nie można się tak zachować, po pierwsze to nie są pie-
niądze z budżetu więc nie można łączyć tych pieniędzy z budże-
tem, po drugie przegłosowaliśmy dzisiaj plan dzisiejszej sesji więc 
nie wyobrażam sobie aby nie zrealizować tego zatwierdzonego 
porządku. radny antoni Skowronek zaproponował aby nie po-
woływać komisji do liczenia tylko opieczętować, zaplombować i 
zdeponować w sejfie. radny Powiatowy Jacek Jarco zapytał czy 
w projekcie budżetu są zabezpieczone środki na budowę przed-
szkola w Wieprzu. Koncepcja wykonania przedszkola wykonana 
była w 2013 r. projektant który to robił za samą koncepcje gmina 
z budżetu sołeckiego zapłaciła 20 kilka tys. zł., pan w tej ofercie 
zobowiązał się do wykonania projektu wraz z pozwoleniem bu-
dowlanym za określona kwotę ok. 70 tys. zł. nie mniej ma termin 
związania oferty jest tam określona konkretnie data, pani sekre-
tarz miała się tym zająć. Jeżeli nie zostaną znalezione środki na bu-
dowę tego przedszkola jakieś zewnętrzne to bardzo proszę rade 
oraz pana wójta aby prolongować tą umowę z tym panem, jeżeli 
nie zostanie to prolongowane to te 20 tys. zostaną wyrzucone w 
błoto. My z panią sołtys przekonywaliśmy mieszkańców aby pie-
niądze sołeckie przeznaczyć na ten cel. Pan Wójt odpowiedział, 
że środki w budżecie są przeznaczone na budowę przedszkola. 
Sołtys brzuśnika zaproponował, że może te pieniądze zabrać i 
przekazać kobietom, jeżeli nie będą chciały tych pieniędzy zabrać 
to przekaże ich na plac w Brzuśniku bo jako jedyne sołectwo ta-
kiego placu nie ma. Pan Wójt odpowiedział, że plac zabaw jest 
realizowany a KGW z Brzuśnika już właśnie brakujące pieniądze 
dołożyło.  Przewodniczący Komisji budżetu Stanisław Orliński 
poinformował, że spotkaliśmy się po to aby przegłosować budżet, 
Komisja spotkała się 6 razy, po wnikliwej analizie budżetu wyod-
rębniono z niego kwotę 502.488 zł., wyodrębniona kwotę w części 
już rozdysponowano w następujący sposób: 20 tys. dołożono do 
sportu, 19 tys. dołożono do OSP, 40 tys. dołożono do rady gminy, 
35 tys. dołożono do działu technicznego na premie dla pracow-
ników technicznych i podwyższenie wynagrodzeń dla niektórych 
pracowników, 380 tys. zostało odłożone na remonty i poprawę ja-
kości dróg w naszej gminie. Komisja budżetu wnioskuje do rady 
gminy aby rada przegłosowała następujące wnioski formalne: 

1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do analizy zasadności wyso-
kości wynagrodzenia tj. wynagrodzenia zasadniczego, dodatku 
funkcyjnego na stanowiskach kierowniczych w gminie celem ich 
obniżenia, wniosek motywowany faktem, iż wynagrodzenia kadry 
kierowniczej są najwyższe w powiecie żywieckim i jedynymi z naj-
wyższych w woj. śląskim. 

Za wnioskiem głosowało 13 Radnych
Wstrzymało się od głosu 2 Radnych

2. Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego o 100 zł. netto 
miesięcznie dla 5 pracowników działu technicznego. 

Za wnioskiem głosowało 15 Radnych
3. Zobowiązuje się Wójta aby nie zwiększał zatrudnienia w 

gminie i przeanalizował zakres czynności pracowników. 
Za wnioskiem głosowało 15 Radnych

Pan Wójt poinformował, że o ile może się pozytywnie usto-
sunkować co do weryfikacji wielkości zatrudnienia na kierow-
niczych stanowiskach może nastąpić, jakie będą tego wnioski 
przedstawię po weryfikacji. Jeżeli chodzi o podniesienie pensji dla 
pracowników jak najbardziej jestem za, natomiast nie jestem pe-
wien czy państwo macie kompetencje do tego żeby podnosić w 
tym temacie ręce, traktuje to jako przychylność rady do tego aby 
te pieniądze znaleźć na podwyżkę dla pracowników technicznych. 
Zobowiązanie to nie jest wniosek. Wójt wyjaśnił, że w kompetencji 
wójta jest, że docenia pracowników nie tylko technicznych ponie-
waż są też inne osoby które nie pracują przysłowiową łopatą tylko 
pracują głową, długopisem i komputerem, czy im się nic nie nale-
ży? Proszę mi nie mówić komu mam dać a komu nie, nie wchodźcie 
w kompetencje pracodawcy. Przewodniczący rady Gminy Piotr 
Piela odpowiedział, że nikt nie wchodzi w kompetencje tylko jest 
złożony wniosek, wniosek jest formalny a pan czy go wykona czy 
nie to jest w pańskiej gestii. Pan Wójt poinformował, że formowa-
nie wniosków niezgodnych z prawem i przegłosowanie tego jest 
nie zgodne z prawem. radny antoni Skowronek poinformował, 
że nie mamy prawnika ani sekretarza który siedzi w przepisach, po 
komisji ten temat został przerobiony i może dlatego taki błąd sie 
pojawił. radny Stanisław Orliński poinformował, że słowo zobo-
wiązujemy zostało zmienione na wnioskujemy, następnie popro-
sił o podjęcie uchwały budżetowej.

Przewodniczący rady Piotr Piela odczytał omawianą uchwa-
łę budżetową a następnie poddał ją pod głosowanie i tak przy 15 
Radnych obecnych na sali:

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych
Na ręce pana Wójta zostało przekazane pismo w sprawie usu-

nięcia z funkcji sekretarza gminy Pani Jadwigi Górnej.
 
ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy fi-

nansowej w postaci dotacji celowej dla miasta bielska – bia-
łej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom alkoholowym w bielsku - białej.

Przewodniczący rady Gminy Piotr Piela poinformował, że 
jest to uchwała która co roku jest podejmowana, wynikająca z 
przepisów które to regulują, jesteśmy zobligowani do podjęcia ta-
kiej uchwały. Pani kierownik wielokrotnie omawiała uchwałę jest 
to dofinansowanie na tzw. izbę wytrzeźwień w Bielsku – Białej. 

Przewodniczący rady Piotr Piela odczytał omawianą uchwa-
łę a następnie poddał ją pod głosowanie i tak przy 12 Radnych 
obecnych na sali:

za głosowało 12 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad. 8 i 9 Wolne wnioski. Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski i interpelacje złożone przez Radnych:
radny bogusław michalski: 
I – odśnieżanie trzeba bardziej się temu przyjrzeć (nie ma 

śniegu a pieniądze się kończą), za dużo osób odpowiedzialnych 
powinna być jedna która będzie to kontrolować. Trzeba się zasta-
nowić nad wprowadzeniem lokalizacji GPS. 

II – obwodnica Matyski, na konsultacjach społecznych została 
wybrana wersja dot. starej drogi i nikt nie mówił o odpłatnościach. 
Została zakupiona działka od P. Lalikowej z myślą zrobienia tam 
parkingu. 

radny Jan Kosiec:
I - W Przybędzy na dole zajezdnia aby autobus który zawraca 

nie wjeżdżał w błoto. 
II - Droga powiatowa rozchodzi się na składaniu. 
radny czesław Kubień:
I – czy są prowadzone koszty za ujęcie wody spółki w Radzie-
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chowach  z dzierżawy od lasów państwowych.

II – droga w Bystrej (po której jeździł bus z dziećmi niepełno-
sprawnymi) nawierzchnia drogi jest wyżej niż droga, konieczna 
jest tam bariera.

radny Damian Dudys:
I – Juszczyna droga na Bory przerwany przepust na tej drodze, 

prośba aby „ekipa” podsypała tam by mieszkańcy mogli przejeż-
dżać. 

II – wjazd na Kępkę uszkodzone również pobocze są tylko po-
stawione pachołki (dotyczy to również powiatu).

radny aleksander Juraszek:
I – wniosek do powiatu aby została udrożniona deszczówka ul. 

Św. Marcina.
II – trzeba się zastanowić czy część pieniędzy nie przeznaczyć 

na ubezpieczenie nowych dróg
radna Powiatowa Jadwiga Klimonda:
I – wniosek do P. Husar aby nie pokrywały się imprezy w tym 

samym czasie. Z kalendarza imprez wyrzucona została Pielgrzym-
ka Ogień Lolek.

II- Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego.
radny mirosław Trzos:
I – Zmobilizować służby gminne do sprawdzenia stanów tech-

nicznych mostków na potokach i potoczkach.
II – wniosek do powiatu na Cesarce pod wiaduktem jest strasz-

na kałuża.
Sołtys radziechów P. Tlałka:
I – wniosek do powiatu aby zabezpieczyć wyrwę na ul. Do Do-

bosza i dać na piśmie temu panu że on nie odpowiada jak się coś 
stanie.

II – czy nie można założyć progów?
III – co z kolektorami, czy są jakieś dotacje?
Sołtys Wieprza P. Hulak:
I – wniosek do powiatu o dalszy ciąg brakujących chodników a 

szczególnie od mostu do stacji PKP.
II- na ul. Szkolnej są 3 bardzo głębokie wyrwy.
III – w biurze sołtysa jest Tel. stacjonarny z którego nie korzysta, 

chce go oddać.    
Przewodniczący rady Gminy Piotr Piela:
I – dlaczego chronologia weryfikacji dróg którą radni robili 

została zmieniona i przez kogo? Pracownik UG Jolanta Twardy-
sko poinformowała, że było to robione w ostatniej chwili, został 
zwołany zespół pracowników którzy się zajmują drogami, znają te 
drogi, stopień uszkodzenia i daliśmy taka propozycje która została 
następnie państwu Radnych przedstawiona i wtedy nikt z pań-
stwa nie miał innej propozycji. Kierowaliśmy się wytycznych które 
były zawarte w piśmie od wojewody śląskiego. 

Pani agata noga – Kubica:
I – czy Zarębek został zweryfikowany? 
  
ad. 10 zakończenie obrad V sesji.
Z powodu wyczerpania punktów porządku obrad Przewod-

niczący Rady Piotr Piela zamknął posiedzenie V sesji Rady Gminy 
Radziechowy - Wieprz.

Protokołowała             Przewodniczący Rady Gminy 
Alicja Świniańska - Nikiel               Piotr Piela”

Protokół z posiedzenia Vi nadzwyczajnej sesji  
rady Gminy radziechowy - Wieprz 
w dniu 4 lutego 2015 r. godz. 15:00

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wielolet-
niej prognozy finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 
2015-2030 (dot. uchwały nr V/20/15 z dnia 23 stycznia 2015 r.).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2015 (dot. uchwały nr V/21/15 
z dnia 23 stycznia 2015 r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy Radziechowy - Wieprz do współpracy w ramach Regional-
nych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Wo-
jewództwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Radziechowy - Wieprz a pozostałymi powiatami i gminami wcho-
dzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Ślą-
skiego.
6. Zakończenie sesji.

Fragmenty protokołu z posiedzenia:
„ad. 2 Uchwalenie porządku obrad.
Przewodniczący rady Piotr Piela poinformował, że do po-

rządku obrad dołożony zostanie pkt 5 dot. wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Radziechowy - Wieprz do współpracy w ra-
mach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Połu-
dniowego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia po-
między Gminą Radziechowy - Wieprz a pozostałymi powiatami i 
gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Woje-
wództwa Śląskiego. Wyjaśnił, że parę minut przed sesją przyszedł 
email od Pana Prezydenta Bielska – Białej z prośbą o wyrażenie 
zgody na podpisanie porozumienia do przystąpienia do Subre-
gionu Południowego, termin na podjęcie uchwały jest do 6 lutego 
w związku z tym aby nie zwoływać kolejnej nadzwyczajnej sesji 
zwrócił się do Radnych o wyrażenie zgody na  dopisanie w/w pkt 
do porządku obrad. 

Przewodniczący rady Piotr Piela poddał pod głosowanie 
dołożenie do porządku obrad w/w punktu, przy 13 Radnych obec-
nych na sali:

za głosowało 13 radnych
przeciw było 0 radnych

wstrzymało się od głosu 0 radnych
Przewodniczący rady Piotr Piela poddał pod głosowanie 

cały porządek obrad, przy 13 Radnych obecnych na sali:
za głosowało 13 radnych
przeciw było 0 radnych

wstrzymało się od głosu 0 radnych

ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 
w wieloletniej prognozy finansowej Gminy radziechowy - 
Wieprz na lata 2015-2030 (dot. uchwały nr V/20/15 z dnia 23 
stycznia 2015 r.).

Pani magdalena Gancarczyk pracownik UG poinformowała, 
że został złożony wniosek na budowę miejsca rekreacji w Brzuśni-
ku w związku z tym, że kwota inwestycji jest poniżej 30 tys. euro 
zostało ogłoszone zapytanie ofertowe a nie przetarg. Ogłaszane 
było trzy razy, każdorazowo cena oferty najtańszej przewyższa-
ła kwotę przewidzianą we wniosku kosztorysową tj. 83  177,00 
zł. brutto. W ostatnim otwarciu ofert 2 stycznia 2015 r. najtańszą 
ofertę złożyła firma Mar-Ka z Pewli Wielkiej do kwoty najtańszej 
oferty brakowało ponad 12 000 zł. KGW z Brzuśnika zadeklarowa-
ło, że tą kwotę dołoży niestety wykonawca wycofał się pismem z 
dnia 23 stycznia 2015 r. i odstąpił od podpisania umowy. W kolej-
ności druga najtańsza oferta to była oferta firmy INODOM Józef 
Pawlus jednak brakowało do niej 2939,08 zł., w międzyczasie chęć 
wykonania tego zamówienia zadeklarował również jeszcze jeden 
wykonawca ale niestety stwierdził, że w tym czasie, w tych warun-
kach i w tej cenie nie jest w stanie tego zrobić, dlatego też Pan 
Wójt zadecydował, że umowa zostanie podpisana z wykonawcą 
z drugiej kolejności, jeżeli państwo dołożycie kwotę 2939,08 zł. i 
dlatego dzisiaj jest zwołana sesja aby te środki przesunąć by móc 
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podpisać umowę z wykonawcą, jest to pilne ponieważ termin wy-
konania zamówienia upływa 15 marca, do 31 marca jest już koniec 
realizacji zadania. Będzie to firma INODOM Józef Pawlus z Cięciny. 
Pani Jolanta caputa zastępca skarbnika wyjaśniła, że w związ-
ku z tym wprowadzamy zmiany w wieloletniej prognozie finanso-
wej z wydatków bieżących w paragrafie remonty dróg zabieramy 
2914,21 zł., wydatki bieżące po zmianach wynoszą 32.629.305,90 
zł., wydatki majątkowe zostaną zwiększone o tą kwotę i po zmia-
nach wynoszą 3.835.614,10 zł. Wydatki majątkowe na programy, 
projekty wynoszą 313.111,10 zł. zostały zwiększone też tylko o tą 
kwotę. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finan-
sowej „Budowa miejsca i rekreacji w Brzuśniku …” ogółem łączny 
nakład finansowy po zmianach 105.556,21 zł., w roku 2014 było 
już z tego zabrane 6.675,00 zł. na projekt, w 2015 roku jest kwota 
taka sama jak w ofercie 98.791,21 zł.

Przewodniczący rady Piotr Piela poinformował, że na komi-
sji budżetowej zostało to wszystko szczegółowo omówione. 

Przewodniczący rady Piotr Piela odczytał omawianą uchwa-
łę a następnie poddał ją pod głosowanie, i tak przy 13 Radnych 
obecnych na sali:

za głosowało 13 radnych
przeciw było 0 radnych

wstrzymało się od głosu 0 radnych”

„ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy radziechowy - Wieprz do współpracy w 
ramach regionalnych inwestycji Terytorialnych Subregionu 
Południowego Województwa śląskiego i zawarcie porozu-
mienia pomiędzy Gminą radziechowy - Wieprz a pozostałymi 
powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Połu-
dniowego Województwa śląskiego.

Przewodniczący rady Piotr Piela odczytał pismo oraz maila 
które wpłynęły do Urzędu Gminy w związku z podjęciem oma-
wianej uchwały. Pani Sekretarz Jadwiga 
Górna poinformowała, że jest następny 
okres finansowania 2014 – 2020, w po-
przednim roku finansowania zasady były 
podobne, również był Subregion Połu-
dniowy w którym liderem było miasto 
Bielsko i również państwo podejmowali-
ście uchwałę aby móc podpisać stosowne 
porozumienia abyśmy mogli w tym sub-
regionie aktywnie uczestniczyć. Procedu-
ra się powtarza i aby wójt mógł podpisać 
porozumienie przystępujące Gminy Ra-
dziechowy – Wieprz do Subregionu Po-
łudniowego i korzystania ze środków w 
ramach tego subregionu jest wyrażenie 
zgody przez Radę Gminy na przystąpie-
nie do współpracy i zawarcie z pozosta-
łymi powiatami i gminami porozumienia. 
W skład tego porozumienia wchodzą od 
Cieszyna aż do Żywca wszystkie gminy. W 
ramach tego zgłoszone mamy już wcze-
śniej budowę przedszkola w Wieprzu, 
zagospodarowanie rzeki Soły a także 
termomodernizacja obiektów oświato-
wych. Przewodniczący rady Piotr Piela 
dodał, że jeżeli nie przystąpimy do tego 
projektu i do tego porozumienia to jeżeli 
będziemy chcieli skorzystać ze środków 
unijnych które będą w tych programach 
to nie będziemy mogli z tego skorzystać. 
Pomimo nieobecności pana Wójta na sesji 
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośba 

do Radnych aby w/w uchwałę podjąć i dać możliwość wójtowi do 
podpisania porozumienia a co za tym idzie korzystania ze środ-
ków.  

Przewodniczący rady Piotr Piela odczytał omawianą uchwa-
łę a następnie poddał ją pod głosowanie i tak przy 13 Radnych 
obecnych na sali:

za głosowało 13 radnych
przeciw było 0 radnych

wstrzymało się od głosu 0 radnych
 
Przewodniczący rady Piotr Piela udzielił głosu mieszkań-

cowi miejscowości Wieprz Panu Augustynowi Polak. Pan Polak 
podziękował pani Sekretarz, że zrobiła dla niego to o co ja prosi-
łem, a mianowicie aby zakazać jeżdżenia ciężkimi samochodami 
po ulicy Nad Sołą podczas prac które były wykonywane przy ko-
lektorze tylko po rzece. Następnie zwrócił się z prośbą aby miesz-
kańcy przed swoja posesją odśnieżali trotuary, wiosna zimowe 
żwiry posprzątać zostawiając na kupce a następnie aby ciągnik 
czy samochód przejechał aby to pozbierać. Przewodniczący Rady 
Piotr Piela odpowiedział, ze w naszym kraju nie trzeba wprowa-
dzać takiego przepisu ponieważ on już obowiązuje tylko nie jest 
egzekwowany. Poinformował, że w biuletynie informacji możemy 
o tym przypomnieć.”

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                              

UWaGa!
W związku z niebezpiecznymi zdarzeniami z udziałem wolnobiegających psów, 

które stanowią zagrożenie dla ludzi (zwłaszcza dla dzieci idących do szkół) oraz zwie-
rzyny leśnej i domowej

Wójt Gminy Radziechowy –Wieprz
informuje, iż w świetle obowiązujących przepisów, właściciele psów mają 

obowiązek zachowania wszelkich środków ostrożności zapewniających ochro-
nę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta  
te nie były uciążliwe dla otoczenia. Pies powinien być trzymany na smyczy  
lub na ogrodzonym terenie, na który nie mają wstępu osoby trzecie. Nie-
ruchomość ta powinna być oznakowana tabliczką ze stosownym ostrze-
żeniem. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli  
i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację opiekuna. 

W ubiegłym roku Gmina poniosła koszty, za odbiór i opiekę bezdomnych zwierząt 
w schronisku, w kwocie 44 844,75zł, natomiast za utylizację zagryzionej zwierzyny le-
śnej 162zł za każdą sztukę plus dodatkowo koszty transportu.

Aby ograniczyć w/w wydatki informuję, że psy pozostawione bez nadzoru będą 
wyłapywane i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt na koszt właścicie-
la, który wynosi każdorazowo 1 905,12zł. 

Niewywiązywanie się z obowiązków przedstawionych powyżej grozi karą grzyw-
ny zgodnie z art. 10 ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.
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Przedszkolaki zwiedzają obiekty sportowe 
GKS radziechowy-Wieprz
18 marca 2015r. dzieci z  Publicznego Przedszkola w  Radziecho-

wach odwiedziły siedzibę GKS Radziechowy-Wieprz. Przewodnikiem 
przedszkolaków po obiektach sportowych i  historii klubu był Pan 
Aleksander Juraszek - radny Gminy Radziechowy-Wieprz i zarazem vi-
ce-prezes GKS Radziechowy-Wieprz. Wycieczka jest integralną częścią 
realizowanego przez 
Publiczne Przedszkole 
w  Radziechowach pro-
jektu edukacyjnego 
pod nazwą: „Tu miesz-
kał dziadek, tu miesz-
kam ja- Radziechowy 
w  rodzinnym albumie”. 
Głównym celem projek-
tu jest ukazanie zmian 
zachodzących w  krajo-
brazie naszej miejsco-
wości. Przedszkolaki 
miały okazję podziwiać 

nowoczesne obiekty sportowe GKS zarówno z punktu widzenia kibi-
ca sportowego (wygodne trybuny z zadaszeniem),  jak i zawodnika, 
ponieważ Pan Aleksander  zadbał również o wrażenia sportowe na-
szych najmłodszych. Piłkarskie rozgrywki przysporzyły dzieciom wie-

le radości i niezapomnianych wrażeń. Po intensywnym treningu był 
czas na odpoczynek, pyszne napoje  i zwiedzenie zaplecza socjalnego 
klubu. Z dużym zainteresowaniem dzieci spotkała się świetlica środo-
wiskowa w  budynku wielofunkcyjnym przy GKS. Podsumowaniem 
wydarzeń była zabawa dzieci na urządzeniach sportowych siłowni. 
Serdecznie gratulujemy Zarządowi Gminnego Klubu Sportowego Ra-
dziechowy- Wieprz dokonania tak pozytywnych zmian w krajobrazie 
naszej miejscowości i dziękujemy za radość sprawioną naszym przed-
szkolakom. Większość dzieci  na zakończenie tego pełnego wrażeń 
dnia zadeklarowała chęć wstąpienia w szeregi klubu. Zapraszamy do 
fotorelacji z wydarzenia i przeżycia razem z małymi sportowcami  tych 
radosnych chwil.

Małgorzata Kasperek- dyrektor Publicznego Przedszkola 
w Radziechowach

SezOn SPOrTU czaS zaczĄĆ!

Projekt realizowany z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt nosił tytuł: 
„Aktywnie poznajemy historię Gminy Radziechowy-Wieprz –  

organizacja spotkania historycznego, marszów Nordic Walking, 
rajdu Turystycznego oraz Koncertu Pieśni Patriotycznej”  

Opracowany został przez GCKPT Radziechowy-Wieprz 
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Mały Projekt Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzają-

ca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Nasza GmiNa

11

SGraFFiTO W WiePrzU 
zaKLaSYFiKOWane JaKO zabYTeK!

Dekoracja malarska wykonana w latach 1963-1966 na ścia-
nach prezbiterium, pseudotranseptu i  nawy kościoła parafial-
nego Niepokalanego Serca NMP w  Wieprzu została 9 lutego 
2015 roku wpisana do rejestru zabytków klasy „B” jako zespół 
malarski niezwykle cenny artystycznie i historycznie oraz rzadki 
w skali regionu i województwa przykład monumentalnego ma-
larstwa dwudziestowiecznego! 

Monumentalne - obejmujące wnętrze całej 
świątyni – dekoracje, wykonane w  konwencji 
malarskiej wyraźnie wskazującej na wpływ bi-
zantyjski, stworzone zostały na wysokim pozio-
mie artystycznym. Ciekawą cechą – a jednocze-
śnie rzadko spotykaną w tej technice - jest także 
ich wielobarwność. Dekoracja jest także cieka-
wa pod innymi względami: „Postacie traktowane 
są sumarycznie, zazwyczaj obwiedzione konturo-
wą linią. Zwraca uwagę uproszczenie from oraz 
ich pewne zrytmizowanie. Ciekawa jest ikono-
grafia, będąca połączeniem tradycji wschodniej 
(prawosławnej) z elementami obrazowania, cha-
rakterystycznymi dla sztuki zachodu.” – napisała 
w swoim uzasadnieniu Aneta Borowik Zastępca 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. 

Twórcami dekoracji w technice Sgraffito była 
Maria Antonina Kozłowska oraz Zofia Szczerba 
w Warszawy – uczennice Zofii Baudouin de Co-
urtenay znanej i wybitnej artystki w dziedzinie 
polichromii, mozaik i witrażu. 

Wnioskodawcą o wpisanie dekoracji malarskich na listę zabyt-
ków jest ks. Jerzy Matura - proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wieprzu. Wnio-

sek wpłynął do Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach 
w dniu 23 kwietnia 2014 roku.  W czerwcu tego samego roku został 
uzupełniony o karty ewidencyjne – sporządzone przez mgr Irenę 
Kontny - zawierające opisy obiektów i  zdjęcia malowideł. Doku-
mentacją zostały objęte wszystkie elementy obiektu mającego 
podlegać ochronie, a więc: dekoracja malarska prezbiterium (skła-

dająca się z  malowideł: Zmartwych-
wstanie, Chrystus Zmartwychwstały, 
Zesłanie Ducha Świętego, Zaśnięcie 
Matki Boskiej, Maria Królowa Świata); 
dekoracja malarska na ścianie tęczo-
wej: (malowidła: Ukrzyżowanie, Biczo-
wanie, Ecce Homo, Niesienie Krzyża, 
Maria z  Dzieciątkiem, Ofiarowanie 
Jezusa w Świątyni, Nawiedzenie, Dwu-
nastoletni Jezus Nauczający w Świąty-
ni, Święty Józef ), dekoracja malarska 
pseudotranseptu (malowidła: Złoże-
nie Jezusa do grobu, Zstąpienie Jezusa 
do piekieł, Ostatnia Wieczerza) i  de-
koracja absydy kaplicy oraz dekoracja 
malarska nawy przedstawiająca Drogę 
Krzyżową. 

Niedługo później – 23 październi-
ka 2014 r. – przedstawiciel Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków do-
konał oględzin malowideł ściennych, 
na podstawie których sporządzony 
został protokół związany z ich wpisem 
do rejestru zabytków. 

„Wpisanie do rejestru zabytków de-
koracji malarskiej w  kościele Niepoka-
lanego Serca NMP w Wieprzu leży w in-
teresie społecznym, – tłumaczy Pani 
Aneta Borowik - gdyż pozwala zacho-
wać i  otoczyć należytą ochroną obiekt 
o dużych walorach artystycznych.”

Dekoracje malarskie w  kościele 
parafialnym w Wieprzu stanowią świa-
dectwo tendencji stylowych minionej 
epoki. Zarówno całość, jak i  poszcze-
gólne elementy tego zespołu malar-
skiego zostały docenione przez znaw-
ców i  uznane za wyjątkowo cenne 

artystycznie i historycznie. Gmina ma kolejny powód do dumy!
(M. Husar,

zdjęcia:  Maria Biegun - Lizak)

Marzec to – jak się okazało – czas odpowiedni, by należycie 
rozpocząć rok w sportowym duchu. Marsze Nordic Walking to 
jeden z najlepszych pomysłów, aby dobrze wykorzystać popo-
łudnie. Piętnastoosobowa grupa, której nie straszne były szlaki 
usłane jeszcze śniegiem otrzymała w nagrodę i na pamiątkę kije 
Nordic Walking! Przemarsze szlakami oraz ćwiczenia poprowadził 
profesjonalny instruktor Bogusława Dziergas!

GcKPT
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ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 
Częstochowa,  tel. (034) 37 70 
100;
http//www.czwa.odr.net.pl, 
e-mail: biuro@czwa.odr.net.pl,

PZDR Żywiec ul. Batorego 16 
(033) 8612586, e- mail: pzdr.

zywiec@odr.net.pl

informacja dla rolników
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego informuje, że 
dyżury przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszaro-
we, pełnić będzie doradca rolny w:

1. Urzędzie Gminy w Radziechowach w każdy wto-
rek od godz. 8–14-tej. w sali sesyjnej II piętro.

2. ARiMR Żywiec ul. Ks. Słonki 24 każdy czwartek 
od godz. 8–14 tej.

3. Lub po kontakcie telefonicznym z nr 515 275 907

Odpłatność za wypełnianie wniosków naliczana będzie 
zgodnie z obowiązującym cennikiem, do wglądu na 
miejscu.

Doradca rolny
Zofia Piecuch 

śLĄSKi OśrODeK 
DOraDzTWa rOLniczeGO 

W czĘSTOcHOWie

KaLenDarz imPrez 2015 -  
Gmina raDziecHOWY – WiePrz (kwiecień)

KWIECIEń

„Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi”
III Gminny Ekologiczny Konkurs Plastyczny GCKPT oraz SP Brzuśnik SP w Brzuśniku

kwiecień Dzień Ziemi – przedstawienie ZS Im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika 
w Radziechowach

ZS Im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika 
w Radziechowach

23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. GBP Biblioteki na terenie gminy

kwiecień Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ZS Im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika 
w Radziechowach

ZS Im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika
w Radziechowach

03.04.2015
Droga Krzyżowa w Wielki Piątek Rozpoczęcie 

o godz. 15.00 od I Stacji Golgoty Beskidów
www.parafiaradziechowy.pl

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Św. Marcina w Radziechowach Matyska

11.04.2015

całonocne czuwanie przed Najświętszym 
Sakramentem w kościele parafialnym 

w Radziechowach przed Św. Bożego Miłosierdzia 
i I rocznicą Kanonizacji Św. Jana Pawła II 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. 
Marcina w Radziechowach 

Kościół p.w. Św. Marcina
w Radziechowach

28.04.2015 III Konkurs Teatralny GCKPT DL w Wieprzu

29.04.2015
w Rocznicę Cudu w Dachau. Zakończenie VIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego na 

Apel Poległych

Stowarzyszenie
„Dzieci Serc”
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Marzec – bo w garcu
miasta plucha
Czas oczekiwań
I zagrypień
Kociej muzyki
Mozes słuchać
Któro się z dachów 
W ciemność sypie

Holny tarmoci
chasce fryzur
słojce na chłody
zymby ostrzy,
Trwo pojedynek
Wyżów niżów
O czas nadejścia
Wiosny.

Trzeba odmłodnieć
Smutki spolić
Wsak budzi się 
Zieleni pora
Juz zakwitajom
Krokusy na holak
Tela słojce, serce
Promieni wysyło

Już wiosna się rozpalo!

Humor
Hanusia ze Skotni posła do dyntysty, 
bo jom straśnie boloł ząb.
„Panie Doktorku! Tak się bojem, jak mi 
bydziecie wiertać, że wolałabyk rodzić!”
„To niek się Hanusia zdecyduje i powie, 
zebyk wiedzioł jak fotel ustawić?”

Przysłowia
Kozdo mgła w marcu 
Za sto dni w desc się zmieni

Jak na św Józefa chmurki 
To sodź ziemnioki kany gorki
A jak pogoda, to sadz kany woda.

Św. Józef ciągnie trowy wozek, ale  
cęściej smuci, bo śniegiem przyprószy. 

Fraszki
Moja Chatka
Pytajom znajomi,
Skond chatka malutko?
Z kamiyni chybanych
Do mego łogrodka

Płac gór
Oj, góral coś przeskrobał
Oj, syje mu utnom.
Oj, góry nad nim płacom, 
Bo im bardzo smutno.

Powiedzieli
Mądrzejszy ustąpi głupsymu, 
jeśli głupsy jes łod niego mocniejsy

Tak mało na świecie dobroci
A tyle jej światu potrzeba.

Gminny kącik literacki
JaK TO 

DOWniYJnaSe 
WiYrSKi racHOWaLi

Ej, kiedyk powoł bydło
Widziołek strasydło.
Ej, kawołek kozucha
Wisiało u brzucha.

Było to haj downiyj, kie to wiyrsycki groni 
w nasyk Beskidak nie były jesce porachowane. 
Totez przijezdzały jenziniery, no ji jik rachowa-
li. Co bez dziyj porachowali, to ku wiecoru zaś 
się jim pomyliło, ji tak nijak ni mogli se daj rady. 
A na noc to kozdy sie boł zostajać w groniak, no 
bo, wiycie w nocy chodził strasny potwor ji koz-
dego zjodoł, kogo jyno napotkoł. Totez latym 
jednego razu z Krakowa wybrała sie cało kupa 
studentow, coby zrachować te wiyrsycki. Wyśli 
se na Babiorn Gore, no bo una jes nojwyzso ji 
pocyni rachowaj. Kozdy z  jinnej strony. Rachu-
jom ji rachujom caluśki dziyj, nale jim z tego nic 
nie wychodzi, bo kozdy ś nik mo jik jinaksom 
licbe tyk wiyrsyckow. W kojcu zrobił sic zmrok, 
a  uni dalyj sie wadzom, ktory ś nik naprowde 
dobrze porachowoł. Totez na rono odtozyli do-
kojcyć to rachowani. Nakładli walny ogiyj, no 
ji zacyni sie układaj do spanio. Nale zodyn nie 
kcioł spaj z kraja. Totez ulozyli sic w koło wedle 
ognia ji śpiorn. Nale jedyn taki śtudynt straśnie 
sie boł tego potwora, kie tak przidzie myśli se, 
to kto wiy, cy ta kogo nie porwie ji nic zezre. 
Zamknoł ocy ji lezy. Naroz kasik kole połnocka 
słysy, ze cosik ku nim jidzie ji dysy, a to był tyn 
potwor. Podeseł ku nim ji dopatruje jim, na, uni 
se ta lezom koto – jedni nogami ku ogniu, dru-
dzy zaś głowami, ji tak na zmiane. Obesło jik to 
w kolo, co kwila przistaje, jaz w kojcu tak godo: 
– Jakozek jes potworzica, tok jesce nie widzia-
ła wiynksego potwora, jak teroz, chociazek juz 
77 wiyrsyckow przesła. Podreptała jesce trocho, 
a potym wziyna ji posła kasik ku Pilsku.

Tyn śtudynt wtedy wzion ji wstoł caluśki był 
siny ze strachu. Zbudził wszystkik ji godo jim 
o tej potworzycy co to 77 wiyrskow przesła. Uni 
sic straśnie uciesyli, bo juz wiedzieli kielo jes 
w nasyk Beskidak wiyrskow... a  jes jik 77. Ji tak 
to juz do dziśka os1ato. Hej!...

Andrzej Murański
(Z książki „Pogotki z pod Romanki”, Wydane: 

Lublin 1995 r.)

Kącik Literacki 
Mieczysława Polaka 

dla Naszej Gminy
Wiersze, poezje, przysłowia,  
humory, fraszki
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biblioteki

eKSPerYmenT W bibLiOTece!

bibLiOTeKa W nOWYm WYDaniU!!!

W miesiącu marcu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juszczy-
nie zostały zmienione godziny otwarcia biblioteki. Jest to rodzaj 
swoistego eksperymentu, którym chcemy zachęcić studentów 
oraz osoby pracujące do korzystania z wypożyczalni w Juszczynie. 
W związku z tym ustalono następujące godziny otwarcia:

we wtorki – od 900 do 1700

od środy – do piątku – od 700 do 1500

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego księgozbioru, 
jak również do udziału w organizowanych przez nas akcjach – naj-

bliższa dotyczy zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zapraszamy 
dzieci, młodzież oraz dorosłych i zachęcamy do podtrzymywania 
tradycji własnoręcznego wykonywania Palmy Wielkanocnej! Przy-
gotowania zaczynamy już teraz – w  godzinach pracy biblioteki, 
będziemy wspólnie wykonywać kwiaty bibułkowe. Z kolei samo 
wicie palm odbywać się będzie w ostatni tydzień przed Niedzielą 
Palmową.

Wszystkich chętnych zapraszamy do naszej akcji! Przyjdź do 
biblioteki, stwórz palmę i weź udział w konkursie z nagrodami!

(A.K.)

W  miesiącu styczniu został wykonany remont Biblioteki 
w  Wieprzu. Spółka Wodno-Ściekowa wydzierżawiła nam swoją 
salę, dzięki czemu uzyskaliśmy nowe, duże pomieszczenie, które 
zostało w pełni zagospodarowane dla dzieci i młodzieży. Remont 
od początku do końca, z ogromnym zaangażowaniem, przepro-
wadzili pracownicy gminnej brygady technicznej. Efekty tej pracy 
już teraz podziwiają odwiedzający nas mieszkańcy. W  rezultacie 
remontu, powstał dla najmłodszych czytelników piękny „kącik 
maluszka’’ wyposażony w kolorowe mebelki i piękny dywan. Dzie-
ciaczk, i  w  przyjaznym miejscu, otoczone zielenią będą czytać 
książki i bawić w swoim gronie. Starsza młodzież wreszcie zyskała 
dla siebie miejsce przy dużym, wygodnym stole, gdzie spotyka-
ją się każdego dnia i dyskutują na przeróżne tematy. Dla naszych 
dorosłych czytelników udało się wyodrębnić spokojne miejsce 
w  drugim pomieszczeniu, w  którym można w  ciszy wybrać od-
powiedni dla siebie rodzaj literatury, poczytać na miejscu, poroz-
mawiać ze znajomymi. Wyremontowana i o większej powierzchni 
Biblioteka została wyposażona w  rzutnik, konsolę ruchową oraz 
ekran, dzięki któremu możliwe będzie organizowanie spotkań 
filmowych, warsztatów i  szkoleń.  To dzięki osobom nam przy-
chylnym, które dbają o  rozwój kultury w  naszych wsiach, także 
Wieprz może pochwalić się nową piękną Biblioteką, która będzie 

służyć wszystkim mieszkańcom. To niezwykłe, estetyczne miejsce, 
które nie jest już tylko wypożyczalnią książek, ale także przestrze-
nią ciekawych spotkań i  pogłębiania zainteresowań. Serdecznie 
dziękujemy za wsparcie i  trud włożony w pomoc przy remoncie 
Biblioteki. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do naszej 
placówki. Mieszkańcy Wieprza – nasi wspaniali czytelnicy, dzieci, 
dorośli i młodzież, ale także Ci, którzy być może do tej pory nie ko-
rzystali z Biblioteki, wreszcie zyskali przyjazne miejsce do spotkań 
i  kreatywnych działań.Podsumowując to cudowne wydarzenie, 
ja z  mojej strony, pragnę podziękować wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się w tej sprawie. Wielką pomocą służyli: Przewod-
niczący Zarządu Spółki Wodno-Ściekowej Pan Jerzy Kania, Wójt 
Gminy Radziechowy – Wieprz Pan Maciej Mika oraz Dyrektor G. B. 
P. Pani Beata Leńczuk-Bachmińska. Pracownicy techniczni naszej 
gminy, słynna „Brygada RR” wykonali remont w profesjonalny spo-
sób. Pani Anita Gancarczyk oraz uczniowie Gimnazjum w Wieprzu: 
Szczepan Tomiczek, Grzegorz Duraj, Kinga Caputa i Agnieszka Pie-
traszko, którzy dzielnie wykonywali prace porządkowe, a także po-
magali przy układaniu książek i w wielu innych, ciężkich pracach. 
Za okazałą pomoc jeszcze raz serdecznie dziękuję!

Ewa Talik 

rezcenzJa
Biblioteki w  naszej Gminie wzbo-

gaciły się od stycznia o  blisko 250 ty-
tułów. Każdy z  czytelników znajdzie 
tu coś dla siebie, dlatego serdecznie 
zapraszamy do wszystkich naszych 
placówek.

Dla miłośników powieści histo-
rycznych w stylu Chufo llorensa i  jego 
„Władcy Barcelony” proponujemy „We-
terynarza z  Toledo” Gonzalo Ginera. 
Jest to powieść historyczno-przygodo-
wa osadzona w Hiszpanii i Maroku na przełomie XII i XII wieku. 
Autentyczne wydarzenia stanowią tło dla historii młodego Die-
ga z Malagon, jego przemiany z plebejskiego chłopca w świa-

tłego i wykształconego weterynarza, szpiega i rycerza. Książka 
obfituje w intrygi, spiski i namiętności.

Z  kolei dla miłośniczek powieści polskich proponujemy 
książkę Jerzego Niemczuka „Bat na 
koty”. Jest to historia młodej mat-
ki trzyletniej Mai opuszczonej przez 
męża, który znika bez śladu zostawia-
jąc po sobie gorycz oraz długi. Kobieta 
nie ma pracy, teściowie jej nie lubią 
i nie wspierają. Brakuje pieniędzy, wia-
ry w siebie i serdecznych ludzi. Czy jest 
szansa na szczęście i miłość? Tego do-
wiecie się po przeczytaniu powieści.

A.M.S.
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„Kobieta którą porwał wiatr’’
claus Stephani

K s i ą ż k a 
ta to próba 
p o k a z a n i a 
c i ę ż k i e g o 
losu kobiet 
dotkniętych 
piętnem woj-
ny. To opowieść 
o trudach po-
dążania przez 
życie ogar-
nięte pożogą, wiara w  to, że w  końcu 
nadejdzie lepsze jutro i nadzieja na to, że 
każdy przeżyty dzień zwiastuje następny. 
Książka jest godna polecenia nie tylko ze 
względu na walory historyczne, ale rów-
nież zgrabnie opowiedzianą historię, któ-
ra wciąga i nie daje o sobie zapomnieć.

„milczący zamek’’
Kate morton

Romantyczny 
thriller z  elemen-
tami powieści go-
tyckiej. Opowieść 
o  zdradzie, rodzin-
nych tajemnicach 
i  poszukiwaniu 
włsnych korzeni.

„Drugie pietro’’ 
andrzej Gumulak 

Powieść oby-
czajowa, w  której 
tle jest wojna, lata 
PRL-u  z  obrazkami 
przypominającymi 
smak lat 50 i  teraź-
niejszość; wnikliwe 
spojrzenie na upły-
wający czas, ale tak-
że na obyczajowość 
współczesnych trzydziestolatków i  po-
krętność naszej rzeczywistości.

Ewa Talik

zaproszenie na Uroczystości Wielkopiątkowe 
3.04.2014 r. 

rozważania męki Pańskiej  przy stacjach  
Golgoty beskidów w radziechowach 

Księża Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Radzie-
chowach - Diecezja Bielsko – Żywiecka, serdecznie zapraszają  
w Wielki Piątek na rozważania Męki Pańskiej   przy stacjach Golgoty Be-
skidów.   Rozpoczęcie o godz. 15.00 od I Stacji. Na zakończenie odmó-
wienie pod Krzyżem Jubileuszowym, Koronki do Miłosierdzia Bożego.  
 
Uroczystość odbędzie się bez względu na pogodę. Organizatorzy proszą  
o odpowiednie, ciepłe ubranie.

Ks. proboszcz ryszard Kubasiak 
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1 marca narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – radziechowy matyska 2015 r. 

Pierwszego  marca, już po raz czwarty obchodzimy Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych, Żoł-
nierzy Antykomunistycznego Podziemia, Świętych Patriotyzmu 
Polskiego… 

W Radziechowach uroczystości odbywały się:
1. na Matysce przy Kurhanie Pamięci Narodowej tradycyjnie 

o  15;00 zebrała się grupa najodważniejszych Górali, nie 
straszny im był smagający twarze wiatr, droga na szczyt 
zwieńczony Krzyżem Jubileuszowym, czy pytanie ilu nas 
tam będzie?  Dotarliśmy, by powiedzieć tym tysiącom nie-
winnie pomordowanych Żołnierzy, że PAMIĘTAMY i  że ich 
ofiara nie była daremna. W  intencji Ojczyzny i  pokoju na 
Świecie odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po-
tem zatopiliśmy się w dźwiękach muzyki 
,,z gór bije dzwon” wykonanej przez Da-
riusza Juraszka i Bogusława Michalskiego 
kapelmistrzów orkiestry dętej z  Radzie-
chów. 

Składamy gratulacje uczniom SP w  Przybę-
dzy i  ich opiekunowi Pani od przyrody 
za ich obecność oby więcej było Takich 
nauczycieli. 

2. przy tablicy zawieszonej na kościele para-
fialnym p.w. Św. Marcina

3. na cmentarzu parafialnym, przy grobie 
Edwarda Chudziec ,,Brzozy” Żołnierza VII 
okręgu NSZ oddziału Sztubaka zamordo-
wanego 27.03.46 r.  Na płycie nagrobnej 
czytamy: ,,Ramiona polskie mocno złą-
czyć trzeba w  obronie ziemi ojczystej, 
by nowych zdrajców nie zrodziła gleba 

i nie wróciły niewoli koszmary. Płytę tę ufun-
dowało społeczeństwo gminy Radziechowy 
– Wieprz, na wieczną chwałę umęczonym 
– pomordowanym przez UB,  PRL na hań-
bę i potępienie katom i mordercom oraz na 
przestrogę potomnym AD 2007 r.  
4. na terenie wioski, gdzie można było za-
uważyć wywieszone flagi, ale również, 
a  może przede wszystkim to wszystko jest 
możliwe do zrealizowania dzięki temu że 
nasz proboszcz, Ryszard Kubasiak, już ty-
dzień temu na każdej mszy św. zapraszał do 
udziału w  uroczystościach, przedstawiając; 
gdzie i kiedy można się do nich włączyć.   

Stowarzyszenie Dzieci Serc już po raz IV 
miało tę szansę współorganizować te uroczy-
stości w Żywcu i w Radziechowach.

Jeśli Pan pozwoli – to do zobaczenia za 
rok.                    JK

iX Ogólnopolski  Konkurs Historyczny na apel Poległych
,,Naród, który nie pamięta swojej historii

nie wart jest przeżycia”
Jan Paweł II

Organizatorem konkursu jest:
Stowarzyszenie Dzieci Serc www.dzieciserc.org.

iX Konkurs na apel Poległych jest hołdem złożonym 
Wielkim 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 patriotycznych 
postaw młodego pokolenia przez upowszechnianie wiedzy 
o historii Narodu Polskiego na przestrzeni dziejów oraz 
odnajdywanie ludzi, którzy w imię miłości oddali życie za innych, 
może mieszkali blisko nas, a obecnie pamięć o nich ulega 
zapomnieniu. 

Temat: ,,apel Poległych: 
Polskie Termopile na przestrzeni wieków 

odczytany na Zaduszkach Narodowych w Gminie Radziechowy 
– Wieprz dnia 3 października 2015 r.”

adresat: Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych - publicznych, społecz nych i prywatnych 

Termin:  Prace należy nadsyłać do 29 kwietnia 2015 - rocznica 
,,cudu w Dachau (decyduje data stempla pocztowego), pod 
adresem: Dzieci Serc ul. Abramska 2 34 – 381 Radziechowy 
z dopiskiem ,,Apel Poległych”- konkurs. Konkurs zostanie 
rozstrzygnięty do 15 maja 2015, po czym niezwłocznie 
nastąpi publiczne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. 
Treść wyłonionego w Konkursie ,,Apelu Poległych” zostanie 
odczytana w dniu 3.10.2015 r. podczas Zaduszek Narodowych  
w Radziechowach, na górze Matysce.

Więcej informacji oraz wzór metryczki pracy znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej pod adresem:  http://www.
radziechowy-wieprz.pl/aktualnosci/ix-ogolnopolski-konkurs-
historyczny-na-apel-poleglych,680.  
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zaproszenie na Vii Pieszą Pielgrzymką  
,,Ogień Lolek” 16 maja 2015 r. 

intencje: 
dziękczynna za X rocznicę przejścia do Domu Ojca,  św. Jana 
Pawła ii 
oraz o dobre przygotowanie i owoce beatyfikacji O. michała 
Tomaszka franciszkanina,  zamordowanego w Peru w 
Pariacoto. 

Nasze serca przepełnia  wielka radość, że to już po raz siódmy, dane 
nam jest pielgrzymować z Bielska Białej - Trzy Lipki do Radziechów 
na Matyskę, (przez Powiat Bielski i Żywiecki) tym bardziej, że na 
pielgrzymi szlak od Krzyża Trzeciego Tysiąclecia, wyruszymy 
wspólnie z Ks. Biskupem Romanem Pindlem – Ordynariuszem 
Diecezji Bielsko – Żywieckiej 

W tym roku mija ósmy rok, od czasu goszczenia na Podbeskidziu 
Ognia przyniesionego od grobu. JP II przez ks. Jarosława 
Cieleckiego, dyrektora Watykańskiego Serwisu Informacyjnego 
oraz międzynarodową grupę maratończyków ,,Fiaccolo di Lolek”.  

Tego dnia, każdy z nas, ma niepowtarzalną szansę wędrować po 
Beskidzkiej Ziemi trasą maratonu,ładując swoje akumulatory tak 
niezbędną Boża Siłą. Dołącz do nas. Zabierz z sobą tylko dobre 
buty i coś do picia – o strawę zadbają mieszkańcy terenów, przez 
które będziemy pielgrzymować. 
Już teraz tym ludziom  
o wielkich sercach Dziękujemy.  
nie zwlekaj,  daj świadectwo:

  „Kto przyzna się do mnie 
przed ludźmi,
  do tego przyznam się Ja 
przed Moim Ojcem.” Ojcem.”

Z Żywca wyjazd pociągiem o 6;46. 
Bielsko – Biała dworzec główny 7;25 
następnie przejazd busem na Trzy 
Lipki, lub spotkanie o godz. 9;00 przy 
Kurii.
Dla osób z Bielska Białej przewidziany powrót autobusem. bilety 
u kierowcy.  

  
Honorowy Patronat pełni:
Jego ekscelencja Ks. biskup Ordynariusz roman Pindel
oraz Ks. Proboszczowie Parafii przez które pielgrzymujemy 
jak również Starostowie, Prezydent i Wójtowie – Gospodarze 
tych miejscowości.

Organizator: 
Kuria Diecezji Bielsko Żywieckiej       
Stowarzyszenie Dzieci Serc  Tel. Kont: 501 355 794 
Parafia p.w. Św. Marcina w Radziechowach  

Harmonogram Pielgrzymki
Start – godz. 8:00 bielsko-biała, Trzy Lipki - spotkanie 
pielgrzymów z Ks. biskupem romanem Pindlem wspólna 
modlitwa, błogosławieństwo na czas pielgrzymowania 
Wymarsz na trasę – 8:10 
8:20 Spotkanie z Siostrami redemptorystkami, następnie 
przejście ulicami: Portową do skrzyżowania w lewo z ul. Nad 
Potokiem, w prawo w ul. Listopadową, w lewo ul. Asnyka, na 

skrzyżowaniu z ul. Starobielską w prawo, na skrzyżowaniu z ul. 
Słowackiego w lewo do skrzyżowania z ul. Żeromskiego.(drogi 
powiatowe i gminne – 2.80 km)

Godz. 9;10 modlitwa pod Pomnikiem Jana Pawła ii przy Kurii 
Diecezji bielsko - Żywieckiej.

•	 Godz. 9;30 Wymarsz na trasę pielgrzymki - ul. Żeromskiego 
w kierunku ul Słowackiego. Ul. Słowackiego przez 
skrzyżowanie z ul. Piastowską prosto do ul Wzgórze, w 
lewo ul. Sikorskiego, do skrzyżowania z ul. Partyzantów 
w prawo , dalej ul Bystrzańską (942) do bystrej (9.8 km)
około godz. 11;30 (postój 30 min w Gimnazjum im. J. 
Fałata) dalszy przemarsz ul. Szczyrkowską - droga 942 
przez Meszną do  buczkowic - do skrzyżowania z ul. F. 
Miodońskiego, ul. Lipowska. w Buczkowicach (droga 
wojewódzka)(15.00 km) około 13:30 odpoczynek w ZSO 
im. M. Kopernika (45 min). Następnie do Godziszki: 
ul. Lipowską, ul. Bielska, ul. Beskidzka, ul. Żywiecka do 
skrzyżowanie dróg: Żywiecka, Widokowa i Południowa 
( droga powiatowa). Dalej przez Banasie w Lipowej 
obok kościoła na Plac Centralny do Obeliska Jana 
Pawła II ( droga powiatowa) na placu postój. Następnie 
Lipową, Plac Centralny – droga obok Urzędu Gminy, 

do Twardorzeczki odpoczynek 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II 
około 17:30 ( droga powiatowa) 
do Radziechów - radziechowy: 
ul. Lipową obok cmentarza do  
skrzyżowania z ul Św. Marcina ( 
droga powiatowa) ul. Św. Marcina 
od skrzyżowania z ul. Lipową do ul. 
Leśnej (droga gminna) - plac przy I 
Stacji Drogi Krzyżowej,   następnie  
ul. Zielona na górę Matyskę - (droga 
gminna) – Łącznie 33 km.
•	 Godz. około 20  
radziechowy – matyska meTa
Pokonując 33 km trasę będziemy: 
•	 Dziękować Panu Bogu za dar 

życia, powołania i pontyfikat w X rocznicę przejścia do 
Domu Ojca,  św. Jana Pawła ii

•	 O dobre przygotowanie i owoce beatyfikacji O. 
michała Tomaszka i zbigniewa Strzałkowskiego, 
franciszkanów zamordowanych za wiarę w Pariacoto w 
Peru  

•	 Prosić Matkę Najświętszą o opiekę dla Papieża Franciszka 
•	 Dziękować za dar kapłaństwa ks. Biskupów: Romana 

Pindel i Piotra Greger, Biskupów Seniorów, prosić o nowe 
święte powołania kapłańskie i zakonne oraz dziękować 
za Tych, którzy na zaproszenie do pracy w Winnicy 
Pańskiej, odpowiedzieli Tak 

•	 Włączając się w nurt nauczania Bł. Jana Pawła II oraz 
Papieża Franciszka, wspierać dzieło ,,Jeden z nas” 

•	 Dziękować za dar kapłaństwa ks. Krzysztofa Ciurli w 25 
rocznicę święceń kapłańskich 

Prosić o pokój na świecie, oraz przepraszać za zniewagi jakich 
dopuszczamy się wobec Krzyża. Każdy pielgrzym będzie miał 
na pewno wiele własnych intencji, ale też i droga długa, więc bez 
wątpienia zdąży wszystkie złożyć u stóp Chrystusa 
i Matki Najświętszej.

Do Zobaczenia na szlaku JK
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sport
naJWaŻnieJSzY PierWSzY KrOK!

W Pietrzykowicach został rozegrany turniej pierwszego kro-
ku w karate znany jako Międzygminny Turniej Karate – Fudokan 
Dzieci i Młodzieży, w którym udział wzięli zawodnicy z klubów 
UKS Junior – Milówka, UKS Washi – Do – Żywiec, Klub Arawashi 
– Radziechowy – Wieprza i Klub Age – Kan – Żywiec. Organizator 
stworzył dobry klimat, ażeby młodzi adepci sportów i sztuk walki 
bardzo dzielnie mogli walczyć o swoje miejsca medalowe i nagro-
dy, zawodnicy z naszej gminy nie zawiedli i wywalczyli łącznie 15 
medali. Rozegrano łącznie 52 osobokonkurencje, miejsca meda-
lowe w rywalizacji układów technik zajęli chłolpcy 05 i mł Dobosz 
Adam, 03 -04 Tracz Bartłomiej, 99 – 00 Hutman – Wilczek Konrad, 
dziewczęta 05 i mł Michalska Oliwia – Caputa Karolina, 03 – 04 
Marszałek Justyna 01 -02 Figura Julia. Zdecydowanie lepiej szło 
naszym młodym samurajom w rywalizacji w walkach kumite, me-
dale zdobyli chłopcy: 2005 i mł. 25–30 kg Dobosz Adam, + 34 kg 
Maultz Alan 03–04 Konior Karol, 99–00 Hutman-Wilczek Konrad, 
kumite dziewcząt 05 i mł do34 kg Caputa Karolina, 05 i mł +34 kg 
Michalska Oliwia 2001–2002 do 43 kg Figura Julia, 03 – 04 Marsza-
łek Justyna. Szkoleniowiec Bogusław Hutman – Wilczek podkreślił, 
że w trakcie rywalizacji mocniej zabiło mu serce, gdyż ze startem 
wiąże duże nadzieje, przed rywalizacją w Lidze młodych Talentów 

która niebawem odbędzie się w Czeskiej Ostrawie oraz Między-
wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików które w marcu odbędą 
się w Mikołowie. No i młodzi adepci sztuk walki z naszej gminy 
udowodnili, że młody też może! Wszystkim zawodnikom, rodzi-
com, sympatykom i przybyłym kibicom gratulujemy!        (b.H-W.)

zaWODY POWiaTOWe W Piłce SiaTKOWeJ 
cHłOPcóW W miLóWce 13.03.1015

Zespół reprezentantów Gimnazjum Publicznego z Zespołu 
Szkół im. Ks. Prał. St. Gawlika w Radziechowach z trenerem Marci-
nem Tlałką zajął  1 miejsce i awansował do zawodów rejonowych. 
Drużyna z Radziechów wygrała bez straty seta  pokonując  kolej-
no zespoły z Łodygowic, gospodarzy i w finale pokonując zespół 
z Twardorzeczki. W finale po ciężko wygranym pierwszym secie, 
nasze orły nabrały wiatru w żagle i gładko wygrały drugiego seta. 
Gratulujemy zwycięzcą tak wielkiego sukcesu i życzymy powodze-
nia w Zawodach rejonowych. Nasi zawodnicy zmierzą się z druży-
nami z Bielska Białej i z Czechowic Dziedzic. 

Nauczyciel wychowania Fizycznego
Marcin Tlałka
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W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ
Drogom, co w kazde duze swiento sli ludziska z procesjom 

i koscielnom spiewkom, set nas łoblubieniec Pan Jezus połnogi 
i w bosu, set z rynkom przebitom Wielkanocnom chłorongiew-
ką, Przeciw niego idzie gorolka mo na plecak wyklepane kosy 
srybrzyste. Kwiecistą mo spodnice wysytom zopaske. Poznała 
Zbawiciela, przeca tyn ze swientego łobrozka. Padła na kola-
na, rozdorła se „Chryste” i zacyno krzyceć ze strasną rozpacom. 
Chrystus se nachylił nad krzyconcym ciałym i pedzioł iż wedle 
ludziskom niek wiyncyj nie krzycom. Jo dwa dni lezołem w gro-
bie. I dzisiok Zmartwywstołem!

Święto Wielkiej Nocy to najstarsze i  największe święto 
chrześcijan. Przypada ono między 22 marca a  25 kwietnia, 
w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni księżyca. Ustanowio-
no je w II w. by upamiętnić zmartwychwstanie Chrystusa. Jest 
świętem, życia, radości oraz wiosennej odnowy. To nie tylko 
święto chrześcijańskie to także święto wiosny. W tym czasie 
przyroda budzi się z zimowego letargu.

Do świąt Wielkiej Nocy przygotowujemy się już od Nie-
dzieli Palmowej. Każde pokolenie dodaje coś nowego do 
dawnych obyczajów. Niektóre tradycje przetrwały niezmie-
nione do dziś. Bez nich Święta nie miałyby uroku.

Żur Wielkanocny
2 litry wywaru z wędzonki, 1 słoik żuru (720 ml), 5 dkg korzenia 
chrzanu, 10 szt białych kiełbas parzonych, 10 ugotowanych na 
twardo jaj, majeranek, czosnek, pieprz, sól,

Do wywaru z wędzonki dodać słoik żuru. Chrzan delikatnie 
oczyścić i również dodać do wywaru, Przyprawić do smaku ma-
jerankiem, czosnkiem, solą oraz pieprzem. Podawać z  jajkiem 
i białą kiełbasą.

Dobra rada: Białą kiełbasę przed podaniem żuru włożyć do 
garnka i chwilę zagotować. Zupa będzie miała dobry smak.

Babka puszysta
Skład: 6 jajek, 25 dkg margaryny, 2 szklanki cukru, 2 szklanki 

mąki ziemniaczanej, 6 pełnych łyżek mąki pszennej, 6 łyżek ole-
ju, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżka octu, cukier 
puder do posypania.

Wykonanie: Margarynę utrzeć z  cukrem na gładką masę, 
wbijać kolejno jajka ciągle ucierać. Do masy dodać oba rodzaje 
mąki, proszek do pieczenia, wlać olej, a na końcu ocet. Dokład-
nie wymieszać. Formę do babki wysmarować tłuszczem, wy-
sypać bułkę tarką. Wlać ciasto i piec 40‒50 min w temp 175°C. 
Posypać cukrem pudrem.

Mazurek
Skład: 35 dkg margaryny, 12 dkg cukru pudru, 12 dkg posie-

kanych migdałów, 35 dkg mąki pszennej, 4 ugotowane i prze-
tarte przez sitko żółtka, 1 surowe żółtko, sól, 1 łyżka proszku do 
pieczenia.

Wykonanie: Do utartego na pianę masła (margaryny) do-
dajemy składniki i  zagniatamy na stolnicy na jednolite ciasto. 
Odstawiamy go w  chłodne miejsce przynajmniej na godzinę. 
Następnie 2/3 ciasta rozwałkowujemy na grubość palca i  wy-
kładamy na natłuszczoną blachę. Z pozostałego ciasta formu-
jemy wałeczki i robimy kratę. Całe ciasto smarujemy surowym 
żółtkiem i pieczemy. Gdy mazurek ostygnie wkładamy do kra-
tek konfitury (wiśniowa, brzoskwiniowa itp.) całość ozdabiamy 
lukrem.

Chrzan śmietankowy
Skład: 1 mały słoiczek chrzanu, 1 jajko, 2 łyżeczki mleka 

w proszku, 1 łyżka śmietany, sól, cukier,
Wykonanie: Jajko ugotować, obrać, żółtko przetrzeć przez 

sitko. Białko drobno posiekać, dodać do chrzanu, Całość wymie-
szać z mlekiem w proszku i ze śmietaną, przyprawić do smaku 
solą oraz cukrem. Jest to dobry sposób, aby uszlachetnić chrzan 
kupowany w słoiczku.

Sałatka Wielkanocna
Skład: 4 jajka ugotowane na twardo po 20 dkg szynki, ba-

leronu, chudej kiełbasy i mięsa gotowanego luz pieczonego, ½ 
szklanki gęstej śmietany, 2-3 łyżki startego świeżego chrzanu, 
pieprz czarny mielony, sól.

Wykonanie: Jajko, mięso, wędlinę pokroić w  kostkę, śred-
niej wielkości. Śmietanę wymieszać z chrzanem, przyprawić do 
smaku solą oraz pieprzem. Polać składniki sałatki, wymieszać. 
Odstawić na parę godzin w chłodne miejsce.

Karkówka w marynacie
Skład: 2 kg karkówki, 5 cytryn, 3 kieliszki wytrawnego wina, 

2 cebule, 4 ząbki czosnku, 1 łyżeczka tymianku, 1 łyżeczka czą-
bru, 3 łyżeczki rozmarynu, 2 łyżki masła, sól, pieprz, ziele angiel-
skie.

Wykonanie: Z 4 cytryn wycisnąć sok wymieszać z winem i 1 
szklanką wody. Dodać zioła posiekaną cebulę, czosnek, przy-
prawy. Mięso zawinąć w rulon, polać zalewą, obracać mięso 2 
razy dziennie przez 2 dni. Następnie po osączeniu z marynaty 
obsmażyć na maśle, ułożyć na blasze i upiec 1,5 godziny pole-
wając marynatą. Do sosu dodać ostatnią cytrynę.

Królik ze śliwkami
Skład: 6 kawałków mięsa z królika, 25 dkg boczku, 1 cebula, 

25 dkg suszonych śliwek bez pestek, 30 dkg pieczarek, 4 łyżki 
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śmietany, 3 łyżki octu winnego, 2 kieliszki koniaku, 1 łyżeczka 
tymianku, 1 łyżeczka rozmarynu, 2 listki laurowe, sól, pieprz.

Przygotowanie: Porcje królika natrzeć rozkruszonym list-
kiem laurowym, rozmarynem, tymiankiem solą, pieprzem. 
Skropić octem winnym i pozostawić pod przykryciem w chłod-
nym miejscu na 24 godziny. Następnego dnia zalać śliwki 
wodą, odstawić na godzinę. Pokrojony boczek w  plasterki 
podsmażyć, wyjąć, a na przetopionym tłuszczu obsmażyć kró-
lika. Przełożyć go do rondla, dodać pokrojoną w kostkę cebulę, 
boczek, wlać marynatę z królika oraz koniak, dodać trochę soli 
oraz pieprzu. Dusić pod przykryciem na wolnym ogniu. Pie-
czarki pokroić w plasterki włożyć do królika po godzinie dodać 
śliwki i dusić jeszcze około 20 minut.

Mięso wyjąć, śmietanę wymieszać z  sosem i  zagotować. 
W razie potrzeby sos doprawić solą i pieprzem. Mięso podawać 
z ziemniakami, ryżem, frytkami oraz z surówką.

Surówka z selera 
i marchwi

Skład: 1 duży seler korzeniowy, 4 marchewki, 1 pęczek 
szczypiorku, 1 łyżka chrzanu, 3 łyżki śmietany, sól, pieprz.

Wykonanie: Seler obrać, oczyścić. Marchewki obrać. Seler 
i marchewki zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Szczypiorek 
posiekać. Chrzan wymieszać ze śmietaną przyprawić solą i pie-
przem.

Warzywa i  szczypiorek włożyć do salaterki polać sosem, 
wymieszać.

Pieczeń z indyka
Skład: 1,5 kg piersi z indyka, 1 pęczek włoszczyzny, 3 setki 

octu z białego wina 4 listki laurowe, 5 goździków oraz ziela an-
gielskiego, 5 cebul, 5 łyżek oleju, sól, pieprz, gałka muszkatoło-
wa, 1 duży brokuł, 1 pęczek tymianku, 15 dkg rodzynek, 10 dkg 
płatków migdałowych, 1 łyżka mąki, 6 łyżek śmietany.

Wykonanie: Włoszczyznę pokroić na kawałki. Zagotować 
pół litra wody z włoszczyzną listkami laurowymi zielem angiel-
skim, goździkami. Pozostawić na 5 minut na ogniu. Ostudzić. 
Mięso obwiązać bawełnianą nicią. Włożyć do marynaty. Odsta-
wić na całą noc w chłodne miejsce. Wyjąć z marynaty, odsma-
żyć na oleju. Dodać pokrojone cebule gdy będą rumiane po-
prószyć solą oraz pieprzem. Marynatę przecedzić połowę dać 
do mięsa. Przykryć w żaroodpornym naczyniu i dusić w piekar-
niku godzinę w temp. 200°C (po 30 min pieczenia wlać resztę 
marynaty dodać rodzynki i posiekany tymianek). Brokuły ugo-
tować w osolonej wodzie z dodatkiem gałki muszkatowej. Mię-
so wyjąć z brytfanny, sos przecedzić wymieszać z uprażonymi 
płatkami migdałowymi. Dodać mąkę i śmietanę doprawić do 
smaku. Mięso polać sosem. Podać z  brokułami i  krokietami 
ziemniaczanymi. Danie trochę pracochłonne, lecz wykwintne 
na świąteczny obiad.

Schab piwny
Skład: 1 kg schabu bez kości, sól, pieprz, 2 łyżki kminku, 6 

łyżek piwa, 15 plasterków żółtego sera gouda, 1 główka sałaty 
lodowej, 2 łyżeczki musztardy, 5 łyżek octu winnego, 10 łyżek 
oleju.

Wykonanie: Piekarnik rozgrzać do 150°C. Mięso natrzeć 
solą pieprzem. Włożyć do naczynia żaroodpornego lub bryt-
fanny. Mięso posypać kminem i skropić piwem. Piec około 90 
min. (podczas pieczenia polewać wytworzonym sosem). Gdy 
mięso będzie upieczone zawinąć go w folię aluminiową i zno-
wu włożyć do piekarnika na 10 min. Wyjąć schab, ponacinać 
ostrym nożem i w nacięte szczeliny włożyć plastry żółtego sera. 
Zapiec aż się ser roztopi. Sałaty umyć, osuszyć, liście porozry-
wać.

W  tym czasie przygotować sos: musztardę wymieszać 
z  octem winnym i  olejem. Przyprawić solą i  pieprzem, sałatę 
polać sosem przez podaniem. Mięso podać z ziemniakami po-
sypanymi koperkiem lub z pieczywem białym (wek, bagietka)

Sałatka (dla Pań 
dbających o talię)

Skład: 15 dkg ugotowanej zielonej soczewicy, 1 czerwona 
cebula, 1 czerwona papryka, 1 żółta papryka, 20 dkg pomido-
rów koktajlowych, 10 dkg rukoli.

Na sos: 3 łyżki octu winnego, świeżo wyciśnięty sok z ½ cy-
tryny, 4 łyżki oliwy, sól, pieprz.

Wykonanie: Do słoika wlać ocet, sok z  cytryny, oliwę do-
prawić do smaku, solą z pieprzem. Słoik mocno zakręcić i po-
trząsnąć energicznie. Papryki pokroić w  wąskie paseczki, ce-
bulę w cienkie plasterki, pomidory na cząsteczki. Na półmisku 
ułożyć rukolę pokrojone papryki, cebulę, pomidorki, posypać 
ugotowaną soczewicą i polać przygotowanym sosem.

Dobry deser
Skład: 4 banany, 4 łyżki masła, 5 łyżek rumu, 3 łyżki miodu, 5 

dkg orzechów włoskich, 1 łyżka mielonego cynamonu
Wykonanie: Banany pokroić na plasterki i opiekać na maśle 

po obu stronach. Wyłożyć do pucharków i trzymać w cieple. Do 
pozostałego na patelni masła dodać cynamon miód i rum.

Gdy sos będzie gęsty dodać posiekane orzechy włoskie. Ba-
nany polać sosem. Podać na ciepło.

Dobra rada: Jeżeli gośćmi na przyjęciu będą dzieci, alkohol 
zastąpić śmietanką.

Wszystkim naszym Paniom życzę: Niech z  Świętami Wiel-
kiej Nocy wiosna zawita do wszystkich waszych domów, niech 
promienie słoneczne ocieplą rodzinne zmartwienia wszystkie 
babki wyrosną, a mazurki zachwycą piękną dekoracją. Piecze-
nie niech będą soczyste, galarety sklarowane, a  goście żeby 
głodni nie byli.

Elżbieta Kliś
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BACA PROGNOZUJE
Wprawdzie na niebie będzie sporo słońca, ale a spra-

wą zimnego wschodniego i  północno-zachodniego wia-
tru początek marca będzie dość chłodny, a  nawet lekko 
zimowy. Nocami możemy spodziewać się przymrozków. 
Konsekwentnie temperatura wraz z upływającymi dniami 
będzie wolno rosła. W połowie miesiąca słońce zacznie już 
mocno grzać i zrobi się dużo cieplej, ale niech Was nie za-
skoczy przelotny lodowaty deszcz, deszcz ze śniegiem lub 
lokalnie śnieg. W niebie zrobią przedświąteczne porządki 
i wymiotą z niego resztki zimy. Jak mówią:, św. Józef wiezie czę-
sto śniegu wózek”. Na przywitanie Pani Wiosny (20), pod koniec 
drugiej dekady marca, dmuchnie ciepłem z  południa. Wiosna! 

Koniec zimy! Zrobi się ciepło i  słonecznie. Na 
niebie nieliczne białe baranki poganiać będzie 
słaby i  umiarkowany wiatr. Taki typ pogody 
utrzyma się utrzyma się do końca miesiąca 
i  tylko pod koniec Wielkiego Tygodnia mogą 
jeszcze wystąpić lokalnie nocne przy mrozki 
i niewielkie przelotne deszcze.
„Hilary (16) zapowiada, jaka pogoda w Wielka-
noc przypada.”

,, Gdy na Józefa (l9) bocian przybędzie, zimy już nie będzie.”
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 Radziecho-

wach.W MPZP teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej.Działka lekko 
nachylona, kształtem zbliżona do pro-

stokąta.Tel. 605-103-017

Na sprzedaż działka o pow. 1845 m2 w 

pobliżu ul. 3 Maja w Przybędzy.W 
MPZP teren zabudowy mieszkanio-

wo - usługowej.Działka lekko nachylo-
na, 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%


