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Było sportowo, muzycznie i kolorowo. Atrak-
cji podczas II Dni Gminy Radziechowy-Wieprz 
nie brakowało.

Zaczęło się w  pią-
tek 11 września na 
sportowo, kiedy junio-
rzy, oldboye i  strażacy 
stanęli do piłkarskich 
rozgrywek o  puchar 
Wójta Gminy. Górą był 
Wieprz. W  swoich ka-
tegoriach wygry-
wali uczniowie 
Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Kli-
cha w  Wieprzu, 
strażacy OSP 
Wieprz oraz dru-
żyna OLDBOYE 
Wieprz.

Najwięcej jednak działo się drugiego dnia na 
obiektach sportowych w  Wieprzu. Koncertowe 

popołudnie otworzył Zespół Pie-
śni i Tańca „Jodełki”. Po nich na sce-
nie pojawiali się instruktorzy zum-
by, rewelacyjne szkolne kabare-
ty: kabaret ze Szkoły Podstawowej 
w Brzuśniku oraz kabaret z Gimna-
zjum w Wieprzu z repertuarem „Tak 
to u Nas w Gminie jest”.

Szanowni Państwo, drogie Dzieci!
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Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2015/2016 pragniemy 
złożyć wszystkim Nauczycielom oraz pracownikom placówek najserdecz-
niejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyro-
zumiałości.

Wszystkim uczniom natomiast życzymy: pozytywnego nastawienia do 
nauki, samych dobrych ocen oraz wytrwałości w dążeniu do upragnione-
go celu. Mamy nadzieję, że szkoła będzie dla Was miejscem pełnym inspi-
racji i miłych zdarzeń, które pozostawią po sobie wiele pięknych przyjaźni  
i wspomnień!

Z wyrazami szacunku:
Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz

Maciej Mika
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piela

Radni oraz Sołtysi Gminy Radziechowy - Wieprz

Huczne pożegnanie lata

XIV Rajd Razem Raźniej  
w Radziechowach 
już za 
nami

Więcej na 
stronie 16

Więcej na stronie 16
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Protokół z posiedzenia VII sesji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz
w dniu 13 marca 2015 r. godz. 9:00

WIEŚCI Z SESJI

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Zwrot pieniędzy przyniesionych przez panie z KGW.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie 

międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia kryteriów drugie-

go etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych 
przez Gminę Radziechowy – Wieprz przedszkoli publicznych 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wielo-
letniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na 
lata 2015-2030.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Agaty Noga – Kubica 

i zarzutem pomówienia przez Kierownika GOPS w treści de-
cyzji administracyjnej.

11. Podjęcie uchwały w  sprawie rocznego programu współ-
pracy Gminy Radziechowy – Wieprz z  organizacjami 
pozarządowymi działającymi w  sferze pożytku pu-
blicznego na rok 2015.

12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz w 2014 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Radziechowy – 
Wieprz na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, nu-
merów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Radziechowy – 
Wieprz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, nume-
rów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

15. Podjecie uchwały w  sprawie poparcia działań mających na 
celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypraco-
wanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenie 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

16. Podjecie uchwały w  sprawie poparcia starań Światowego 
Kongresu Kresowian o  nadanie nazwy Międzynarodowego 
Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojcie-
cha Kilara.

17. Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Radziechowy – 
Wieprz.

18. Podjecie uchwały w  sprawie zatwierdzenia rocznego planu 
pracy komisji Rewizyjnej rady Gminy Radziechowy – Wieprz 
na rok 2015.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-
misji rady Gminy Radziechowy – Wieprz na 2015 rok.

20. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Gminy Radziechowy – 
Wieprz z dnia 30.12.2014 r.

21. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Gminy Radziechowy – Wieprz 
z dnia 23.01.2015 r.

22. Przyjęcie protokołu VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ra-
dziechowy – Wieprz z dnia 04.02.2015 r.

Wolne wnioski.
Interpelacje i zapytania Radnych.

Zakończenie sesji.

Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Piotr Piela przywitał wszystkich ze-

branych, Radnych, Sołtysów, gości Panią Annę Piela z  Juszczy-
ny, zastępcę komendanta Pana majora Jacka Zawadę, Panią rad-
cę prawną Gabrielę Bania, Panią Skarbnik, Radnych Powiatowych 
Pana Witkowskiego oraz Pana Jarcę, Panią Sekretarz, przedstawi-
cielki z KGW oraz mieszkańców naszej gminy.

Ad. 2. Uchwalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Piotr Piela przeczytał proponowa-

ny porządek obrad, poprosił Radnych o dopisanie pkt 3 związa-
nego z wręczeniem medali przez zastępcę Komendanta z Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień z Bielska – Białej. Po punkcie informa-
cja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyj-
nym głos zabiorą Radni Powiatowi ponieważ zgłosili prośbę, że 
chcą przekazać ważne informację. Pkt 13 i 14 będzie zdjęty z ob-
rad dzisiejszej sesji ponieważ po konsultacji z radcą prawnym nie 
jesteśmy w stanie dochować należytych terminów oraz po rozmo-
wie z Panem Derlichem z Krajowego Biura Wyborczego możemy 
te uchwały podjąć zaraz po wyborach prezydenckich. Przewod-
niczący zapytał Radnych czy jeszcze ktoś chce dołożyć jakiś pkt 
do porządku obrad? Radny Antoni Skowronek poinformował, że 
4 miesiąc borykamy się z tematem który był w kampanii wybor-
czej a  nie został do tej pory rozwiązany. Chciałbym wprowadzić 
pkt o następującej treści: jakie kroki poczynił Pan Wójt z sprawie 
zmiany Sekretarza Gminy i czy został obniżony dodatek specjalny 
i  funkcyjny tej osobie? Przewodniczący, poddał pod głosowanie 
dodanie pkt Radnego Skowronka do porządku obrad po informa-
cji Wójta z okresu międzysesyjnego.

za głosowało 12 Radnych
przeciw był 1 Radnych

wstrzymał się od głosu 1 Radny

Przewodniczący Rady Piotr Piela poddał pod głosowanie 
porządek obrad z naniesionymi zmianami, przy 14 Radnych obec-
nych na sali:

za głosowało 14 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad. 3 Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju.
Major Jacek Zawada poinformował, że ma zaszczyt wręczyć 

w  imieniu Ministra Obrony Narodowej mieszkańcom Gminy Ra-
dziechowy – Wieprz srebrne medale za zasługi dla obronności 
kraju. Srebrny medal przyznawany jest rodzicom których troje lub 
czworo dzieci w sposób wzorowy pełniło służbę wojskową, złoty 
jest dla rodziców którzy mają pięcioro lub więcej dzieci. Zwrócił się 
z prośbą do wszystkich jeśli ktoś zna osoby których troje lub wię-
cej dzieci było w wojsku a nie zostali jeszcze uhonorowani o prze-
kazywanie takich informacji do Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Bielsku – Białej lub za pośrednictwem pana Wójta. Major odczy-
tał decyzję Ministra Obrony Narodowej a następnie w asyście Wój-
ta oraz Przewodniczącego Rady wręczył medale dla Pani Anny Pie-
la oraz dla jej nieobecnego małżonka Franciszka, następnie zosta-

Przedstawiamy poniżej porządki protokoły  posiedzeń Rady Gminy. Całość prezentowanego materiału znajdziecie Państwo także na naszej 
stronie internetowej: http://bip.radziechowy-wieprz.pl/BIP.aspx?Sel=5586. 
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ły złożone gratulacje przez Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy.
Ad. 4 Zwrot pieniędzy przyniesionych przez panie z KGW.
Przewodniczący Rady Piotr Piela poinformował, że wie-

my jaka sytuacja miała miejsce na poprzedniej sesji gdzie panie 
z KGW poczuły się urażone wypowiedzią Radnego, że Radni zarzu-
cili paniom, iż przejadły 5000.00 zł. podczas Dnia Kobiet w ubie-
głym roku i przyniosły te pieniądze, chcę powiedzieć, że zarzuca-
liśmy nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy przez poprzednie-
go Wójta a nie, że panie przejadły, do pań od początku nie mieli-
śmy nic i dlatego nie możemy przyjąć tych pieniędzy, nie mogą 
być wprowadzone do budżetu gminy dlatego zostały zabezpie-
czone i  dzisiaj zamierzamy zwrócić komisyjnie w  takim składzie 
jak w jakim zostały przyjęte. Pani Jadwiga Koźlik podziękowała 
za zwrot pieniędzy, oświadczyła, że po uzgodnieniu z paniami pie-
niądze wracają do Gminnego Centrum Kultury po połowie dla ze-
społu Grojcowianie i Jodełki, słowo przejedzenie przez panie pa-
dło na tej sali i oczekiwałybyśmy przeprosin przynajmniej za za-
mieszanie. Przewodniczący Rady Piotr Piela powiedział, że sza-
nują decyzję na jaki cel te pieniądze zostaną przekazane.

Ad. 5 Informacja Wójta o działalności w okresie międzyse-
syjnym.

Wójt złożył informacje z  działalności w  okresie międzysesyj-
nym poinformował, że:

 ¾ 23 lutego w Urzędzie Wojewódzkim rozdano promesy na 
usuwanie klęsk żywiołowych dla naszej Gminy na kwotę 570 000 
zł. na cztery zadania. Są to cztery zadania które są wpisane w pro-
mesie trzeba wykonać zabezpieczając wkład własny 20% plus za-
bezpieczając środki własne na nadzór i dokumentację techniczną.

 ¾ 27 lutego kiedy było szkolenie radnych w Bystrej byłem 
na spotkaniu w Żywieckim ratuszu, wszyscy wójtowie i burmistrz 
podpisaliśmy list intencyjny w  sprawie przystąpienia do działań 
mających na celu poprawę powietrza którym oddychamy i ochro-
nę środowiska.

Przewodniczący przerwał wypowiedź pana Wójta i przywitał 
komisję która przyniosła zabezpieczone pieniądze i poprosił ko-
misje aby pieniądze przekazała w takiej formie jakiej zostały przy-
jęte. Pani Jadwiga Jurasz z Grojcowian podziękowała Paniom za 
przekazane pieniądze dla obydwóch zespołów. Wracając do tego 
nieszczęsnego dnia kobiet wypowiadanie komuś że był na impre-
zie bawił się i  jadł nie jest w porządku, wszystkie panie czują się 
urażone że były na imprezie a z budżetu zostały przejedzone pie-
niądze. Radny Damian Dudys powiedział aby konkretnie powie-
dzieć kto tak mówi? Wypomnieliśmy tylko, że pan Wójt pobrał pie-
niądze i zrobił imprezę. Pani Jadwiga Jurasz powiedziała, że na 
Komisji Oświatowej była taka wypowiedź

Wójt kontynuował:.
 ¾ 2 marca odbyłem rozmowę z  przedstawicielami firmy 

zajmującą się szeroko nazwaną energetyką, podczas tej rozmowy 
zapytałem o możliwość zmiany taryf, po analizie informacji firma 
obiecała, że przygotuje nieodpłatnie wniosek o zmianę takich ta-
ryf, da to oszczędność w budżecie około 57 000 rocznie.

 ¾ 3 marca na konwencie wójtów zabierałem głos w spra-
wie promes, w  sprawie niemożliwości wykonania czy też odbu-
dowy dróg które nie są we własności gminy, sprawa nie jest tylko 
istotna dla naszej gminy ale dla większości gmin w powiecie. Za-
pytałem na jakiej podstawie prawnej Urząd Wojewódzki zabrania 
wykonania, przeznaczenia promesy na drogi które są we władaniu 
gminy? Odpowiedź dostałem, że nie mają takiego przepisu, jest to 
tylko ich interpretacja prawna w związku z tym stwierdziłem, ze 
my mamy inną która mówi że możemy.

 ¾ We wrześniu rusza program tz. schetynówek musimy się 
już przygotować aby móc z tego programu skorzystać.

 ¾ 10 marca byłem na spotkaniu w Bielsku – Białej podpi-
sywaliśmy dokumentację Subregionu Południowego zgodnie 
z uchwałą którą Państwo na poprzedniej sesji podejmowali. Cze-

kamy na dalsze kroki lidera czyli miasta Bielsko w celu realizacji na-
szych inwestycji.

 ¾ 11 marca zrobiliśmy przegląd dróg po kanalizacji pod ką-
tem uszkodzeń w sołectwach Radziechowy i Przybędza, w przy-
szłym tygodniu następne sołectwa. Jest jeszcze dużo rzeczy do 
poprawy.

 ¾ Wczoraj z  niektórymi Radnymi oglądaliśmy efekt prac 
na boisku LKS Radziechowy – Wieprz, trybuny, ogrodzenie, piłko-
chwyt, bram itp. Kto nie był wczoraj dzisiaj ma okazję to zobaczyć.

 ¾ 24 marca będzie przegląd kanalizacji pod kątem samej 
sieci, tam gdzie studzienki są zapadnięte, wymagają działań na-
prawczych podniesienia urządzeń, włazów itd.

 ¾ Pytanie do Państwa Radnych co robimy z  fotowolta-
iką? Próbujemy przystępować do tego działania czy nie? Musimy 
przygotować zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumen-
tu gospodarki niskoemisyjnej. Radna Irena Rodak zapytała, że je-
śli jest to program bardziej na budynki komunalne to jak zosta-
nie wytypowanych tych 20 budynków? Myślę, że zapotrzebowa-
nie będzie dużo większe. Wójt odpowiedział, że ideą tego działa-
nia w tym momencie jest to aby zmniejszyć zużycie prądu na bu-
dynkach gminnych. Program dla osób indywidualnych jest zupeł-
nie inny. W tym programie tak zwanym mix chodzi o partnerstwo, 
włączenie kilka indywidualnych budynków zyskujemy dodatkowe 
punkty. Radny Aleksander Juraszek zwrócił się do Wójta z prośbą 
aby przy podpisywaniu umów z energetyką nie były podpisywa-
ne na dłuższy okres niż jeden rok. Wójt poinformował, że umów 
na dostawę energii w  gminie są trzy segregatory, każdy obiekt 
ma osobną umowę, obecnie podpisywany jest aneks, końcem ze-
szłego roku przyszła oferta aneksu do tej umowy nie podpisałem 
tego mimo starszaka że jeśli nie podpiszę to będą gorsze warunki, 
druga umowa przyszła dużo korzystniejsza leży u mnie na biurku 
i jeszcze jej nie podpisałem. Radny Powiatowy Jacek Jarco zwró-
cił się z  pytaniem kto określił 20 budynków jeżeli chodzi o  pro-
gram fotowoltaiki? Jaki jest na to czas? Wójt odpowiedział, że ta-
kie są założenia programu. Jest to bardzo szybki program, musi 
być zrealizowany do końca września tego roku. Radny Stanisław 
Orliński zwrócił się do radnych aby poddać pod głosowanie czy 
dajemy zielone światło Wójtowi w sprawie przystąpienia do pro-
gramu dot. fotowoltaiki czy nie. Przewodniczący Rady Piotr Pie-
la poddał pod głosowanie wniosek Radnego Orlińskiego.

za głosowało 13 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na nie.
Wójt odpowiedział na interpelacje:

•	 Odśnieżanie trzeba bardziej się temu przyjrzeć (nie ma śnie-
gu a pieniądze się kończą), za dużo osób odpowiedzialnych 
powinna być jedna która będzie to kontrolować. Trzeba się 
zastanowić nad wprowadzeniem lokalizacji GPS.

•	 Powiedział, że odpowiedzialna za odśnieżanie dróg jest jed-
na osoba i  jest nią pan Krzysztof Figura. W  porozumieniu 
z sołtysami, którzy poświadczają ilość godzin, które przejeż-
dża dana firma odśnieżająca. Lokalizację GPS można wpro-
wadzić ale trzeba będzie to ująć w następnej specyfikacji do 
przetargu na odśnieżanie, które odbędzie się w tym roku.

•	 MZK likwidacja kursów, trzeba się zastanowić które kursy zli-
kwidować w święta i niedziele.

•	 Oświadczył, że na wniosek radnych wystąpił dwukrotnie do 
MZK z prośbą o wskazanie kursów w niedziele i święta, któ-
re są nierentowne wraz z  protokołami liczenia pasażerów. 
W  pierwszym otrzymanym piśmie od MZK odpowiedź nie 
była konkretna. Za drugim razem do pisma została załączo-
na tabela z rozkładem jazdy obowiązującym oraz propono-
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wanym przez MZK.

•	 Obwodnica Matyski, na konsultacjach społecznych została 
wybrana wersja dot. starej drogi i nikt nie mówił o odpłatno-
ściach. Została zakupiona działka z myślą zrobienia tam par-
kingu.

•	 3 października 2013 r. zostały przeprowadzone konsultacje 
w sprawie organizacji ruchu w obrębie ulic Zielona, Suche-
dla i  Bielów. Na konsultacjach zostały przedstawione różne 
warianty organizacji ruchu. Po głosowaniu wybrano wariant 
Va – budowa nowych odcinków dróg jednokierunkowych ul 
Zielona i ul. Bielów. Jak wynika z zapisu w protokole z konsul-
tacji, aby budowa obwodnicy ul. Zielonej mogła ruszyć musi 
zostać uregulowany stan prawny dróg. Wprawdzie na mapie 
widnieje działka będąca drogą gminną, ale faktycznie droga 
istniejąca w terenie biegnie zupełnie w innym miejscu i bie-
gnie również po działkach prywatnych. Nie ma zgody miesz-
kańców na regulację prawną działek.

•	 W  Przybędzy na dole zajezdnia by autobus nie zjeżdżał na 
zjazd.

•	 Sprawa konsultowana w terenie z Panem Radnym Janem Ko-
ścem. Stwierdzono iż wspomniany odcinek należy do dróg 
powiatowych.

•	 Droga powiatowa rozchodzi się na składaniu.
•	 Będzie robiony objazd dróg po sezonie zimowym przez 

przedstawicieli PZD.
•	 Czy są prowadzone koszty za ujęcie wody spółki w Radzie-

chowach z dzierżawy od lasów państwowych.
•	 W 2006 roku Gmina podpisała umowę z Dyrektorem Gene-

ralnym Lasów Państwowych reprezentowanych przez Nadle-
śniczego Nadleśnictwa Węgierska Górka na dzierżawę grun-
tu pod strefę ochrony sanitarnej ujęcia wody. Umowa podpi-
sana jest na czas nieokreślony a za użytkowanie użytkownik 
będzie ponosił corocznie opłatę równoważną 20 m3 drew-
na według cen określonych przez GUS dla celów podatko-
wych za dany rok. Koszty w  roku 2014 jakie gmina ponio-
sła z tego tytułu to kwota 4 207, 83 zł brutto (1 m3 wynosił 
210,39 zł brutto) jak wynika z informacji Spółka Wodno-Ście-
kowa w Radziechowach nie ponosi kosztów z tego tytułu.

•	 Droga w  Bystrej (po której jeździł bus z  dziećmi niepełno-
sprawnymi) nawierzchnia drogi jest wyżej niż droga, ko-
nieczna jest tam bariera.

•	 Zamontowanie bariery ochronnej na drodze w  Bystrej po 
której jeździ bus z niepełnosprawnymi dziećmi jest możliwe, 
szacunkowy koszt za 40m bariery to około 8 tys. zł. W związ-
ku z umocnieniem brzegów drogi po powodzi istnieje ryzy-
ko, że zamontowana bariera może osunąć się wraz ze skarpą. 
Radna Irena Rodak uważa, że bariera jest potrzebna, ale po-
winno się ją zamontować trochę wyżej.

•	 Juszczyna droga na Bory przerwany przepust na tej drodze, 
prośba aby „ekipa” podsypała tam by mieszkańcy mogli prze-
jeżdżać.

•	 Nie jest to nasza droga, ale nie można tak tego zostawić.
•	 Wjazd na Kępkę uszkodzone również pobocze są tylko posta-

wione pachołki.
•	 Nie jest to nasza droga, ale rozpoczęliśmy proces przejęcia 

tej drogi, spróbujemy poprawić sytuację, żeby ludzie mogli 
przejeżdżać.

•	 Wniosek do powiatu aby została udrożniona deszczówka ul. 
Św. Marcina.

•	 Został złożony wniosek do Powiatu o udrożnienie kanalizacji 
deszczowej na ul. Św. Marcina.

•	 Wniosek aby nie pokrywały się imprezy w tym samym czasie. 
Z  kalendarza imprez wyrzucona została Pielgrzymka Ogień 
Lolek.

•	 Pani Jadwiga Klimonda: W  kalendarzu imprez powiato-

wych nie ma tego wydarzenia.
•	 Wójt powiedział, że to pewnie niedopatrzenie. Na pewno 

poświęcimy temu wydarzeniu miejsce w gazetce gminnej.
•	 Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego.
•	 Wójt oświadczył, że jest wyznaczony termin zebrania wiej-

skiego w Radziechowach.
•	 Zmobilizować służby gminne do sprawdzenia stanów tech-

nicznych mostków na potokach i potoczkach.
•	 Pracownicy Gminni nie mają odpowiednich uprawnień tech-

nicznych do wydawania opinii na temat stanu mostków. 
Mogą określić tylko wizualnie czy tam się nic nie dzieje.

•	 Wiosek do powiatu na Cesarce pod wiaduktem jest straszna 
kałuża.

•	 Przy dużych opadach deszczu ta kałuża tam powstaje. W wy-
niku parkowania tam samochodów ciężarowych (tirów). Pod-
sypywanie jest w kwestii powiatu.

•	 Wniosek do powiatu aby zabezpieczyć wyrwę na ul. Głównej 
obok Pana Dobosza.

Wysłano pismo do RZGW oraz Powiatu o umocnienie brzegu po-
toku Weśnik, naprawę pobocza na wysokości ul Wajdowej oraz 
Kamiennej wraz zamontowaniem barier ochronnych. Wysłano do 
wiadomości Panu Włodzimierzowi Doboszowi.
Zostala zrobiona dokumentacja zdjęciowa oraz napisane pismo
Zostały zrobione zdjęcia i  wysłano pismo do Powiatu oraz do 
RZGW.
•	 Czy nie można założyć progów?
•	 Progów nie można założyć w  myśl istniejących przepisów. 

Tam gdzie jeździ autobus progów całościowych nie można 
założyć. Można zakładać progi tam gdzie nie ma ruchu au-
tobusowego.

•	 Wniosek do powiatu o  dalszy ciąg brakujących chodników 
a szczególnie od mostu do stacji PKP w Wieprzu

•	 Wniosek został wysłany.
•	 Na ul. Szkolnej są 3 bardzo głębokie wyrwy.
•	 W biurze sołtysa w Wieprzu jest tel. stacjonarny z którego nikt 

nie korzysta.
•	 Zgłaszano 3 krotnie do operatora celem wyrejestrowania 

tego telefonu. Dalej posyłają faktury. W lutym zgłoszono po 
raz czwarty.

Radny Powiatowy Jan Witkowski odniósł się do interpelacji na 
temat objazdu. Będziemy robić ten objazd jak tylko warunki pogo-
dowe się troszkę poprawią. Robimy weryfikację dróg dla całego po-
wiatu. W miarę możliwości będziemy się starać te usterki naprawiać. 
Jeżeli chodzi o łatanie pozimowe, w styczniu robiliśmy pierwszą ak-
cję. Troszkę się poprawiło. Jeżeli po przetargu coś zostanie będzie-
my chcieli naprawić odcinek drogi między Bruśnikiem a Bystrą, póź-
niej w Wieprzu.

Trzeba dokończyć także drogę Wajdową. Potrzebne jest ok. 
700 tys. na lewoskręt. Most w Bystrej został zgłoszony do przetar-
gu. Most w Juszczynie lada dzień się może zwalić, on musi być zro-
biony. Jeśli chodzi o budowę szpitala do końca marca jest porozu-
mienie finansowe później jest miesiąc na sfinalizowanie konkret-
nej umowy i przystępujemy do budowy.

Radny Powiatowy Jacek Jarco mówił o  sprawie rozlewiska 
pod mostem. Pas drogi powiatowej jest tylko 2,5 m reszta jest Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Państwowej Dyrekcji Hodow-
li Zarodowej w Osieku. Następnie odniósł się do interpelacji na te-
mat chodnika w Wieprzu. Najpierw trzeba skończyć chodnik, któ-
rego nie ma, a później budować dalsze fragmenty czyli chodnik 
w środku miejscowości. Co do spraw związanych z drogami, mo-
stami i wyrwami mieliśmy ostatnio komisje. W powiecie mamy po-
nad tysiąc obiektów mostowych i przepustów, każdy wymaga na-
prawy. Do lasów państwowych został zgłoszony wniosek o party-
cypowaniu również w kosztach. Ze względu na przekraczanie na-



Nasza GmiNa

5

cisku na jedną oś przez samochody przewożące drewno. Za zała-
dunek jest odpowiedzialny ten który ładuje, nie kierowca. Radn 
Powiatowa Jadwiga Klimonda powiedziała, że trzeba zabezpie-
czyć drogę od Pana Dobosza. Zapytała czy próg w Juszczynie na 
głównej drodze jest możliwy do zrobienia? Przewodniczący Rady 
Piotr Piela odpowiedział, że jest to droga powiatowa, więc trzeba 
to zgłosić do powiatu. Radna Jadwiga Klimonda Klimonda od-
niosła się do znaku na Matysce. Znak zakazuje wjazdu, a parking 
jest na górze. Trzeba to uściślić. Wójt odpowiedział, że ten znak zo-
stał tam ustawiony na prośbę mieszkańców. Radana Jadwiga Kli-
monda oświadczyła, że 1 marca odbył się Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych. Poprosiła Pana Wójta oraz Pana Przewod-
niczącego, żeby napisać dyplom dla Pani Ilony Kupczak. Nauczy-
cielki przyrody ze szkoły w Przybędzy, która zabrała uczniów na 
tę uroczystość. Prośba o pomoc przy przygotowaniach do świę-
ta beatyfikacji. Zwróciła się z prośbą do wójta o umowę. Wójt od-
powiedział, że umowa trwa. Jest obowiązująca. W momencie gdy 
się skończy, podpiszemy nową umowę. Radca Prawny wyjaśni-
ła, że jest to umowa bezpłatnego użytkowania więc trudno przy-
jąć, żeby można było wprowadzić w  tej umowie taki zapis, któ-
ry wydłużałby możliwość wypowiedzenia. Użyczający bezpłatnie 
ma prawo w każdej chwili taką umowę rozwiązać. Radna Jadwi-
ga Klimonda powiedziała, że sponsorzy chcą mieć pewność, że 
budynek nie zostanie odebrany. Radca Prawny odpowiedziała, że 
trzeba zastanowić się co do umowy aby wprowadzić zapis jeże-
li chodzi o kwestie rozliczenia w razie rozwiązania umowy. Prze-
wodniczący Rady Piotr Piela podsumowując powiedział, że Pani 
Klimonda wraz z Wójtem oraz Radcą Prawnym powinni się spotkać 
i omówić czy mogą być wprowadzone dodatkowe zapisy. Miesz-
kaniec obecny na sesji prosił Radnych Powiatowych o przyjrzenie 
się dziurom w drodze od Kościoła. Radny Stanisław Orliński pro-
sił o zainteresowanie się niedrożnym odcinkiem rowu przy drodze 
powiatowej w okolicach „Gosposi”. Przy dużych opadach woda za-
lewa piwnice. Radny Jan Kosiec poinformował, że odnośnie za-
jezdni w Przybędzy trzeba tam trochę wysypać, żeby autobusy nie 
wjeżdżały w błoto. Zjazd z drogi na Horolną w kierunku Cięciny, 
rów jest wyżej niż droga, a przepust jest zatkany. Radny Powiato-
wy Jan Witkowski powiedział, że choć nie do nich należy odwad-
nianie dróg gminnych, budynków prywatnych to nie mówi, że nie 
będą tego robić. W Przybędzy woda wychodzi, w większości, z po-
sesji prywatnej, fakt że wpływa do rowu, ale powinny się tym za-
interesować obie strony. Odnośnie łatania dziur przetargi robio-
ne są na poszczególne drogi, a nie na wszystkie. Łatanie dziur za-
cznie się dopiero w maju. Radny Mariusz Janik mówił o drodze, 
która łączy Twardorzeczkę z  Radziechowami, której w  zasadzie 
nie ma. Jest to droga powiatowa, przez którą przejeżdża bardzo 
dużo samochodów. Radny Damian Dudys zapytał się czy trwają 
jakieś prace w związku z chodnikiem w Juszczynie. Radny Jacek 
Jarco odpowiedział, że wszystkie wnioski są spisane i według po-
trzeb jest realizacja. Zeszłej kadencji zarząd podjął taka decyzję, 
że chodniki przy drogach powiatowych nie były robione nigdzie. 
Jeżeli były przy drogach powiatowych to były one robione przez 
wójtów poszczególnych gmin. Natomiast tej kadencji jest duży 
nacisk na to aby odejść od tej zasady.Radna Irena Rodak podzię-
kowała za zainteresowanie się remontem mostu koło ronda. Po-
prosiła, żeby przynajmniej doraźnie podsypać drogę do lasu, żeby 
można tam było przejeżdżać oraz podsypać pobocza na zakręcie 
Bystrej i na Wieprzu na skręcie od skrzyżowania. Również poruszy-
ła sprawę chodnika, prosząc o mały kawałek od szkoły do placu za-
baw, który jest przy boisku sportowym.

Radny Czesław Matlak powiedział, że Radni nie są za likwido-
waniem kursów tylko aby Pan Kamiński obniżył koszty.

Radny Mirosław Trzos prosił o  uruchomienie służb, które 
zweryfikowałyby mostki na Folsztynach I i II. Radny Damian Du-
dys odniósł się do tematu MZK, pytając dlaczego gmina płaci tak 

dużo w porównaniu z innymi gminami. Wójt odpowiadając obie-
cał sprawdzić przyczynę. Prawdopodobnie zależy to od wozokilo-
metrów. Wójt zwrócił uwagę Radnym na to, że gdy zamieszcza-
ją informacje w  gazecie Nowiny z  Pod Grojca aby były one rze-
telne. Czytając wieści z  sesji dot. budżetu nie ma nic o stanowi-
sku Wójta a do każdej uwagi, tematu poruszanego przez Państwo 
był mój komentarz. Przewodniczący Rady Piotr Piela że, jeżeli 
obraził pana wójta to w tym momencie go przeprasza. Wójt od-
powiedział, że czuje się pominięty a nie urażony. Pan Wójt poru-
szył również kwestie słów dot. przejedzenia przez panie czy padły 
czy nie? Słowa te zostały potwierdzone w gabinecie Wójta przez 
jednego Radnego w obecności drugiego Radnego oraz pani któ-
ra dzisiaj jest wśród gości. W kuluarach padły takie słowa i mam na 
to świadków. Radny Czesław Matlak powiedział, że w takim ra-
zie do pana nie ma po co iść, ponieważ od Pana wychodzą plot-
ki. Przewodniczący Rady Piotr Piela odpowiedział, że nie bę-
dzie odpowiadał za osoby jakie słowa będą wypowiadać w kulu-
arach. Pani Agata Noga – Kubica poinformowała, że gabinet wój-
ta gminy jest miejscem publicznym urzędowania każdego Wójta. 
Nie była to rozmowa kuluarowa ponieważ w obecności były wła-
dze publiczne, nie rozmawialiśmy o  sprawach prywatnych tylko 
o konkretnych sprawach. Proszę nie mówić, że z gabinetu Wójta 
wychodzą plotki. Wójt zapelował do Radnych aby zwracali uwagę 
na słowa które wypowiadają.

Radny Antoni Skowronek zapytał, jakie kroki poczynił Pan 
Wójt w sprawie zmiany Sekretarza Gminy i czy obniżył Pan doda-
tek specjalny funkcyjny tej osobie.

Wójt poinformował Radnych, iż związku z tym że Pani Sekre-
tarz została radną w swojej gminie to sprawa nie jest taka prosta. 
Pani Sekretarz nie jest powołana na stanowisko tylko ma umowę 
o pracę. Dodatek specjalny który pobierała pani Sekretarz z dniem 
15 marca zostaje odebrany w porozumieniu z pracownikiem. Rad-
ny Antoni Skowronek poinformował, że dodatek specjalny doda-
je się za coś specjalnego, a ta pani nie spełnia wymogów na te pie-
niądze. Co stoi na przeszkodzie aby zdjąć ta panią z Sekretarza? Ja 
jako Radny nie widzę współpracy rady z ta panią. Co pani Sekre-
tarz robiła w biurze rady pod zamknięciem? Pani Sekretarz odpo-
wiedział, ze jest pracownikiem merytorycznym który pracuje na 
faktach, przypomniała panu Radnemu Skowronkowi, że na wnio-
sek Wójta i  Radnych zrezygnowała z  Sekretarza Powiatu ale to 
rada jednogłośnie miedzy innymi z panem Skowronkiem podno-
sił rękę abym była sekretarzem w tej gminie, przypominam panu, 
że to pan nie chciał by pan Piela był zastępcą Wójta. Jeżeli padają 
zarzuty na mój temat to chciałabym wiedzieć jakie ponieważ nie 
rozumie o co wam chodzi. Mam czyste sumienie, nie jestem zło-
dziejem, każdemu popatrzę w oczy, nie robię złego prestiżu dla tej 
gminy. Pani Agata Noga – Kubica poinformowała, że pani Sekre-
tarz podpisała pismo w którym napisane jest „faktem powszech-
nie znanym jest, że strona posiada kombajn którym świadczy usłu-
gi…” w tym momencie powinna to pani zgłosić do urzędu skarbo-
wego ponieważ czyni mi pani zarzut że ja zarabiam poza urzędem 
skarbowym, nie zgłosiłam tego ponieważ mam dośc innych pro-
blemów. Pani Sekretarz odpowiedziała, że jest to fragment użyty 
w trybie KPA decyzji administracyjnej i każdy ma prawo odwołać. 
Radny Aleksander Juraszek poinformował, ze protokół który po-
prosił przed ustaleniem diet radnych zabrałem od pani Ali a nie od 
pani Sekretarz. Zwrócił się do radnego Skowronka aby przestał go 
obrażać ponieważ jak tak dalej będzie to odda go do sądu. Wójt 
poinformował, że za nieprawne rozwiązanie stosunków pracy od-
powiada Wójt. Pani Sekretarz odniosła się do zarzutu przygoto-
wania uchwały dot. wynagrodzenia wyjaśniła że przygotowywa-
na propozycja uchwały którą Państwo otrzymali dot. wynagradza-
nia Wójta składniki wynagradzania omawiane były z przewodni-
czącym panem Michalskim. Radny Bogusław Michalski potwier-
dził, że tak było powiedział, że to akceptuje ale czy się Rada zgo-
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dzi to zobaczymy. Poinformował również Wójta, że nie był na żad-
nym wiecu wyborczym, w którym Wójt obiecywał, że zwolni pa-
nią Sekretarz.

Ad.6 Informacja Przewodniczącego Rady o  działalności 
w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący rady złożył informacje z działalności w okre-
sie międzysesyjnym poinformował, że:

 ¾ 27 lutego odbyliśmy szkolenie, na którym było obecnych 
13 radnych. Na wspólnym posiedzeniu komisji pewne rzeczy zo-
stały zmienione, zgodnie ze statutem zostali wybrani wice prze-
wodniczący komisji.

 ¾ W  Juszczynie zepsuł się piec centralnego ogrzewania. 
Od razu została uruchomiona procedura, że to Pani Dyrektor za-
decyduje jaki piec zakupić niemnie jednak ze względu na okres zi-
mowy piec musi zostać wymieniony. Kwestią była tylko kubatura 
pieca. Został wybrany piec o większej kubaturze.

 ¾ Na wspólnym posiedzeniu komisji były poruszane rów-
nież tematy dotyczące źródeł energii odnawianej.

 ¾ 20 marca o godzinie 8:30 ustalony jest termin spotkania 
z Prezesem Związku Międzygminnego panem Michałkiem,

 ¾ Jest propozycja aby od dzisiejszej sesji wprowadzić ewi-
dencje zgłaszanych interpelacji i wniosków zgodnie z obowiązują-
cym statutem w naszej gminie.

 ¾ Są zwołane zebrania wiejskie a my z ambony dowiadu-
jemy się o terminach. Zgodnie ze statutem wybory sołtysa zarzą-
dza rada gminy.

Ad.7 Podjęcie uchwały w  sprawie określenia kryteriów 
drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzo-
nych przez Gminę Radziechowy – Wieprz przedszkoli publicz-
nych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Dyr. GZO Elzbieta Kosiec oświadczyła, że w  ubiegłym roku 
wyszła zmiana przepisów odnośnie ustawy o  systemie oświaty, 
która nakłada obowiązek regulacji całego procesu rekrutacyjne-
go przez Wójta Gminy, a w tym roku częściowo przez Radę Gminy. 
Pewne kryteria rekrutacyjne zostały z góry narzucone, tj. w pierw-
szej kolejności do przedszkoli dostają się dzieci z naszej gminy. Po-
tem są kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego 
i  to również są kryteria z  ustawy tj. wielodzietność rodziny kan-
dydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jed-
nego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełno-
sprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie, objęcie kandy-
data pieczą zastępczą. Te kryteria mają równą wagę, te dzieci po-
winny być przyjęte do przedszkoli w  pierwszej kolejności. Usta-
wodawca wyraził zgodę na ustalenie dodatkowych kryteriów, któ-
rych można ustalić sześć. W tym roku muszą one zostać ustalone 
przez radę gminy. Zaproponowane zostały kryteria:
•	 Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania 

przedszkolnego. To są dzieci pięcioletnie, ale w tym również 
dzieci, które mają sześć lat.

•	 Kandydaci, których rodzice oboje pracują lub się uczą. Przy 
czym mają niskie dochody.

•	 Kandydaci, których rodzice oboje pracują lub się uczą. Przy 
czym dochód przekracza 150%.

•	 Dzieci czteroletnie.
•	 Rodzice, którzy zamieszkują na terenie naszej gminy i  rozli-

czają się w Urzędzie Skarbowym w Żywcu.
•	 Kandydaci, których rodzeństwo również uczęszcza do przed-

szkola.
Mieszkanka Pani Agata Noga – Kubica zadała pytanie do 

Pani Prawnik, odnośnie kryteriów dochodowych. Czy kryterium 
dochodowe z  gospodarstwa rolnego w  każdym przypadku po-
winno być wliczone?

Radca Prawny odpowiedział, na pytanie Pani Noga – Kubi-
ca. Nie mamy możliwości wprowadzenia kryterium dochodowe-
go. Pani Noga- Kubica czy prawo w danym przypadku jest do-

brze stosowane? Radca Prawny odpowiedział, że termin uchwa-
ły jest poprawny.

Przewodniczący Rady odczytał omawianą uchwałę, a  na-
stępnie poddał uchwałę 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.8 Podjęcie uchwały w  sprawie wprowadzenia zmian 
w  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy – 
Wieprz na lata 2015-2030.

Pani Skarbnik powiedziała, że uchwała została omówio-
na na Komisji Budżetowej. Zmiany, które zostały wprowadzo-
ne tj. zmniejszenie kredytu bankowego, po zmniejszeniu plano-
wany kredyt ma wynosić 2 mln złotych. Zmienił się także zakres 
dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi 
z  uchwałą budżetową. Przewodniczący Rady zadał pytanie, ja-
kie jest główne zobowiązanie? Pani Skarbnik odpowiedziała, że 
w miesiącu marzec są skumulowane duże wydatki między innymi 
wpłaty do Związku Międzygminnego prawie 800 tys. zł, ponad-
to do końca marca musza zostać zapłacone dwie inwestycje (bo-
isko sportowe i plac zabaw w Brzuśniku) oraz faktura za energie 
elektryczną. Przewodniczący Rady odczytał omawianą uchwałę, 
a  następnie poddał uchwałę pod głosowanie i  tak przy 15 Rad-
nych obecnych na sali:

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad.9 Podjęcie uchwały w  sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2015.

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w planie dochodów i wy-
datków. Otrzymaliśmy promesy na drogi powodziowe, ponadto 
otrzymaliśmy ostateczne decyzje odnośnie subwencji oświato-
wej.

Przewodniczący Rady odczytał omawianą uchwałę, a  na-
stępnie poddał uchwałę pod głosowanie i  tak przy 15 Radnych 
obecnych na sali:

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś pytania w  tej 

sprawie. Brak pytań. Przewodniczący Rady odczytał omawianą 
uchwałę, a następnie poddał uchwałę pod głosowanie i tak 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 skargi Pani Agaty Noga 
– Kubica z  zarzutem pomówienia przez Kierownika GOPS 
w treści decyzji administracyjnej.

Przewodniczący Rady odczytał artykuł z  kodeksu postę-
powania administracyjnego, a następnie oddał głos Pani Agacie 
Noga – Kubica. Pani Agata Noga – Kubica przedstawiła sytuację.

Zostały naruszone moje dobra osobiste w postaci oskarżenia 
mnie, że niszczę mienia sąsiada i nigdy tego nie zamierzałam.

Pani Kier. GOPS odpowiedziała, że wyraziła się w uzasadnie-
niu decyzji, a adresatem była jedynie Pani skarżąca.

Pani Kier. GOPS stwierdziła, że zapisy były dokonane na pod-
stawie autentycznych dokumentów, które wskazywały na fakt 
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uszkodzonego ogrodzenia.
Pani Noga – Kubica zapytała skąd się wziął zapis, że eksperty-

za geologiczna stwierdza, że to ja uszkodziłam płot sąsiada.
Pani Kier. GOPS odpowiedział, że na podstawie całokształtu 

zapisu ekspertyzy.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie ekspertyzy. 

Zapytał, czy ktoś był świadkiem tego, że Pani Kierownik GOPS po-
mówiła Panią Agatę o niszczenie płotu.

Przewodniczący Rady oświadczył, że sytuacja rozstrzyga się 
o to czy Pani Kierownik GOPS działała w granicach prawa i czy wy-
dala swoją decyzje administracyjną oparta jakąś opinią. Przeczytał 
wnioski ekspertyzy. Z oceny przedstawionych materiałów dowo-
dowych wynika, że na podstawie tych dokumentów została wy-
dana decyzja.

Pani Agata Noga – Kubica dodała, że w opinii hydrologicz-
nej nie było stwierdzenia że był naruszony płot. Przewodniczący 
Rady odczytał omawianą uchwałę, a następnie poddał uchwałę 
pod głosowanie i tak przy 15 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 13 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 2 Radnych

Przewodniczący Rady podsumował, że uznane zostało, ze 
skarga jest nie zasadna.

Ad.12 Podjęcie uchwały w  sprawie rocznego programu 
współpracy Gminy Radziechowy – Wieprz z organizacjami 
pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publiczne-
go na rok 2015.

Pan Hutman – Wilczek oznajmił, że ich Klub jako jedyny na 
terenie gminy jest wykluczany z konkursu w obszarze sportu, nie 
profilaktyki. Ponieważ została podjęta uchwała, że wspiera się tyl-
ko dyscypliny zespołowe. Karate jest przypisane do dyscyplin in-
dywidualnych. Jeździmy na zawody, ale niestety to wszystko jest 
za pieniądze prywatne. Dlatego w  imieniu młodzieży z  gminy 
zwracam się z prośbą o uchylenie tej uchwały.

Radny Mariusz Janik zauważył, że w punkcie 5 w podpunkcie 
c powinno zostać dopisane „przez kluby, które nie pobierają opłat 
od zawodników”.

Pani Prawnik odpowiedziała, że jest to pewne ograniczenie 
tego kręgu.

Przewodniczący Rady zadał pytanie Radcy Prawnemu od-
nośnie sugestii Pana Janika. Czy jeżeli dokonamy takiego wpisu 
w punkcie 5c, wyeliminujemy klub Arawashi?

Radca Prawny odpowiedział, że jeżeli dokonamy takiego do-
pisu klub zostanie wyeliminowany.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zapis „przez kluby, 
które nie pobierają opłat od zawodników”. wykreślić w punkcie 5b.

Radca Prawny stwierdził, że mogło by nie być tego zapisu 
z punktu 5b.

Przewodniczący Rady poddał zmianę pod głosowanie i  tak 
przy 15 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 12 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 3 Radnych

Przewodniczący Rady odczytał omawianą uchwałę ze 
wszystkimi zmianami, a następnie poddał uchwałę pod głosowa-
nie i tak przy 15 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 13 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 2 Radnych

Ad.13 Podjęcie uchwały w  sprawie programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz w 2014 
roku.

Pan Wójt przypomniał, że została podpisana umowa zabez-
pieczenia zwierząt, które brały udział w wypadkach drogowych.

Ad.16 Podjecie uchwały w  sprawie poparcia działań ma-
jących na celu zahamowanie wypływu środków finansowych 
wypracowanych w  regionie do budżetu centralnego oraz 
zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest to uchwała dzię-
ki, której w naszym regionie pozostanie więcej środków i więcej 
też środków będzie wpływało na zadania zlecone.

Przewodniczący Rady odczytał omawianą uchwałę.
Pan Wójt zapytał się czy uchwała ma charakter intencyjny?
Przewodniczący Rady odpowiedział tak, protestujemy prze-

ciwko wypływowi środków.
Następnie poddał ustawę pod głosowanie i  tak przy 14 Rad-

nych obecnych na sali:
za głosowało 14 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad.17 Podjecie uchwały w  sprawie poparcia starań Świato-
wego Kongresu Kresowian o  nadanie nazwy Międzynarodowe-
go Portu Lotniczego Katowice w  Pyrzowicach imieniem Wojcie-
cha Kilara.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest to tak samo 
uchwala intencyjna. Wojciech Kilar jest to postać zasłużona jako 
kompozytor ale i jako wielki patriota.

Przewodniczący Rady odczytał omawianą uchwałę, a  na-
stępnie poddał uchwałę 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.18 Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Radziecho-
wy – Wieprz.

Przewodniczący Rady odczytał plan pracy Rady Gminy Ra-
dziechowy – Wieprz. Plan pracy w załączeniu.

Ad.19 Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia roczne-
go planu pracy komisji Rewizyjnej rady Gminy Radziechowy 
– Wieprz na rok 2015.

Radny Stanisław Gołek przedstawił plan pracy Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Radziechowy – Wieprz.

Przewodniczący Rady poddał ustawę 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.20 Podjęcie uchwały w  sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy – Wieprz na 2015 rok.

Przewodniczący Rady poprosił, żeby przewodniczący każdej 
z komisji odczytał plany pracy.

Po odczytaniu planów pracy poszczególnych komisji Prze-
wodniczący Rady odczytał omawianą uchwałę, a następnie pod-
dał ustawę pod głosowanie i  tak przy 14 Radnych obecnych na 
sali:

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

Ad.21 Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Gminy Radziecho-
wy – Wieprz z dnia 30.12.2014 r.

Przewodniczący Rady zapytał Radnych czy chcą dokonać ja-
kiś zmian w tym protokole.

Protokół został przyjęty do głosowania bez zmian.
Przewodniczący Rady poddał protokół 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.22 Przyjęcie protokołu V sesji Rady Gminy Radziecho-
wy – Wieprz z dnia 23.01.2015 r.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś zastrzeżenia lub 
uwagi do protokołu?

Pan Janik zadał pytanie odnośnie strony szóstej w  sprawie 
osób tam wymienionych.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że osoby mogą zostać 
wykreślone.

Radna Irena Rodak zwróciła uwagę na zapis momentu prze-
kazywania pieniędzy. Zapis został zmieniony.

Przewodniczący Rady poddał protokół ze zmianami pod gło-
sowanie i tak przy 14 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 14 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad.23 Przyjęcie protokołu VI nadzwyczajnej sesji Rady 
Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 04.02.2015 r.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś zastrzeżenia lub 
uwagi do protokołu?

Przewodniczący Rady poddał protokół ze zmianami pod gło-
sowanie i tak przy 14 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 12 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 2 Radnych

Ad.13 Podjęcie uchwały w  sprawie programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 
2015.

W  uchwale zmieniono zapis dopisując, że jest aktem prawa 
miejscowego i  podlega publikacji w  Wojewódzkim Dzienniku 
Urzędowym.

Przewodniczący Rady odczytał omawianą uchwałę ze zmia-
nami, a następnie poddał uchwałę pod głosowanie i tak przy 14 
Radnych obecnych na sali:

za głosowało 13 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 1 Radnych

Przewodniczący Rady zaproponował aby do porządku obrad 
sesji VII został wprowadzony punkt 23. Podjęcie uchwały w spra-
wie zarządzenia Rady Gminy o wyborze sołtysów na terenie naszej 
gminy w 5 sołectwach czyli sołectwa Bruśnik, Juszczyna, Wieprz, 
Radziechowy, Przybędza.

Przewodniczący Rady zapytał się radnych, kto jest za zmiana 
porządku obrad i za wprowadzeniem tego punktu jako punktu 23. 
i tak przy 13 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 13 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad.25 Wolne wnioski. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Stanisław Gołek powiedział, że chciał wystąpić o wnio-

sek od rady w sprawie uchwały o zwiększenie subwencji na oświa-
tę. Wójt zgodził się. Następnie Radny Stanisław Gołek poprosił 
o wystąpienie z pismem reklamacyjnym w sprawie nieprawidło-
wego wykończenia drogi w Brzuśniku. Oraz o przybycie delegacji 
na obchody stulecia jednej z mieszkanek gminy.

Radny podziękował za przydzielenie lokum dla koła PTTK 
w  Brzuśniku oraz poinformował, że miejsce zostało wyremonto-
wane. Zapytał także do kiedy obowiązuje umowa na drukowanie 
gazetki gminnej. Przewodniczący Rady wrócił do sprawy drogi 
w Brzuśniku informując Pana Wójta, że firma, która miała to zrobić 
dostała na to pieniądze. Radny Stanisław Gołek powiedział, że 
na skrzyżowaniach pod złym kątem zostały zrobione łuki, ponie-
waż przejeżdżając wpada się w dziury, poprosił aby to nadsypać. 
Radny Damian Dudys wrócił do rozmowy na temat Pani Sekre-
tarz z pytaniem jak długo będzie ona na swoim stanowisku. Pan 
Wójt odpowiedział, że prosił radnych aby zostawili miejsce na je-
den etat aby móc ewentualnie zaproponować Pani Sekretarz inne 
stanowisko. Radni dali Wójtowi zielone światło w tej sprawie. Po-
wiedzieli również, że chcą aby Wójt porozmawiał z kierownikami 
o obniżeniu dodatków funkcyjnych.

Ad. 24 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia Rady Gmi-
ny o  wyborze sołtysów na terenie naszej gminy w  5 sołec-
twach czyli sołectwa Bruśnik, Juszczyna, Wieprz, Radziecho-
wy, Przybędza.

Przewodniczący Rady odczytał omawianą uchwałę, a  na-
stępnie poddał uchwałę pod glosowanie i  tak przy 12 Radnych 
obecnych na sali:

za głosowało 12 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Cd. Wolne wnioski. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Mirosław Trzos zapytał Wójta czy został ogłoszony 

przetarg na drogi powodziowe. Wójt odpowiedział, że aby prze-
targ mógł zostać ogłoszony muszą pozyskać pewne środki w bu-
dżecie. Natomiast został ogłoszony konkurs na nadzór inwestycji. 
Pan Juraszek poprosił o wystosowanie na piśmie prośby o usu-
nięcie usterek wykonawcy Orlika w Radziechowach. Pan Wójt po-
ruszył sprawę pisma, które wpłynęło z Komendy Powiatowej Stra-
ży Pożarnej w Żywcu z prośbą o wsparcie zakupu dwóch samo-
chodów bojowych, oraz podobnej prośby z  Komendy Powiato-
wej Policji w  Żywcu. Radny Stanisław Orliński poinformował, 
że w miejscu gdzie jest plan zrobienia drogi u pana Brączka nie 
ma zrobionej kanalizacji. Przewodniczący Rady odpowiedział, że 
sprawę trzeba będzie poruszyć na spotkaniu u Pana Michałka..

Ad.26 Zakończenie sesji.
Z powodu wyczerpania punktów porządku obrad Przewodni-

czący Rady Piotr Piela zamknął posiedzenie VII sesji Rady Gminy 
Radziechowy – Wieprz.

Protokołowała: Alicja Świniańska – Nikiel
Przewodniczący Rady Gminy: Piotr Piela
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Protokół z posiedzenia VIII sesji Rady Gminy Radziechowy – Wieprz
w dniu 15 maja 2015 r., godz. 9:00

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wystąpienie prezesa ECO Team Sp. Z o. o.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radziechowy – 
Wieprz na rok 2015,

b. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ra-
dziechowy – Wieprz w 2015 roku,

c. Ustanowienia zasad, na których przewodniczącym or-
ganów wykonawczych sołectw gminy Radziechowy – 
Wieprz będzie przysługiwała dieta,

d. Powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Radziechowy 
– Wieprz i nadania jej statutu,

e. Utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Przedstawienie:

a. Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpra-
cy Gminy Radziechowy – Wieprz z  organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie za rok 2014,

b. Sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury, 
Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz w roku 2014,

c. Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania ro-
dziny w Gminie Radziechowy – Wieprz w 2014 roku,

d. Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014.
6. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie 

międzysesyjnym.
8. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Gminy Radziechowy – 

Wieprz z dnia 13. 03. 2015r.
9. Wolne wnioski.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Zakończenie sesji.

Ad. 1. Rozpoczęcie obrad przez Przewodniczącego Rady 
Gminy Piotra Pielę, stwierdzenie prawomocności obrad – 
wszyscy radni obecni, odczytanie porządku obrad. Radny Sta-
nisław Gołek poprosił o wprowadzenie punktu – przedstawienie 
wniosków z komisji rewizyjnej. Radny Czesław Kubień zawnio-
skował o wprowadzenie punktu o przyjęcie wniosku o możliwo-
ści tworzenia się klubu radnych. Radny Mirosław Trzos popro-
sił o  wprowadzenie punktu – przedstawienie wniosków z  komi-
sji porządku. Wójt Maciej Mika poinformował, że uchwała do-
tycząca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyma-
gała poprawek. Należy najpierw uchylić starą, a następnie wpro-
wadzić nową. Przewodniczący Rady Piotr Piela zaproponował 
– jako punkt 4b – uchylenie starej uchwały, jako punkt 4b’ – wpro-
wadzenie nowej. Radni Bogusław Michalski, Antoni Skowro-
nek zwrócili się z  prośbą o  wprowadzenie punktu dotyczącego 
punktowych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. 
W związku z tym wprowadzono następujące zmiany w porządku 
obrad: Punkt czwarty: dotyczący zmian punktowych w planie za-
gospodarowania przestrzennego. Punkt piąty: wnioski z  komisji 
rewizyjnej. Punkt szósty: wnioski z komisji porządku. Punkt siód-
my, zmiana w podpunkcie b na podpunkt b – uchylenie dotych-
czasowej uchwały, podpunkt b’ – wprowadzenie nowej uchwały. 
Punkt dziesiąty – zmiany w statucie gminy dotyczące możliwości 
tworzenia klubu radnych. Przewodniczący Rady Piotr Piela pod-
dał pod głosowanie zmiany w porządku obrad, 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 
cały porządku obrad, przy 15 Radnych obecnych na Sali:

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad. 2 Wystąpienie P. Zyzaka, Prezesa Eco TEAM Sp. z o.o. 
z Łodygowic.

P. Zyzak – dziękuję za zaproszenie. Wcześniej w  Łodygowi-
cach funkcjonował zakład komunalny w formie jednostki budże-
towej. W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości w gmi-
nach przekształcono jednostkę budżetową w spółkę prawa han-
dlowego. W spółce pracują 34 osoby. Wójt powołuje radę nadzor-
czą, która kontroluje prezesa i powołuje go. Radni mogą kontro-
lować spółkę poprzez komisję rewizyjną, żądać dostępu do doku-
mentów. Ja biorę udział w  sesjach, gdzie radni składają wnioski 
do spółki.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – otwieram dyskusję z  P. 
Zyzakiem. Proszę o zadawanie pytań.

Radny Mirosłwa Trzos – jak wygląda zbiórka śmieci – czy są 
sortowane, czy nie? Czy można zabrać bioodpady? Młodzi ludzie 
nie mają kompostowników. Co z odbiorem popiołu?

P. Zyzak – stawka od mieszkańca za odbiór odpadów segre-
gowanych wynosi 8 zł, za odbiór odpadów niesegregowanych – 
15 zł. Za odpady segregowane uznajemy przypadek, gdy na 1 ku-
beł balastu przypadają przynajmniej 2 worki odpadów segrego-
wanych. Osobno zbieramy popiół, balast, bioodpady, segregowa-
ne, wtórne.

Radny Mirosław Trzos – ile płacicie za balast, bioodpady?
P. Zyzak – ok. 300 zł za balast, 40 zł za popiół.
Radny Antoni Skowronek – czy sprzęt jest wasz?
P. Zyzak – część sprzętu była już wcześniej w zakładzie komu-

nalnym, zakupiona przy dofinansowaniu unijnym. Dwa pojazdy 
wzięte w leasing. Sprzęt będący wcześniej własnością zakładu ko-
munalnego został wniesiony jako aport do spółki.

Radny Aleksander Juraszek – jakie są obroty spółki rocznie?
P. Zyzak – na poziomie 10 mln zł rocznie.
Radny Czesław Matlak – czy cmentarz może być wniesiony 

aportem do spółki?
P. Zyzak – tak, my mamy dwa cmentarze.
Wójt Maciej Mika– co do majątku w Łodygowicach – my nie 

mamy wodociągu, więc nasz majątek będzie mniejszy.
Radny Aleksander Juraszek – jaki był na początku sprzęt ru-

chomy, od czego zaczynaliście?
P. Zyzak – dwie śmieciarki i trzy samochody do transportu – 

zwykłe busy. Wywrotki kupiliśmy później.
Radny Aleksander Juraszek – czy odpady są od razu odwo-

żone do spółki Beskid?
P. Zyzak – tak.
Radny Antoni Skowronek – ile etatów umysłowych Pan ma? 

Czy jest główna księgowa?
P. Zyzak – jest księgowa i 5 etatów umysłowych.
Radny Aleksander Skowronek – jakie macie umowy z  pra-

cownikami?
P. Zyzak – pracownicy mają umowy o pracę.
Przewodniczący Rady Piotr Piela – te pięć osób – czym one 

się zajmują?
P. Zyzak – są cztery działy. Dział komunalny – jest tam kie-

rownik, który jest odpowiedzialny m.in. za utrzymanie obiektów 
gminnych. Drugi kierownik jest od wodociągu. Jest tzw. dział mar-
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ketingu – biuro obsługi klientów, które zajmuje się też sprzeda-
żą kubłów. Tam są 2 osoby. W księgowości są 2 osoby, w związ-
ku z dużymi obrotami spółki. Okresowo przyjmujemy stażystów.

Radny Aleksander Juraszek – ile budynków spółka obsługu-
je?

P. Zyzak – ok. 4 tys. budynków.
Radny Aleksander Juraszek – spółka startuje w przetargach, 

czy są konkurencyjne firmy?
P. Zyzak – w pierwszym przetargu był konkurent, w drugim już 

nie. Jest w przetargu wymóg posiadania przez firmę biura obsłu-
gi klienta, innym spółkom nie opłaca się otwieranie takiego biura.

Radny Stanisław Orliński – mam obawy o  wielki majątek, 
który wkładamy do spółki. Tego majątku nikt nam nie może za-
brać. Gmina musi być właścicielem.

Wójt Maciej Mika– i tak będzie. Tu nie ma ryzyka, że ktoś ma-
jątek sprzeda bez wiedzy rady czy wójta. To jest ciągle nasz mają-
tek, tyle że w jednoosobowej spółce gminnej. Nie mamy żadne-
go wspólnika.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – my możemy ratować 
spółkę, jeśli trzeba. Czy w okresie waszej działalności gmina dofi-
nansowywała spółkę? Na jakie kwoty, ile razy?

P. Zyzak – w  momencie startu dostaliśmy 250 tys. zł. w  tym 
roku gmina dopłaciła 500 tys. zł na ozonowanie wody w  stacji 
uzdatniania. W przyszłości chcemy budować kaplicę na cmenta-
rzu komunalnym, to też będzie finansowała gmina.

Radny Aleksander Juraszek – jaki majątek mieliście na po-
czątku?

P. Zyzak – wodociąg + gminne obiekty.
Radny Aleksander Juraszek – my nie potrzebujemy na po-

czątek aż tak wielkiego majątku przekazywać.
Wójt Maciej Mika – spółka musi mieć majątek – zabezpiecze-

nie dla banku w przypadku potrzeby wzięcia kredytu lub sprzę-
tu w leasing.

Radny powiatowy Jan Witkowski – czy zajmujecie się zimo-
wym utrzymaniem dróg?

P. Zyzak – nie, mamy złe doświadczenia.
Radny powiatowy Jan Witkowski – my byśmy chętnie prze-

znaczyli letnie utrzymanie dróg gminnym spółkom, byłoby to bar-
dzo korzystne. Co do łatania dziur – jest jakby zmowa, firmy nie 
chcą startować w  przetargach. Na cały powiat mamy 1 mln 200 
tys. zł, to bardzo mało.

Radna Irena Rodak – czy zajmujecie się utrzymaniem czysto-
ści w środowisku, np. w potokach, rowach?

P. Zyzak – jest umowa na utrzymanie czystości na przystan-
kach i na usuwanie dzikich wysypisk. Dzikie wysypiska są usuwa-
ne na bieżąco.

Radny Antoni Skowronek – czy macie wakat wolny? Czy pra-
cują u was osoby spoza terenu gminy?

P. Zyzak – jest wakat na koparkę. Dwie osoby na ponad trzy-
dzieści są spoza terenu gminy.

Wójt Maciej Mika – widzę potrzebę powołania spółki. Proces 
powstawania spółki trwa ok. 6-9 miesięcy. Zależy mi, aby od przy-
szłego roku w przetargu startowała nasza spółka. Wszystko wska-
zuje na to, że w tym roku braknie pieniędzy na śmieci.

Radny Aleksander Juraszek – jak wygląda system monitoro-
wania odbioru śmieci?

P. Zyzak – to zadanie spółki. Liczymy ilość oddawaną od każ-
dego mieszkańca. Klient ma kod i może sprawdzić, ile odpadów 
oddaje. Jeśli osoby nie spełniały warunków deklaracji, wysyłaliśmy 
przypomnienie o konieczności stosowania się do tego, co się za-
deklarowało. Mamy specjalny program do obsługi odbioru odpa-
dów, koszt programu to … tys. zł. 150 zł miesięcznie kosztuje ob-
sługa tego programu.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – cieszę się, że dziś nie ma 
barier przeciwko tworzeniu spółki – zakładu komunalnego. Dziś 
skorzystaliśmy z wiedzy Pana Zyzaka. Dziękujemy za przyjęcie za-
proszenia i rozwianie naszych wątpliwości.

PIĘCIOMINUTOWA PRZERWA
Przewodniczący Rady Piotr Piela – dziś wyjątkowo dokłada-

my punkty – wypowiedzi radnych powiatowych. Proszę o krótką 
informacją, a następnie o krótkie pytania i odpowiedzi.

Radny Powiatowy Jan Witkowski – proszę o przekazywanie 
mi zawsze dziesięciu minut przed punktami porządku obrad.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – każdorazowo jest przy 
takich informacjach dyskusja. Możemy takie dyskusje przeprowa-
dzać dopiero po zakończeniu najważniejszych punktów sesji.

Ad.3 Wystąpienie radnego powiatowego Jana Witkow-
skiego.

Radny powiatowy Jan Witkowski – od dziś firma miała łatać 
dziury od PKP Radziechowy. W gminie Radziechowy – Wieprz jest 
wygrany przetarg, w pierwszej kolejności będzie robiony ciąg od 
PKP do Sopotni, reszta do 15 czerwca. Most w Bystrej – przetarg 
wygrał P. Tyc. Termin wykonania – do końca października (pro-
jekt + wykonanie). Co do czyszczenia studzienek – WUKO zrobi-
ło. Zgłosiłem problem wyjazdu z Wieprza – drzewa zasłaniają wi-
doczność.

Pytania:
Radny Damian Dudys – dziękuję za przepust w  Juszczynie. 

Co z chodnikiem w Juszczynie? Radny Jarco stwierdził, że nie ma 
szans.

Radny powiatowy Jan Witkowski – jest pismo dyrektor 
i  mieszkańców z  Bystrej – 180 m to niedużo – może uda się to 
„przełknąć” za tej kadencji. Tam jest bardzo niebezpiecznie. Za-
rząd zdecydował, że inwestycje muszą być realizowane w propor-
cji 50/50 – Wójt też musi partycypować.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – czy będzie robiony chod-
nik w Juszczynie?

Radny powiatowy Jan Witkowski – proszę napisać pismo 
z poparciem mieszkańców.

Radny Aleksander Juraszek – mur oporowy i podmyta droga 
w Radziechowach. Czy ta droga będzie podbudowana, np. beto-
nem? Jest dziura pod drogą i droga może się zawalić.

Radny powiatowy Jan Witkowski – wykonawca stwierdził, że 
nie da gwarancji na plombę ani na jeden dzień – to wszystko się 
tam sypie.

Wójt Maciej Mika – z zimowego utrzymania dróg zostało 38 
tys. zł, to nieduża kwota. Podjęliśmy wspólną decyzję o kontynu-
owaniu nakładki na Wajdówce. Na pewno nie zrobimy całości – 
trzeba sprawdzić, ile wyjdzie metrów nowej nakładki + zrobione 
będzie doraźne łatanie dziur.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – jak to się odbywa, że rada 
gminy nie wie o przesuwaniu środków?

Wójt Maciej Mika – proszę nie mówić, że nie było o tym mó-
wione. Radni o tym słyszeli. Lewoskręt to astronomiczna kwota.

Wójt Maciej Mika – objazd dróg powiatowych – całe zostały 
objechane. Wszystkie dziury widzieliśmy. Wszystkie sprawy zgła-
szane przez mieszkańców są przekazywane do powiatu. Inną spra-
wą jest objazd dróg gminnych, ale on dotyczył stricte szkód poka-
nalizacyjnych. Mur oporowy w Radziechowach będzie robiony, je-
śli P. Zieliński otrzyma pieniądze z urzędu wojewódzkiego. W gmi-
nie są dwa główne ciągi komunikacyjne – z Wieprza do Trzebini 
i przez Przybędzę, Wajdówkę, Radziechowy do Bielska. Tam jeździ 
sznur samochodów. Ja staram się dzielić sprawiedliwie. Skoro jest 
planowane kilkaset tysięcy na drogę Bystra – Juszczyna, to można 
38 tys. zł na Wajdówkę, to bardzo ważna droga.

Radna Irena Rodak – droga „Do Lasa” – pismo w tej sprawie 
złożono w 2008r., a nie zrobiono tam do tej pory kompletnie nic.

Radny powiatowy Jan Witkowski – Pani wie, co uzgodnili-
śmy. Jak będą środki, to tą drogę zrobimy.

Radny Stanisław Gołek – co z drogą z Brzuśnika w stronę By-
strej?

Radny powiatowy Jan Witkowski – będzie nakładka na dłu-
gości 700m.
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Radny Stanisław Orliński – cała deszczówka od kościoła 
w Wieprzu jest puszczona do rowu koło Gosposi. Przepust jest do 
nikąd. Woda idzie ludziom na domy. Musimy się tym zająć.

Radny powiatowy Jan Witkowski – nie znam dokładnie te-
matu. Proszę przekazać pismo w tej sprawie Panu Jarco, on mi to 
przekaże. Była interpelacja o  wyczyszczenie rowu w  stronę Bie-
dronki.

Ad. 4 Podjęcie decyzji co do punktowych zmian w planie 
zagospodarowania przestrzennego.

Rafał Wolny, Urząd Gminy – od uchwalenia planu zagospo-
darowania przestrzennego wpłynęło ok. 20 wniosków o zmiany. 
Skontaktowałem się z firmą, która robiła plan. Minimalna kwota za 
wykonanie zmian to od 40 do 50 tys. zł netto + ok. 20 tys. zł netto 
za zmianę studium. Procedura wygląda tak samo, jak przy całko-
witej zmianie planu. Przy przystąpieniu do tej procedury pewnie 
pojawiłoby się ok. 100 nowych wniosków. Trzeba wiedzieć, że nie 
jest nigdzie zagwarantowane, że wnioskowane działki będą prze-
kwalifikowane. Procedura trwa minimum rok.

Wójt Maciej Mika – to nie jest kompetencja wójta. Jeśli rada 
gminy przystąpi do zmiany planu, wójt to wykona, ale decyzja na-
leży do rady.

Radny Antoni Skowronek – czy to jest tak, że trzeba 5 lat cze-
kać na kolejną zmianę planu?

Wójt Maciej Mika – tak przewiduje ustawa, aktualizację planu 
co 5 lat. Faktycznie wychodzi czasem ok. 6 lat.

Radny Antoni Skowronek – po co tu wprowadzać Naturę 
2000?

Radny Aleksander Juraszek – bardzo mnie denerwuje, gdy 
się sugeruje, że tu sobie Naturę 2000 ktoś wymyślił. To była spra-
wa, której nie dało się przeskoczyć. T była decyzja wojewody. Plan 
był kilka razy wyłożony do wglądu – można się było wypowie-
dzieć. Tu chodzi o kolosalne pieniądze i masę roboty. Jeśli jest ob-
lig aktualizowania planu co 5 lat – to tak róbmy.

Radny Czesław Matlak – tu przyznam rację. Gdy plan był wy-
kładany, było bardzo małe zainteresowanie ludzi. Szkoda ludzi, ale 
nie ma pieniędzy, są ważniejsze wydatki. Trzeba odczekać te 5 lat 
i potem zrobić zmianę. Może ludzie się opamiętają i zainteresują.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – mieszkańcy nie mogą 
partycypować w kosztach zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Radny Bogusław Michalski – w pierwszym planie było dużo 
błędów. Trzeba było robić plan drugi raz. Poszły na to pieniądze 
dwa razy. Nigdy nie będzie tak, że wszystko, co ludzie sobie za-
życzą, będzie przekwalifikowane na budowlane. Jestem za posze-
rzeniem terenów budowlanych, ale na to trzeba mieć środki.

Rafał Wolny, Urząd Gminy – te 5 lat to nie jest termin obliga-
toryjny. Wójt raz na kadencję ma zrobić analizę planu i przedsta-
wia ją radzie. Rada decyduje, co robić dalej.

P. Zuziak, mieszkaniec Radziechów – czy Panowie radni wie-
cie, co to jest Natura 2000? Można na terenie Natury 2000 prze-
kształcić działkę na budowlaną. My wszystko załatwialiśmy w ter-
minie. Nie chcemy zmarnować naszego majątku. Była dyskusja 
przed ponownym wyłożeniem planu, braliśmy udział w  spotka-
niach.

P. Zuziak i P. Konior pokazują mapki z lokalizacją swoich dzia-
łek.

P. Konior, mieszkaniec Radziechów – ubiegam się o zmianę 
od 2006 roku. Państwo tłumaczycie, że nie ma pieniędzy. Poprzed-
ni wójt tłumaczył, że to będzie zakłócenie krajobrazu.

P. Kaleta, punkt przedszkolny Maja – chciałabym wybu-
dować duże przedszkole. Znaleźliśmy piękną działkę obok szko-
ły. Chcemy zmienić przeznaczenie na działkę usługową, nie na 
mieszkaniową. Pod przedszkole musi być odpowiedni teren, tam 
tak jest. Sprawa jest pilna – rozwijamy się prężnie.

P. Zuziak, mieszkaniec Radziechów – poprzednia rada gmi-
ny poinformowała mnie o  wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska. Gmina rozpoczęła działania. Prosimy o  ich 
kontynuowanie.

Radny Antoni Skowronek – młodzi ludzie chcą się budować, 
a nie mogą. Uchwała dotycząca bezdomnych zwierząt przewiduje 
kwotę 28 tys. zł. czy zwierzęta są ważniejsze od ludzi?

P. Konior, mieszkaniec Radziechów – Pani Batkowska mówi-
ła, że tam wystarczy przesunąć linię zabudowy.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – nie zgodzę się, że gmina 
w tej kwestii nie robi nic. Prosiłem P. R. Wolnego, żeby sprawdził 
możliwość wykonania zmian, o które Państwo wnioskują. Po Wa-
szych wnioskach wpłynęły kolejne – a to generuje coraz większe 
koszty. P. R. Wolny poświęcił na przygotowanie informacji bardzo 
dużo czasu. Musicie zrozumieć, że to są wielkie koszty, a nikt nie 
daje gwarancji, że działki zostaną przekwalifikowane.

Wójt Maciej Mika – już Państwu mówiłem to wszystko. To jest 
poza wójtem. Rada decyduje, czy przystępuje do zmiany planu. 
Jeśli rada zadecyduje, że zmieniamy, to z przyjemnością to zrobię.

P. Konior, mieszkaniec Radziechów – my nikomu nic nie za-
rzucamy, my ruszyliśmy jakiś temat i chcemy mieć efekty.

Radny Aleksander Juraszek – czas nas gonił przy uchwalaniu 
planu. Skoro Pan prosi, aby skontaktować się z Regionalną Dyrek-
cją Ochrony Środowiska, jakie są terminy zmian, trzeba to zrobić.

Rafał Wolny, Urząd Gminy – teraz Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska przystępuje do Parku Krajobrazowego Beski-
du Śląskiego – ok. roku 2017 mogą być jakieś zmiany.

P. Zuziak, mieszkaniec Radziechów – gmina ma zgłaszać 
propozycje zmian.

Radny Aleksander Juraszek – do momentu, kiedy Regional-
na Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zmieni Natury 2000, my nic 
nie możemy zrobić?

P. Zuziak, mieszkaniec Radziechów – wychodzi na to, że tak.
Radny Aleksander Juraszek – czyi musimy poczekać.
P. Zuziak – Natura 2000 nie wstrzymuje ani nie zakazuje prze-

kształcania działek.
Radny Bogusław Michalski – rada gminy nie jest od tego, 

żeby zmieniać przepisy, jeśli czegoś nie da się zrobić, to się nie da. 
Pani Batkowska tłumaczyła, co da się zrobić, a co nie.

P. Zuziak – Pani Batkowska sama powiedziała, że wszystko za-
leży od rady gminy.

Radny Aleksander Juraszek – poprzednia rada zrobiła 
wszystko, aby plan był zgodny z prawem, bez ryzykownych zapi-
sów, żeby nikt go nie zaskarżył.

Radny Stanisław Orliński – na starym planie straciliśmy po-
nad 200 tys. zł. była sytuacja, że jeśli nie zrobimy nowego planu, 
nie będzie strefy ekonomicznej. Ludzie zaczęli się budować. Trze-
ba byłoby płacić ogromne odszkodowania ludziom. Nie przewi-
dzieliśmy teraz środków na zmiany w  planie zagospodarowa-
nia przestrzennego. Musimy poczekać, bo nie jesteśmy w stanie 
wszystkiego sfinansować. To znów byłoby 400-500 tys. zł. w obec-
nym budżecie nie ma pieniędzy na ten cel. Rok 2017 – zmiany są 
możliwe. Trzeba czekać na zmianę przepisów.

Głosowanie – czy rada gminy przystępuje do zmian w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego w roku 2015:

za głosowało 0 Radnych
przeciw było 9 Radnych

wstrzymało się od głosu 6 Radnych

Przewodniczący Rady Piotr Piela – dziękuję Państwu za 
przybycie. Jeśli wójt będzie robił analizę za swojej kadencji, bę-
dzie ta wiadomość upubliczniona.

Ad. 5 Wnioski z Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji rewizyjnej Stanisław Gołek przed-

łożył wnioski z Komisji Rewizyjnej:
Po wnikliwej analizie i  kontroli budynków wielofunkcyjnych 

i domów ludowych oraz działających w nich organizacji Komisja 



12

Nasza GmiNa
Rewizyjna stwierdziła następujące nieprawidłowości:

1. Zamawianie opału do wyżej wymienionych budynków od-
bywa się indywidualnie.

Wniosek o zamawianie opału do budynków wielofunkcyjnych, 
domów ludowych, szkół i przedszkoli odbywa się indywidualnie. 
Wniosek o zbiorowe zaopatrzenie w opał wszystkich obiektów na 
podstawie jednego zamówienia lub przetargu;

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

2. W  budynku wielofunkcyjnym w  Brzuśniku brak przeglą-
du pieca opałowego olejowego. Wniosek o systematyczny prze-
gląd pieców we wszystkich obiektach, ze względu na wynikające 
z tego faktu oszczędności i bezpieczeństwo osób korzystających 
z tych obiektów;

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

3. Stwierdzono, że tylko w budynku wielofunkcyjnym w Brzu-
śniku jest zatrudniony gospodarz obiektu, a w pozostałych obiek-
tach tego typu funkcję gospodarza pełnią pracownicy refera-
tu techniczno – gospodarczego urzędu gminy, którzy do obsługi 
obiektów dojeżdżają z budynku urzędu gminy, a poza tym wyko-
nują inne prace na terenie naszych obiektów. Wniosek, aby gospo-
darz budynku wielofunkcyjnego w Brzuśniku pracował na takich 
samych zasadach, jak gospodarze budynków w sąsiednich miej-
scowościach, np. w Wieprzu lub w Bystrej;

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

4. We wszystkich budynkach, w  których prowadzone są im-
prezy okolicznościowe (wesela, stypy, studniówki i inne) jest brak 
szczegółowego rejestru w/w  imprez w  urzędzie gminy. Obecnie 
Komisja otrzymała tylko rejestr wpłat za dane imprezy. Na obec-
nym etapie Komisja nie jest w stanie dokonać prawidłowej anali-
zy i oceny wpłat za rzeczywiście odbyte imprezy w naszych obiek-
tach. Wniosek o założenie jednego, wspólnego rejestru imprez dla 
wszystkich budynków, w których są planowane i prowadzone im-
prezy. Rejestr powinien być pieczętowany i numerowany;

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

5. Organizacje, które odpowiadają za organizację i  obsługę 
imprez okolicznościowych, dochodowych nie ponoszą żadnych 
kosztów związanych z przygotowaniem w/w imprez. Na podsta-
wie dostarczonej dokumentacji koszty w  całości pokrywa urząd 
gminy. Wniosek o rozliczenie kosztów związanych z obsługą im-
prez okolicznościowych, dochodowych na terenie wszystkich 
obiektów odbywało się na zasadach zgodnych z obowiązującym 
prawem i  aby każda organizacja, która prowadzi działalność za-
robkową ponosiła rzeczywiste koszty związane z  przygotowa-
niem i prowadzoną działalnością, tak aby na tych obiektach gmi-
na nie ponosiła strat.

Radny Aleksander Juraszek – nie wyobrażam sobie, żeby 
płacić za przygotowanie imprez, często charytatywnych, dla ludzi. 
Robimy też imprezy dochodowe na cele klubu.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – za wyłączeniem klubów 
i organizacji społecznych.

Radny Mirosław Jarco – punkt trzeba przeredagować, kosz-
ty powinni ponosić organizatorzy imprez typu wesele, chrzciny, 
studniówka.

Radny Aleksander Juraszek – czyli imprezy prywatne.
Przewodniczący Rady Piotr Piela – proszę radcę prawnego 

o przeredagowanie wniosku tak, aby nie ograniczał klubów i or-
ganizacji społecznych.

Radca prawny Gabriela Bania – macie podjętą uchwałę do-
tyczącą gospodarowania mieniem gminnym. Ta uchwała jest po-
lem do tworzenia zasad generalnych, także takich, kto ponosi, 
a kto nie ponosi opłaty za media. Tu trzeba zmienić uchwałę, a nie 
przegłosowywać wniosek z komisji rewizyjnej.

Radny Czesław Matlak – czy osoba organizująca płaci za wy-
wóz śmieci?

Bogusława Pawlus, Urząd Gminy – to jest opłata ryczałtowa 
za media. Śmieci powinna zabrać osoba, która organizowała im-
prezę.

Radni – nigdzie tak nie ma.
Radny Jan Kosiec – trzeba podnieść opłatę za media o koszt 

wywozu śmieci. Jeśli chcemy rozliczać ludzi sprawiedliwie, to trze-
ba założyć liczniki, kto ile zużył.

Radny Czesław Matlak – wycofajmy ten wniosek, dopracu-
jemy go.

Radny Stanisław Gołek – omówimy go na kolejnej komisji re-
wizyjnej.

Wniosek zostaje wycofany.
6. W budynku wielofunkcyjnym w Brzuśniku znajdują się 3 po-

koje z 20 miejscami noclegowymi. Wniosek o ustalenie:
a. na jakiej podstawie prawnej znajdują się tam miejsca noc-

legowe;
b. kto jest właścicielem w/w pokoi oraz łóżek;
c. czy ktoś z tego tytułu pobiera opłaty, od kiedy, jak również 

gdzie one są uiszczane;
d. kto prowadzi rejestr opłat za noclegi.
za głosowało 15 Radnych

przeciw było 0 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych

7. W  trakcie trwania kontroli domów ludowych oraz budyn-
ków wielofunkcyjnych stwierdzono brak należytego nadzoru nad 
tymi obiektami. Wniosek o zwiększenie nadzoru nad obiektami.

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

8. Na cmentarzu komunalnym w Wieprzu są zalegające opła-
ty za miejsca pochówku. wniosek o ustalenie, kto i w jakiej kwocie 
zalega z opłatami za miejsca na cmentarzu w Wieprzu i wszczęcie 
egzekucji tych opłat.

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

9. Wniosek o rzeczywistą wycenę majątku gminy.
Wójt Maciej Mika – wycena będzie potrzebna, ale to kosztuje. 

Trzeba zrobić zmianę w budżecie. Wycena jednego budynku kosz-
tuje od 500 do 1000 zł. Obiekty, które pójdą do spółki i tak muszą 
być wycenione.

Radny Stanisław Gołek – wycofuję wniosek.

Wystąpienie radnej powiatowej Jadwigi Klimondy.
Radna powiatowa Jadwiga Klimonda – do gminy przycho-

dzą pisma, a  gmina nie odpowiada. Proszę o  założenie licznika 
przy pierwszej stacji – tam podłączamy się do prądu do prywat-
nego domu. Maszt na Matysce się kręci, trzeba to zrobić. W kalen-
darzu powiatowym nie ma zgłoszonej imprezy „Ogień Lolek”, gmi-
na jej nie zgłosiła.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – proszę takie informacje 
przedstawić na komisji oświaty. Trzeba zaprosić Panią i omówić na 
komisji te kwestie. Na sesji nie ma czasu na tematy związane z or-
ganizacją imprez, promocją gminy. To jest zasadne, ale do omó-
wienia na komisji. Proszę na komisji wyciągnąć konkretne wnioski.
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Ad. 6 Wnioski z  Komisji Porządku Publicznego i  Ochrony 
Mienia.

Przewodniczący Komisji Porządku i Ochrony Mienia Miro-
sław Trzos przedłożył wnioski z Komisji:

1. Wniosek, aby każda zmiana oznakowania dróg w  naszej 
gminie była wykonana po poinformowaniu Komisji Porządku Pu-
blicznego i Ochrony Mienia;

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

2. Wniosek o wystąpienie z pismem do P. Romualda Hałabudy 
o wytyczenie i doprowadzenie do stanu pierwotnego dróg gmin-
nych, prowadzących do pól uprawnych mieszkańców gminy. Dro-
gi te zostały zniszczone przez P. Romualda Hałabudę podczas prac 
na działkach zakupionych wzdłuż dróg gminnych;

Wójt M. Mika – wójt nie zmusi nikogo, bo nie może. P. Paw-
lus stwierdził, że tam w ogóle nie ma dróg gminnych. Sprawdzimy 
czyje to drogi, pismo napiszemy.

za głosowało 14 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymał się od głosu 1 Radny
Wójt Maciej Mika (w międzyczasie) – dotyczy pretensji P. 

J. Klimondy. Jako wójt podpisuję wszystkie pisma wychodzące 
z urzędu i wiem, co wychodzi, a co nie. Interweniowałem w se-
kretariacie, czy wpłynęło pismo od P. J. Klimondy. Wpłynęło tyl-
ko jedno – o wynajem sal. Tutaj pisma nie giną. Nie było pisma 

o przemarszu.
Radny Mirosław Trzos przedstawia ciąg dalszy wniosków 

z Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia:
3. Wniosek o przeprowadzenie kontroli sposobu wyboru i za-

warcia umów na usługi kominiarskie i  ochronę obiektów gmin-
nych. Komisja uważa ceny usług za zawyżone;

za głosowało 15 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

4. Wniosek o  przeprowadzenie wizji lokalnej na skrzyżowa-
niach dróg powiatowych w naszej gminie, w celu określenia pra-
widłowości oznakowania tych skrzyżowań. Dotyczy skrzyżowań 
drogi „Cesarki” z drogami do Cięciny, Przybędzy, Wieprza i Radzie-
chów.

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

Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawie:
a. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy Radziechowy – 

Wieprz na rok 2015, 13 Radnych na sali:
za głosowało 13 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

b. Uchylenie dotychczasowego programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie gminy Radziechowy – Wieprz w 2015 roku

Radca prawny Gabriela Bania – trzeba wprowadzić zmiany, 
bo były zastrzeżenia nadzoru co do zapisów w uchwale.

za głosowało 13 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

b’. Przyjęcie nowego programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Radziechowy – Wieprz w 2015 roku

za głosowało 12 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymał się od głosu 1 Radny

c. Ustanowienia zasad, na których przewodniczącym orga-
nów wykonawczych sołectw Gminy Radziechowy – Wieprz będzie 
przysługiwała dieta

za głosowało 11 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 2 Radnych

d. Powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Radziecho-
wy – Wieprz i nadania jej statutu

Nad zapisami tej uchwały radni dyskutują z radcą prawnym P. 
G. Banią.

Radny Czesław Matlak – wnioskuję o odsunięcie uchwały na 
następną sesję.

Wniosek radnych o  skierowanie uchwały do poprawy na 
komisji połączonej.

Głosowanie za wnioskiem, 14 Radnych obecnych na sali:
za głosowało 14 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

6. Utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
za głosowało 14 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad. 8 Przedstawienie sprawozdań:
a. Z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Radzie-

chowy – Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie za rok 2014

Krzysztof Figura, Urząd Gminy – współpraca układa się do-
brze, jeśli są jakieś problemy, to są zgłaszane.

Głosowanie, 13 Radnych obecnych na sali:
za głosowało 13 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

b. Z działalności Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Tury-
styki Radziechowy – Wieprz

Przewodniczący Rady Piotr Piela – nasuwają się wątpliwości 
co do współpracy GCKPiT z Panią Klimondą, należy dołożyć sta-
rań, żeby współpraca była jak najlepsza, przy braku jakichkolwiek 
kontrowersji.

Marta Husar, GCKPiT – nie spotkałam się z sytuacją, żeby Pani 
Klimondzie odmówiono pomocy czy współpracy, jeśli się o  nią 
zwróciła. Do kalendarza powiatowego należało zgłosić kilka przy-
kładowych imprez – nie wszystkie. Spora część zgłoszonych im-
prez to imprezy Dzieci Serc.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – Pan Juraszek też zgłaszał, 
że nie ma zgłoszonych meczy.

Marta Husar, GCKPiT – informacje o meczach uzupełniliśmy 
z K. Figurą.

za głosowało 13 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

c. Z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Ra-
dziechowy – Wieprz w 2014 r.

za głosowało 13 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych



14

Nasza GmiNa
d. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 – bez uwag, 

nad oceną nie przeprowadza się głosowania.
Ad. 9 Informacja Wójta o działalności w okresie międzyse-

syjnym.
Wójt Maciej Mika:
– prace remontowe brygady referatu techniczno – gospodar-

czego, np.
wymiana drzwi;
utwardzenia dróg;
naprawa wiaty MZK;
dostarczanie klińca na drogi;
montaż przepływomierza w domu ludowym w Wieprzu i inne 

prace, w  tym bieżące utrzymanie gminnych obiektów, koszenie 
trawy itp.

– zrobiono drogę do Dędysów w Juszczynie;
– wystąpiłem do Powiatowego Urzędu Pracy z zapotrzebowa-

niem na pracowników technicznych;
– został złożony wniosek o zmianę taryf prądu – oszczędność 

57 tys. Zł rocznie, w szkołach 18 tys. Zł rocznie;
– przegląd drogi w  Brzuśniku – odwodnienie będzie popra-

wione, jeśli rada gminy znajdzie na to środki;
– droga do Pleśniarów – tam trzeba dołożyć asfaltu ok. 10 m, 

tam też są potrzebne środki;
Przewodniczący Piotr Piela – taka droga jest też do P. Drew-

niaka, człowiek starszy i schorowany, a nie ma dojazdu do niego.
Wójt Maciej Mika – sprawdzimy to.
Omówienie przez P. Wójta bieżących spraw organizacyjnych:
– informacja o  przeglądzie cieków wodnych przez Śląski Za-

rząd Melioracji;
– objazd potoków z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wod-

nej;
– plac zabaw w Brzuśniku – zrobiony, ale nie ma huśtawki;
– sprawa ToiToi przy boisku w  Juszczynie – będzie zrobiony 

z przodu, od strony potoku;
– informacja o wizjach lokalnych;
– informacja o sprawach organizacyjnych związanych z wybo-

rami;
– arkusze organizacyjne szkół – co do niektórych są uwagi do-

tyczące oszczędności;
– w  Związku Międzygminnym omawiano sprawy kanalizacji, 

problem z projektantem – nie wyrabia się, być może będzie po-
trzebny nowy przetarg;

– sprawa poprawek po kanalizacji – firma poprawi, ale obecnie 
są na innym kontrakcie, jest dobra współpraca z firmą Machnik;

– informacja o finałach Gim – Play –Show w Wieprzu – bardzo 
wysoki poziom występów dzieci i młodzieży;

– informacja o  sukcesie Przedszkola w  Radziechowach – 
Przedszkole w  finale konkursu wojewódzkiego organizowanego 
przez Wojewódzkie Kuratorium Oświaty – są w piątce najlepszych 
przedszkoli z województwa.

Ad. 10 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o dzia-
łalności w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Piotr Piela:
– odbyło się 5 posiedzeń Komisji: 1 porządku, 3 rewizyjne, 1 

budżetowa. Nie ma problemu z frekwencją; jeśli temat był oma-
wiany na komisji, proszę nie powielać go na sesji;

– wpływa dużo pism, staramy się odpowiadać;
– przyjmuję dużo mieszkańców na dyżurach;
– objazd szkół na Komisji Budżetu będzie dokończony. Proszę 

Przewodniczącego Komisji budżetu o zaproszenie P. Michałka ze 
Związku Międzygminnego na Komisję;

Wójt Maciej Mika – przepraszam, muszę Państwa poinformo-
wać o dwóch sprawach:

– opieka nad infrastrukturą około turystyczna w Wieprzu
– przetarg na powodziówki – inspektor nadzoru już jest, drogi 

do zrobienia są cztery, oferenci zgłosili się tylko na dwie, ale były 
nieprawidłowości w ofertach, przetarg unieważniono i ogłoszono 
od nowa.

Ad. 11 Wniosek o wprowadzenie zmian w statucie Gminy 
Radziechowy – Wieprz o możliwość tworzenia Klubu Radnych

Radny Czesław Kubień – celem lepszej współpracy radnych 
i lepszego przygotowania się do pracy w komisjach i na sesjach.

Głosowanie za wnioskiem, 12 Radnych obecnych na sali:
za głosowało 12 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad. 12 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Głosowanie, 13 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 13 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad. 13 Wolne wnioski
P. Agata Noga – Kubica – żwir z drogi gminnej obok mojej po-

sesji jest spychany na drogę powiatową, utrudnia hamowanie na 
drodze. Na drodze gminnej obok Soły w Wieprzu jest postawiona 
rampa, dlaczego tylko 2 osoby mają klucz do rampy? Nie wierzę 
w to, że tam jest wywożony żwir lub przywożone śmieci. Na jakiej 
podstawie zagrodzono drogę?

Przewodniczący Rady Piotr Piela – droga za Bugajem – py-
tanie do Wójta.

Wójt Maciej Mika – takie musiały być ustalenia firmy Mach-
nik z radnymi, co było ustalone, to jest zrobione. Nowych asfaltów 
jeszcze nie ma.

Radny Stanisław Orliński – to jest dawna smołówka polana 
lepikiem i rzucony drobny kamień, wylano za mało smołówki. Co 
do szlabanów – są dwa. Komitet Obrony Soły je założył. Pokryli-
śmy to z własnych środków. Droga o której Pani mówi, to dojazd 
dla RZGW. Dojazd do pól jest wyżej. Tam wywożono dużo eterni-
tu, śmieci. Firma, która budowała S-69 składowała tam materiał. 
Tam to leży i niektórzy sobie to brali. Szlaban jest po to, żeby tam 
nie robić dziadostwa i żeby nie kradł nikt żwiru. Kto chce skorzy-
stać z klucza, może go bez problemu otrzymać. Jest droga trochę 
wyżej to da się do pól dojechać.

Radny Bogusław Michalski – 6 osób z bezrobocia przyjdzie 
do referatu techniczno – gospodarczego, proszę pamiętać o po-
łataniu Suchedli.

Wójt Maciej Mika – jeśli przeznaczycie na to pieniądze, to 
z chęcią to zrobimy.

Radny Damian Dudys – odwodnienie boiska w  Juszczynie, 
woda nie spływa.

Wójt Maciej Mika – widzieliśmy to, byliśmy tam. Odpowiedź 
jak wyżej.

Radny Damian Dudys – płyta boiska jest zniszczona. Maszyna 
do naprawy płyty kosztuje 6 tys. zł. Proszę o telefon do wykonaw-
cy, czy da się jeszcze uratować płytę.

Wójt Maciej Mika – skontaktuję się.
Radny Damian Dudys – co dalej z potokiem Juszczynka?
Radny Czesław Kubień – dziś nie ma czasu na ten temat, 

przygotujemy się.
Radny Damian Dudys – za dużo punktów w porządku obrad 

sesji, sesja trwa za długo. Jak trwa do 15 to kończymy o 15 i dokań-
czamy następnego dnia.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – sesje się przedłużają, bo 
wdajecie się w dyskusje.

Radny Damian Dudys – jest 8 czy 10 punktów w  porządku 
obrad to róbmy sesję, a nie czekać, aż punktów będzie ponad 20.

Radny Stanisław Orliński – róbmy sesje od godz. 8 i  prze-
rywajmy. Co z  Panią Sekretarz? Jesteśmy przewrażliwieni na jej 
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punkcie. Czy da się przesunąć ją na inne stanowisko? Wójt musi 
podjąć męską decyzję. Jest zła atmosfera. Ludzie nam zarzucają, 
że nic nie robimy.

Wójt Maciej Mika – temat wraca co sesję. Pani sekretarz jest 
radną w swojej gminie. Jest w chronionym wieku przedemerytal-
nym. Przesuwając na inne stanowisko muszę zapewnić takie same 
warunki płacowe, a takiego stanowiska nie ma. Oferowaliście się, 
że macie opinie prawników – czekam na te opinie. Ja mam opinię 
Pani mecenas, że Pani Sekretarz zwolnic się nie da.

Radny Antoni Skowronek – myśmy występowali z  progra-
mem, że zmienimy szefów tego urzędu. Ludzie się o to upomina-
ją. Proponuje podjąć uchwałę na sesji, że rada nie widzi współpra-
cy z Panią Sekretarz.

Wójt Maciej Mika – to jest całkowicie bezprawne.
Radny Antoni Skowronek – Pan może wydać po 6 miesią-

cach negatywną ocenę pracownika.
Wójt Maciej Mika – to nie jest tak, że ja sobie wymyślam, że 

robię ocenę. Mamy ją w urzędzie raz na dwa lata. O tym mówi or-
ganizacja urzędu. Czy ja mam ocenić negatywnie? Że Pani Sekre-
tarz nic nie robi?

Przewodniczący Rady Piotr Piela – my nie możemy podjąć 
takiej uchwały, bo to kompetencja Wójta.

Radny Antoni Skowronek – ta Pani nie sporządza pism, pra-
cownicy to za nią robią.

Wójt Maciej Mika – skąd Pan ma takie informacje? Ja wiem, że 
Pani sekretarz przygotowuje pisma. Pan zarzuca, że nic nie robię. 
Musze trzymać się kodeksu pracy. Jestem organem i pracodawcą 
i nie mam dowolności co do zatrudniania i zwalniania.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – jedno jest bezsporne, 
Rada Gminy nie widzi współpracy z Panią Sekretarz.

Wójt Maciej Mika – ostatnie pytanie – powiedzcie, co Wam 
przeszkadza w Pani Sekretarz? Macie nowego wójta, robota idzie 
do przodu. O co chodzi?

Radny Damian Dudys – Pani Sekretarz mówi nam, że Skow-
ronek nie ma racji, że nie dało się założyć zakładu komunalnego, 
a dało się.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – Sekretarz i  kierownicy 
jednostek organizacyjnych powinni być do końca sesji w urzędzie. 
Wszędzie tak to funkcjonuje.

Radny Czesław Matlak – przy szkole w Wieprzu są takie dziu-
ry, że nie da się dojść do lokalu wyborczego.

Wójt Maciej Mika – wysypiemy tam materiał do wyrównania.
Radny Czesław Matlak – przy „Gosposi” było WUKO – trzeba 

tam wstawić studzienkę, bo zalewa sklep.
Radny Stanisław Orliński – to apel do Radnego powiatowe-

go J. Jarco.
Radny Czesław Matlak – przy P. Nodze – Kubicy smołówka 

jest źle dana.
Wójt Maciej Mika – tam powinien być nowy asfalt, ale to nie 

jest taka prosta sprawa.
Radny Czesław Matlak – ul Figurów do hydrantu – tam też 

debatowaliśmy, że potrzeby jest asfalt. Tam gdzie była duża kałuża 
proszono, żeby dać wywrotkę materiału, żeby to zasypać.

Wójt Maciej Mika – dlatego prosiłem, żeby dawać znać o pro-
blemach od razu, że cos jest nie tak, a nie teraz, gdy ekipy już nie 
ma. Pan Michalski jest świadkiem, że był zgłoszony problem i od 
razu interweniowałem.

Radny Stanisław Gołek – wniosek o oznaczenie nowego szla-
ku turystycznego z Brzuśnika na Słowiankę.

Wójt Maciej Mika – proszę o rozmowę w tym temacie, muszę 
wiedzieć, na jakiej podstawie to robić.

Akceptacja wniosku, głosowanie, 11 Radnych na sali:
za głosowało 11 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Radny Czesław Kubień – informacja o zawiązaniu Społeczne-

go Komitetu ds. Budowy Boiska w Juszczynie. Prośba o ustalenie 
zasad współpracy.

Radny Damian Dudys – proszę o wyznaczenie daty w godzi-
nie popołudniowej i aby Pan wziął ze sobą projekt.

Wójt Maciej Mika – nie ma problemu.
Radny Mirosław Trzos – proszę o  poinformowanie radnych 

o pracach Związku Międzygminnego w sprawie kanalizacji.
Przewodniczący Rady Piotr Piela – temat będzie omówiony 

na komisji.
Sołtys Wieprza Maria Hulak – proszę o wysypanie kruszywa 

wzdłuż ul. Nad Sołą i przed Szkołą. Koło cmentarza parking przy 
kaplicy – leje się woda. Trzeba tam zrobić korytka.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – to było poruszane na ko-
misji.

Sołtys Przybędzy Maria Górna – ul. Gołowska, korytka obok 
prywatnego lasu – czy da się zobowiązać właściciela lasu do wy-
czyszczenia korytek?

Wójt Maciej Mika– sprawdzę to.
Sołtys Przybędzy Maria Górna – co z geodetą?
Wójt Maciej Mika – jest, ale potrzeb jest bardzo dużo. Rozgra-

niczenie tej drogi to bardzo duży koszt. Rozeznam się w temacie, 
ale od właścicieli działek będziemy domagać się połowy kosztów.

Radny Mariusz Janik – proszę o wysyłanie SMS z informacja 
o komisjach.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – proszę o  informowanie 
wszystkich radnych o komisjach przez osobę z obsługi Biura Rady 
Gminy.

Radny Jan Kosiec – czy wszystkie usterki pokanalizacyjne są 
już usunięte?

Wójt Maciej Mika – wszystko oprócz nowych nakładek powin-
no już być zrobione. Popieram wniosek o  informowanie wszyst-
kich Radnych o komisjach.

Ad. 14 Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Irena Rodak – trzeba sprawdzić stan prawny kładki na 

Juszczynce, łączącej drogi gminne (od drogi Za Górką) Czy gmina 
może tam finansować remont? Mostek wymaga natychmiastowe-
go remontu.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – Pan Wójt umówi się z Pa-
nią Radną, zobaczy. Ustali stan prawny.

Radna Irena Rodak – trzeba zrobić siatkę maskującą na ogro-
dzeniu boiska w Bystrej w stronę sąsiedniej posesji;

Przewodniczący Rady Piotr Piela – to temat na komisję bu-
dżetu.

Radna Irena Rodak – trzeba naprawić załamany krąg przepu-
stu za strażnicą w Bystrej.

Wójt Maciej Mika – temat znam. Jęli nasza ekipa ma robić do-
jazdy do budynków lub dojazdy do pól, to wybieram dojazdy do 
budynków. Własnymi siłami nie jesteśmy w stanie zrobić wszyst-
kiego. Jest bardzo dużo robót zgłoszonych. Wiem i tym i pamię-
tam.

Przewodniczący Rady Piotr Piela – katalog wniosków i inter-
pelacji – czy zostało to założone?

Wójt Maciej Mika – katalog jest założony.

Ad. 15 Zakończenie sesji.
Protokołowała: Izabela Pieronek

Przewodniczący Rady Gminy: Piotr Piela

Wszystkich zainteresowanych czytelników zapraszamy także 
na naszą stronę internetową http://bip.radziechowy-wieprz.pl/
BIP.aspx?Sel=5586. 

Wójt Gminy Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Mika Piotr Piela
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Radości i śmiechom nie było końca. Wystąpiła Jo-

anna Pytlarczyk jedna z najzdolniejszych absolwen-
tek z  Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika 
w Radziechowach. Joasia zaśpiewała niezwykle trud-
ne piosenki z repertuaru Anny German między inny-
mi „Człowieczy los” oraz „Tańczące Euredyki”. Dobrze 
zagrali także młodzi i utalentowani chłopcy z zespo-
łu REZERWA, zespół Moon Expression i główny punkt 
wieczoru: The Postman z najlepszymi kawałkami Be-
atlesów i  Czerwonych Gitar. Huczny wieczór zakoń-
czyła grubo po północy dyskoteka z DJ Krissem.

Nie zapomniano również o  najmłodszych. Dzie-
ciaki szalały na dmuchańcach, a  na stoisku Żywca 
Zdroju do późnych godzin wieczornych mogły brać 
udział w zajęciach plastycznych i zabawach ze Zdroj-
kiem. Podobnie jak przed rokiem Żywiec Zdrój był 
głównym partnerem imprezy. – Cieszę się, że nasza 
gmina zyskała sąsiada i partne-
ra, który angażuje się również 
na rzecz środowiska, w którym 
funkcjonuje – stwierdził Maciej 
Mika. – Z tym większą radością 
czekam na kolejne wspólne ini-
cjatywy, które z  pewnością za-
owocują korzyściami, zarów-
no dla firmy Żywiec Zdrój SA jak 
i  mieszkańców gminy Radzie-
chowy-Wieprz. 

W  imieniu organizatorów 
dziękujemy także partnerom 
wspierającym: Firmie Concor-
dia Polska oraz Etno Bankowi 
Spółdzielczemu Radziechowy 
– Wieprz.

(T.M, A.M
Foto. G. Mrózek, M.H.)

Huczne pożegnanie lata  - c.d. ze str. 1 

XIV Rajd Razem Raźniej w Radziechowach już za nami  - c.d. ze str. 1 

5 września 2015 r. pod hasłem,, Misyjne Drogi” 
w trzy miesiące przed Beatyfikacją polskich misjo-
narzy – męczenników z Peru: O Michała Tomaszka 
z Łękawicy i O. Zbigniewa Strzałkowskiego z Zawa-
dy, odbył się rajd który obejmował dwa szlaki:

  Niebieski – dla osób na wózkach, poruszają-
cych się o kulach lub słabo chodzących

Czerwony dla miłośników trudnych wyzwań,
celem wspólnej wędrówki była Maty-

ska. Uczestnicy rajdu, podzieleni na 10 oso-
bowe patrole, podczas pokonywania tra-
sy musieli również rozwiązać 10 zadań, któ-
rych wyniki zostały odnotowane w  karcie patrolu 
Zadania na szlaku:
1. nauka piosenki,, Polskie Kwiaty …” poznanie hi-

storii związanej z tą piosenką i O. Michałem To-
maszkiem

2. podanie elementów ubioru Peruwiańczyka
3. historia cytatu; religia to opium dla ludu.. Taki 

werdykt odczytali misjonarzom oprawcy ze 
świetlistego szlaku, przed ich rozstrzelaniem

4. zaszyfrowanie wiadomości – namalowanie na 
kamyczku liter AS – Anioł Stróż (w domu będzie 
nam ten napis przypominał o  codziennej mo-
dlitwie do Anioła Stróża)

5. przejście przez zasieki

6. odszukiwanie drzew potartych czosnkiem
7. skoki w worku
8. wieszanie klamerek 

na liściach z drzew
9. poszukiwanie cukier-

ków zawieszonych 
wśród drzew

10. plecienie korony cier-
niowej i bramy z roślin 
– przypominającej te 
bramy pełne kwiatów, 
przez którą przejeż-
dżał kondukt żałobny 
z trumnami Misjonarzy

Tegoroczny rajd otwo-
rzył ks. Piotr Pokojnikow, 
nowy proboszcz parafii 
w  Radziechowach. Trady-
cyjnie był z nami ks. Krzysz-
tof Ciurla wikariusz z Trze-
bin, który objaśnił zawod-
nikom rajdu jak należy za-
szyfrować słowa Anioł 
Stróż i na czym je najlepiej 
zapisać, by zapis mógł nam 
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codziennie przypominać o  Jego obecności i  ciągłej opiece. Go-
ściem szczególnym była Siostra Zofia Wojnarowska ze Zgroma-
dzenia Sióstr Karmelitanek Misjonarek z Trzebini, która podzieli-
ła się swymi spostrzeżeniami z pobytu 
w Peru. Opowiedziała również, jak wy-
gląda tradycyjny peruwiański strój. Był 
z  nami również ks. Marcin Suchanek 
– wikariusz z parafii w Radziechowach. 
Zaszczycił nas swoją obecnością Wójt 
Gminy Radziechowy – Wieprz Pan Ma-
ciej Mika oraz Pan Mirosław Dziergas, 
Dyrektor Wydziału TKSP w  Żywcu, nad 
naszym bezpieczeństwem od strony 
medycznej czuwała Stanisława Luboch.

Dotarli do nas zawodnicy z:
Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” 
z Gliwic
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
z Żywca
Szkoły Podstawowej z Wieprza
Gimnazjum Międzynarodowego Part-
nerstwa z  oddziałami dwujęzycznymi 
w Wieprzu
Ministranci z  parafii w  Radziechowach 
oraz liczna grupa stałych bywalców raj-
du od: Porąbki, Kocierza, Międzybro-
dzia Bialskiego, Czechowic-Dziedzic, 

Kóz, Lipowej, Ujsoł, Żabnicy, Ciśca do Węgierskiej Górki i ma się 
rozumieć naszej gminy Radziechowy – Wieprz. Ilu nas było? Po-
nad 240 uczestników czy to dużo? a może mało? Trudno powie-

dzieć, na szlaku zawsze dość miejsca, ta-
rasy widokowe dostępne dla każdego, 
w kotle jedzenia też nie zbraknie, a i za-
wsze jakaś nagroda się znajdzie, więc je-
śli tylko Pan Bóg pozwoli to za rok moż-
na to sprawdzić osobiście.

Dodać należy, że jak co roku I miej-
sce w Wyścigu Głównym zajął Sebastian 
Balas z Ciśca tuż za nim uplasowała się 
Maria Fabia z Kóz oraz Kamil Lizak z Ra-
dziechów i  Joasia Hulbój z  Czechowic 
Dziedzic.

Piękna pogoda, uśmiechnięte twa-
rze uczestników rajdu i dodatkowo po-
myślnie rozegrane Wojewódzkie Wyści-
gi Wózków Nieprofesjonalnych są do-
wodem na dobrze spędzony czas. A jak 
było – wystarczy zobaczyć zdjęcia.

Dziękujemy wszystkim, którzy w  ja-
kikolwiek sposób przyczynili się do zor-
ganizowania i przeprowadzenia w/w im-
prez. Do zobaczenia za rok. 

JK

14 czerwca 2015 r Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Groj-
cowianie” z Wieprza udał się na XXVIII Wojewódzki Przegląd 
Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych – WISŁA 2015. „Mali 
Grojcowianie” zaprezentowali się tu z programem „Po odpuście” 
czyli o tym jak dzieci bawiły się zabawkami zakupionymi na od-
puście, bawiąc się, tańcząc i śpiewając. W dwudniowym przeglą-
dzie wzięło udział w sumie 15 Zespołów Folklorystycznych. Był 
korowód ulicami Wisły i występ na 
scenie Amfiteatru w  Wiśle. Miło 
nam poinformować że nasz Ze-
spół otrzymał pozytywną opinię 
Jury konkursu i  otrzymał I  MIEJ-
SCE i  nagrodę finansową. Jedno-
cześnie „Mali Grojcowianie” otrzy-
mali nagrodę w formie typowa-
nia do udziału w  XL Karpackim 
Festiwalu Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych w  Rabce-Zdroju 
w 2016 roku.

Zespół Regionalny „Grojcowianie” z  Wieprza wziął udział 
w 46. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu. Miło nam 
donieść że komisja w  składzie: Małgorzata Kiereś – etnograf, 
przewodnicząca komisji, Magdalena Kroh – etnograf, Lidia Cze-
chowska – choreograf, dr Maria Lipok-Bierwiaczonek – etnograf, 
Czesław Węglarz – muzyk, Jan Karpiel Bułecka – muzyk, folklo-
rysta, Stanisław Migacz – muzyk, Marek Koźlik – folklorysta przy-

znała Zespołowi NAGRODĘ 
„Srebrne Żywieckie Ser-
ce” i  nagrodę finansową 
w wys. 8.000,- zł za program 
pt. „Po odpuście”. Jednocze-
śnie „Grojcowianie” zostali 
wytypowani jako reprezen-
tant polskiej góralszczyzny 
na Międzynarodowy Festi-
wal Folkloru Ziem Górskich 
w  Zakopanem. Podczas te-
gorocznego TKB „Grojco-
wianie” zatańczyli również 

„GROJCOWIANIE” na Festiwalach w roku Jubileuszu  
XX lecia Zespołu
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na scenie w Oświęcimiu i Szczyr-
ku.

W  niedzielę ostatniego dnia 
TKB ramach Koncertu Laure-
atów FESTIWALU FOLKLORU GÓ-
RALI POLSKICH W  ŻYWCU wy-
stąpił Zespół Regionalny „Groj-
cowianie” który zdobył w Żywcu 
Srebrne Żywieckie Serce (II na-
groda). Nagrody zespołom wrę-
czyli Leszek Miłoszewski – dyrek-
tor Regionalnego Ośrodka Kul-
tury w  Bielsku-Białej i  burmistrz 
Żywca Antoni Szlagor. Dodat-
kową nagrodę dla najlepsze-
go zespołu z Beskidów, Puchar 
Redaktora Naczelnego „Kroni-
ki Beskidzkiej” Piotra Wysockiego otrzymali również „Grojco-
wianie” z Wieprza.

W dniach 19-23 sierpnia 2015 r zespół Regionalny „Grojcowia-
nie” z Wieprza przebywał na 61. Międzynarodowym Festiwaul 
Folkloru Cerveny Kostelec 2015 r. Prucz naszego Zespołu w Fe-
stiwalu wzięły udział następujące miejscowe grupy: Vsetin – Vsa-
can, Dubňany – Dubrava, Buchlovice – Folk Studio Buchlovice, Ce-
rveny Kostelec – Hadářek, Szpindlerowy Młyn – Špindleráček, Sla-
tinany – Sejkorky. Z  zagranicy do Czech przyjechały: Bratysława 
– Element, Hermanovce – Hermanovčan, Dubnica – Mladost, Peru 
– Peru Multicolor, Indonezja – LU.CI i Bhineka Srikandi, Kostaryka 
– Grupo de Proyeccion Folclorica Remembranzas Costarricense, 
Tajwan – Han Shin Dance Company, KOREA POŁUDNIOWA – Han-
guk Tuo, Armenii – Teatr Tańca Escada, BUŁGARIA – Orfeusz, WŁO-
CHY – Zespół Tańca Ludowego Giuseppe Moffa, GRUZJA – Dapio-
ni. Wyjazd „Grojcowian” do został wsparty z otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii.

47. Międzynarodowy Fe-
stiwal  Folkloru Ziem Górskich 
w  Zakopanem odbywał się 
w  dniach 20-29 sierpnia 2015 r. 
Rywalizacja 12 zespołów z zagra-
nicy i 4 zespołów z Polski toczy-
ła się w  trzech kategoriach, któ-
re zostały podzielone w zależno-
ści od stopnia scenicznego opra-
cowania tradycyjnego folkloru 
góralskiego. Zespół Regionalny 
„Grojcowianie” z  Wieprza wzięł 
udział w  zmaganiach konkurso-
wych w  dniach 26-28.08.2015 r. 
Zaprezentowaliśmy nasz srebrny 
program z FFGP w Żywcu pt. „Po 
odpuście”. W środę nasi przedsta-

wiciele wzięli też udział w  Międzynarodowym Konkursie Kapel, 
Instrumentalistów i  Śpiewaków Ludowych gdzie Kasia Kupczak 
zdobyła „Srebrne Zbyrkadło”. W  czwartek Zespół zaprezentował 
się także podczas Święta Gór czyli Jubileuszu 80-lecia „Świę-
ta Gór” w  Zakopanem (1935-2015). W  piątek wzięłiśmy udział 
w  Modlitwie o  pokój w  Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach. Zwieńczeniem naszego pobytu był Koncert fina-
łowy Górale świata gdzie otrzymaliśmy WYRÓŻNIENIE w posta-
ci PARZENICY GÓRALSKIEJ za (jak to określiło Jury) spontanicz-
ne i zgodne z tradycją przedstawienie folkloru muzycznego i ta-
necznego Żywiecczyzny. Prócz „Grojcowian” w Zakopanem zapre-
zentowały się: „Dolina Popradu” z Piwnicznej Zdroju (Polska), Aka-
demia Tradizioni Popolari Citta di Tempio (Włochy), „The Zemplén 
Folk Dance Group” (Węgry), „Lubená” (Słowacja), „Cununa Some-
şană” (Rumunia), „Sider Voivoda” (Bułgaria), „Folclòrico Dr Gonça-
lo Sampaio” (Portugalia, „Grupo de Corosy Danzas de Santomera” 
(Hiszpania), „Ivo Lola Ribar” (Serbia), „Białodunajcanie” z  Białego 
Dunajca (Polska), „Limanowianie” z Limanowej (Polska), „The Asso-
ciation Agios Ioannis of Theologos” (Grecja), „Orai – bat” (Francja), 
„Arte y Tradition Ballet Folclorico” (Mexico), Bukowiński Zespół 
Pieśni i Tańca (Ukraina).                    (M. Jurasz) 

Akademia Szczęśliwego Dziecka i Świadomego Rodzica
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka uczestniczy w II edy-

cji Rządowego Programu Bezpieczna i  Przyjazna Szkoła na lata 
2014 – 2016 realizując w okresie od 01.06 – 15.12.2015 r. projekt 
Akademia Szczęśliwego Dziecka i Świadomego Rodzica. Adresatem 
projektu są uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.

Głównym celem programu jest  szeroko rozumiana profilakty-
ka - dostarczenie wiedzy z zakresu uzależnienia od środków psy-
choaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy oraz 
uzależnień behawioralnych, przedstawienie zagrożeń związanych 
z mechanizmem uzależnień. Realizacja zadań zawartych w projek-
cie  zwiększy skuteczność działań wychowawczych i profilaktycz-
nych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowi-
ska w szkole. 

Zakres działania:
Przeciwdziałanie używaniu substancji psychotropowych przez 

uczniów oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, 
Internetu i hazardu. Działania podzielono na dwie grupy: I grupa 
obejmuje działania o strategii informacyjno – edukacyjnej – STOP 
ZNIEWOLENIU, gdzie głównym celem jest dostarczenie informa-
cji na temat skutków zachowań ryzykownych, w  tym uzależnie-
nia, pomoc w  rozwijaniu umiejętności psychologicznych  i  spo-
łecznych ( umiejętność  nawiązywania kontaktów, radzenia so-

bie ze stresem czy rozwiązywania konfliktów itp.). W tym celu za-
planowano szereg działań, jak cykl spotkań  ze specjalistami  te-
rapii uzależnień  z Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależ-
nień Nadzieja z Bielska – Białej dla uczniów, rodziców i nauczycie-
li. Przewidziano też spotkania z policją w ramach programu: Pro-
filaktyka a Ty.

II grupa to strategia działań alternatywnych – START AKTYW-
NOŚĆ, których celem jest pomoc w  zaspokajaniu ważnych po-
trzeb psychologicznych, np. sukcesu, przynależności i  osiągania 
satysfakcji życiowej przez ułatwianie angażowania się w  działal-
ność akceptowaną społecznie – artystyczną, społeczną, sporto-
wą. Działania te są alternatywą formą spędzania wolnego czasu. 
Będą to piesze wędrówki  po najbliższej okolicy, poznawanie wa-
lorów Beskidów,  w których wezmą udział uczniowie i ich rodzice 
oraz nauczyciele. Uczniowie wyjadą na dwu i  trzydniowe warsz-
taty przyrodniczo -  ekologiczne w Szkolnych Schroniskach Mło-
dzieżowych w Nickulinie, Rycerce, Soblówce, gdzie wspólnie spę-
dzając czas będą się integrować i  wzajemnie uczyć. Inne działa-
nia w tym zakresie to wyjazdy na basen połączone z nauką pływa-
nia, zajęcia sportowe, taneczne, teatralne oraz wspólne czytanie. 

Wartość projektu opiewa na kwotę 32032,45 tyś, z czego środ-
ki zewnętrzne wynoszą 22407,45,a wkład własny wynosi 9625 zł, 
z czego 6125 zł stanowi wolontariat nauczycieli.            E.Ch.
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Przedmowa Pana Prezydenta Rzeczpospolitej  
Lecha Kaczyńskiego

Odzyskanie przez Polskę niepodle-
głości po 123 latach zaborów w 1918 r., 
a następnie jej obrona przed bolszewic-
kim najazdem w 1920 r. były momenta-
mi przełomowymi w dziejach naszego 
Państwa. Zdawano sobie z tego dosko-
nale sprawę i  w  1925 r. postanowiono 
w  sposób symboliczny uczcić wszyst-
kich Polaków, którzy przelewali krew za 
Ojczyznę, wznosząc w Warszawie Grób 
Nieznanego Żołnierza.

Uroczystości związane z  pogrze-
bem Nieznanego Żołnierza w  1925 r. 
zatrzymały na chwile w  zadumie całą 
Polskę. Zatrzymały nie tylko w  symbolicznej minucie ciszy, ale 
przede wszystkim zatrzymały w chwili refleksji nad wartością po-
święcenia dla Ojczyzny.

Pochylali się nad tą mogiłą najpotężniejsi przywódcy świata. 
Nad tymi Świętymi prochami klęczał Ojciec św. Jan Paweł II. W cie-
niu Grobu Nieznanego Żołnierza wypowiadał swoje wyzwanie 
w 1979 r.,, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej zie-
mi”, które niczym krew przelana przez Śpiącego Rycerza odmie-
niło oblicze Polski i Świata. Nad tą mogiła pochyla się każdy Pre-

zydent Rzeczpospolitej w  dniu kiedy 
z woli narodu obejmuje swój urząd. Po-
chylałem się i ja…..

Od ponad 80 lat Grób Nieznane-
go Żołnierza jest naszym narodowym 
skarbem. Okaleczony przetrwał nie-
miecką okupacje, kłopotliwy w  okre-
sie PRL – u  i zakłamany przez komuni-
stów towarzyszył nam w  walce o  nie-
podległą Polskę. Po roku 1989 na Gro-
bie Nieznanego Żołnierza zainstalowa-
no ponownie historyczne tablice, przy-
wracając mu jego właściwy wygląd. Tak 
jednak jak ułomny jest jego dzisiejszy 

kształt, który jest tylko skromnym fragmentem dawnego monu-
mentalnego Pałacu Saskiego, tak ułomna jest ciągle nasza pamięć 
o leżącym pod resztką pięknych niegdyś arkad Nieznanym Żołnie-
rzu.

Historię „Śpiącego Rycerza” znała przed wybuchem II woj-
ny światowej cała Polska. W  okresie komunistycznym uczynio-
no wszystko, aby Nieznany Żołnierz był faktycznie nieznanym…..  
(L. Kaczyński, przedmowa do książki Zbigniewa Giżyńskiego 
,,Śpiący Rycerz zapomniana historia Nieznanego Żołnierza” )

Zaduszki Narodowe  
i usypywanie Kurhanu Pamięci Narodowej 

w Radziechowach na górze Matysce – HISTORIA
,, Naród, który nie pamięta swojej historii nie wart jest przeżycia”

Jan Paweł II 
.

Celem Tej uroczystości patriotyczno – religijnej jest przywo-
łanie Narodowych Bohaterów, którzy walczyli w obronie Boga, Oj-
czyzny i Honoru. Zasługują Oni bowiem na to aby jesienią, pochy-
lając się nad mogiłami najbliższych, przystanąć na chwilę i skłonić 
czoło przed tymi, którzy zrozumieli na czym polega miłość, bo jak 
mówi Chrystus,, nikt nie ma większej miłości od tych, którzy odda-
ją życie za przyjaciół swoich.”

Od 2005 r. na szczycie góry Ma-
tyski, u podnóża Krzyża Jubileuszo-
wego, rozpoczęto usypywanie Kur-
hanu Pamięci. Co roku, w  pierw-
szą sobotę października, w  uroczy-
sty sposób przywożona jest ziemia 
z  miejsc historycznie ważnych dla 
Polski, oraz miejsc szczególnie waż-
nych dla naszej małej Ojczyzny jaką 
jest Ziemia Żywiecka i  usypywany 
jest z  niej symboliczny Kurhan Pa-
mięci Narodowej
•	 W  2005 r. złożona była zie-

mia z  grobów: ks. Jerzego Popie-
łuszki – działacza Solidarności, Sta-
nisława Pyjasa z Gilowic i Stanisława 
Pietraszki z Radziechów – działaczy 
KOR – u

•	 W 2006r. do istniejącego Kurhanu Pamięci dosypano ziemię 
pomordowanych w  Katyniu, Charkowie, Miednoje, oraz ziemię 
z Peru, z grobu O. Michała Tomaszka i O. Zbigniewa Strzałkowskie-
go męczenników za wiarę.
•	 W 2007 r. złożona została ziemia z grobów Powstańców War-

szawskich i ziemia z Fortów w Węgierskiej Górce, tzw. ,,Westerplat-
te Południa”
•	 W 2008 roku dosypano ziemię z grobów Powstańców Wiel-

kopolskich, w 90 Rocznicę Wybuchu Tego Powstania oraz ziemię 
z Watykanu – z miejsce gdzie najchętniej przebywał nasz Papież 

– było to zamkniecie uroczy-
stości XXX Pontyfikatu Jan 
Paweł II obchodzone na Ma-
tysce.
•	 W 2009 r. w 70 Rocz-

nicę obrony Ojczyzny przed 
napaścią hitlerowską i  so-
wiecką, do Kurhanu dosypa-
no ziemię z grobu Obrońców 
Poczty Polskiej w  Gdańsku, 
z  grobu Dowódcy 45 p. p. – 
płk. Stanisława Hojnowskie-
go, który wraz z  110 żołnie-
rzami swego pułku, poległ 
podczas wycofywania się 
przez Tomaszów Maz. po za-
daniu dotkliwych strat hitle-
rowskiemu najeźdźcy. Trage-Udział pocztów sztandarowych
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Zaproszenie na XI Zaduszki Narodowe
 i usypywanie Kurhanu Pamięci Narodowej 

w Radziechowach na górze Matysce
Polskie Termopile,
90 Rocznica oddania Grobu Nieznanego Żołnierza Narodowi Pol-
skiemu.
XI Zaduszki Narodowe i usypywanie Kurhanu Pamięci Narodowej
w Radziechowach na górze Matysce – 3 października 2015 r.
 
,, Naród, który nie pamięta swojej historii nie wart jest przeżycia”

Jan Paweł II

Zaproszenie do współpracy

Komitet honorowy obchodów XI Zaduszek Narodowych na 
Górze Matysce w  Radziechowach zwraca się z  prośbą o  współ-
tworzenie w/w  uroczystości patriotyczno-religijnej. W  tym roku, 
podczas uroczystości oddamy hołd walczącym w bitwach uzna-
nych jako,, Polskie Termopile” Będzie to wyjątkowa lekcja historii, 
tej mało znanej i skrzętnie skrywanej historii naszej Ojczyzny. Za 
pomocą rekonstrukcji wydarzeń – powstania grobu Nieznanego 
Żołnierza, przybliżymy klimat tamtych tragicznych, ale jakże waż-
nych dla Polski chwil. Czasy potopu szwedzkiego przedstawia-
ne w ubiegłym roku również będą przedstawiane i można w nich 
współuczestniczyć.

Zapraszamy chętnych do udziału w  rekonstrukcji wydarzeń, 
w tym do budowania makiety XVI w. wsi, szycia strojów, tworze-
nie modeli armat i broni tamtej epoki. Jest również gorąca prośba 

o  wypożyczenie do inscenizacji: rekwizytów zwłaszcza z  gospo-
darstwa domowego. Prosimy o zgłaszanie się pod adresem dzieci-
serc@o2.pl lub telefonicznie 501 355 794

XI Zaduszki Narodowe zorganizowane będą 3 października 
2015 r. sobota, już dziś warto zarezerwować sobie czas, by dać 
świadectwo umiłowania swojej ojczyzny, bowiem jeśli kogoś ko-
chamy, to chcemy o nim wiedzieć jak najwięcej, a swoją obecno-
ścią dajemy dowód przywiązania do Ojczyzny, swego patrioty-
zmu.

Każdorazowo na tej uroczystości, przy wtórze werbla odczy-
tywany jest Apel Poległych. Podniosłość chwili podkreśla obec-
ność: Kompanii Honorowej, Pocztów Sztandarowych, Orkiestry 
Dętej, chórów, licznie przybyłych delegacji władz samorządowych 
i szkół oraz bardzo licznej grupy osób kochających swoją Ojczy-
znę, Polskę. Każdemu uczestnikowi uroczystości, podczas usta-
wiania w  kolumnie marszowej zostaje przypięta maleńka biało 
– czerwona kokardka.

W tym roku, już po raz IX treść Apelu Poległych, została wyło-
niona w drodze Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego, rozpi-
sanego wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Tegorocz-
nymi laureatami zostali: Anna Maszke i Julia Lewna Gimnazjum im.

J. Piłsudskiego w Sierakowicach, opiekun pracy Witold Sildatk 
drużynowy ZHP oraz Wiktoria Rejman Natalia Majocha II LO im. A. 
Asnyka w  Bielsku-Białej opiekun pracy Janusz Kaps i  Robert Mi-
chalski.

dia tych żołnierzy była tym większa, że zostali 
oni zamordowani przez niemieckich dywer-
santów na ulicach miasta, oraz ziemia z gro-
bów poległych żołnierzy 6 Pułku Piechoty Le-
gionów Józefa Piłsudskiego w  zwycięskim 
boju w Kałuszynie 11-12 września 39 r.
•	 W  2010 r. uczciliśmy pamięć Kapła-

nów i  Sióstr Zakonnych, którzy oddali ży-
cie w  obronie wolności i  niepodległości Oj-
czyzny. Ziemia przywieziona została z: gro-
bu Błogosławionych Męczenniczek z Nowo-
gródka, grobu Ks. Ignacego Skorupki, z pola 
bitwy 1920 r. z Radzymina oraz z miejsca ka-
tastrofy rządowego samolotu w Smoleńsku.
•	 2011 r. oddaliśmy hołd bestialsko po-

mordowanym, bohaterskim Synom i Córkom 
naszej Ojczyzny -,, Oskarżonymi o Wierność”, a których miejsca po-
chówku nadal nie są znane; Generała Fieldorfa,, Nila”, rotmistrza 
Pileckiego, majora Henryka Dobrzańskiego 
-,, Hubala”, majora,, Łupaczki” Zgrupowanie 
kpt. Henryka Flame „Bartka”, sanitariuszkę,, 
Inkę”, profesorów Lwowskich zamordowa-
nych na Wzgórzach Wuleckich…
•	 W  2012 r. wspominaliśmy bestialsko 

pomordowanych Członków Opozycji Ko-
munistycznej i  Solidarności w  latach 1968 
do 1989.
•	 W  2013 r. oddaliśmy hołd Powstań-

com Styczniowym w 150 rocznicę Tego po-
wstańczego zrywu.

•	 W  ubiegłym roku 
uczciliśmy:
100 rocznicę wybuchu I woj-
ny światowej i wymarsz I Kom-
panii Kadrowej z  krakowskich 
Oleandrów
70 rocznicę akcji,, Burza” – 
w tym operacji,, Ostra Brama”
70 rocznicę ludobójstwa Pola-
ków w Małopolsce Wschodniej 
i na Lubelszczyźnie 
70 rocznicę ludobójstwa w Pia-
śnicy – w tym miejsce kaźni lu-
dzi chorych psychicznie

Każdorazowo na tej uroczystości, przy wtórze werbla odczytywa-
ny jest Apel Poległych. Podniosłość chwili podkreśla obecność: 

Kompanii Honorowej, Pocz-
tów Sztandarowych, Orkiestry 
Dętej, chórów, licznie przyby-
łych delegacji Władz Samo-
rządowych i szkół oraz bardzo 
licznej grupy wiernych trady-
cji narodowej.

Każdemu uczestnikowi 
Zaduszek Narodowych, pod-
czas ustawiania w  kolumnie 
marszowej zostaje przypięta 
maleńka biało – czerwona ko-
kardka.               J. K.

Kolumna marszowa na trasie

Polska Szlachta odpiera atak wojsk szwedzkich
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Odróbmy zaległe lekcje historii

Program uroczystości:

Godz. 09:45 Spotkanie przy I stacji Golgoty Beskidów, przypię-
cie biało czerwonych kokardek

Godz. 09:50 Powitanie uczestników uroczystości patriotycz-
no – religijnej

Godz. 10:00 Sztuka plenerowa,, Polskie Termopile” przedsta-
wienie historii powstania Grobu Nieznanego Żołnierza od 1925 r. 
do czasów współczesnych: losowanie pola bitwy, ekshumacja 
trzech trumien na cmentarzu Orląt Lwowskich, uroczystości we 
Lwowie, trasa przejazdu pociągu platformy z trumną Nieznanego 
Żołnierza do Warszawy, Uroczystości w stolicy Polski, wysłuchanie 
ówczesnego kazania z 2 lipca 1925 r.

historia grobu w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu
Godz. 10;40 Przedstawienie na trasie na górę Matyskę, ple-

nerowej inscenizacji historycznej – pobyt Szwedów na Ziemi Ży-
wieckiej:

a. Bitwa – zbójnicy ratują króla Jana Kazimierza z rąk Szwe-
dów

b. Król Jan Kazimierz na żywieckim zamku pisze do miesz-
czan i chłopów odezwę

c. Odezwa króla Jana Kazimierza dociera do wsi Radziecho-
wy, Życie XVII wiecznej

wsi polskiej
d. Wymarsz chłopów i mieszczan na ratunek oblężonej Czę-

stochowie
e. Szwedzi w odwet palą Radziechowską wioskę

f. Obrona Częstochowy
Godz. 12:00 Msza Św. w intencji Ojczyzny;
Godz. 13:00 Apel Poległych i usypywanie Kurhanu Pamięci Na-

rodowej:
Godz. 13:30 wspólne spotkanie przy gorącym posiłku
Honorowy Patronat nad uroczystością objął:
Ks. Biskup Roman Pindel – Ordynariusz Diecezji Bielsko – Ży-

wieckiej

Organizatorzy:
1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina w Radziecho-

wach
2. Stowarzyszenie Dzieci Serc
3. Podlaski Regiment Odprzodowy Kraków – grupa rekon-

strukcyjna
4. Małopolska Chorągiew Husarska – gr. Rekonstrukcyjna
5. Związek Podhalan oddział Górali Żywieckich
6. Urząd Miejski w Żywcu oraz MCK w Żywcu
7. Starostwo Powiatowe w Żywcu oraz Wydział PKiT
8. Urząd Gminy oraz GCKPT Radziechowy – Wieprz
9. KGW i OSP z Gminy Radziechowy – Wieprz
10. Etno Bank Spółdzielczy Radziechowy -Wieprz
11. Liczna grupa mieszkańców Podbeskidzia
Zaduszki Narodowe odbędą się bez względu na pogodę – 

Obrońcy naszej wolności zasłużyli sobie na naszą pamięć – (prosi-
my o zabranie ciepłego ubrania i nakrycia głowy, Matyska to od-
słonięta góra 609 m.

Jadwiga Klimonda prezes Stowarzyszenia Dzieci Serc

Prośba o pomoc w dotarciu do adresatów: nauczycieli histo-
rii, j. polskiego, wychowawców, opiekunów samorządów szkol-
nych oraz uczniów z następującą wiadomością – zaproszeniem do 
współpracy.

Odróbmy zaległą lekcję historii – otwórzmy podwoje 
drzwi, które nie pozwalają na przypomnienie między inny-
mi, historii powstania Grobu Nieznanego Żołnierza, w jego 90 
Rocznicę oddania Narodowi Polskiemu.

Stowarzyszenie Dzieci Serc z  Radziechów już 3 października 
w  sztuce plenerowej Polskie Termopile przedstawi historię po-
wstania Grobu Nieznanego Żołnierza. Już jesteśmy pełni rado-
ści, że podjęliśmy się tego przedsięwzięcia, ale jest nam zarazem 
smutno, że tylko niewielka grupa dzieci, młodzieży i  dorosłych 
z Podbeskidzia pozna tę usilnie skrywaną historię, a przecież jest 
ona piękna i wzruszająca, a nade wszystko pouczająca. Może uda 
się nam zachęcić szkoły, liczne stowarzyszenia, grupy społeczne, 
KGW, OSP… na tyle, by poznały tę historię, a 2 listopada, dokład-
nie tak jak to było 90 lat temu, o godz. 13;00 po minucie ciszy roz-
legnie się: bicie kościelnych dzwonów, glos syren, klaksonów sa-
mochodowych…

2 listopada 2015 r. mija 90 Rocznica oddania Narodowi Pol-
skiemu, Grobu Nieznanego Żołnierza w  Warszawie.,, Chyba nie 
ma w Polsce człowieka, (czy na pewno?) który widząc Grób Niezna-
nego Żołnierza w Warszawie nie potrafiłby określić, co to za miej-
sce. Każdy z  nas niejednokrotnie miał możliwość obserwowania 
uroczystości organizowanych z  okazji ważnych państwowych 
świąt i widział składających na płycie Grobu Nieznanego Żołnie-
rza wieńce zarówno najwyższych dostojników z Polski jak i liczne 
delegacje zagraniczne... Jednak mimo wyjątkowości tego miejsca, 
zaledwie nieliczni wiedzą, kto jest pochowany pod płytą, na której 
od ponad 80 lat płonie ogień podsycany ludzką pamięcią i zawsze 
leżą świeże kwiaty od tych, dla których zginął śpiący tam Rycerz.

Żołnierz, który tam leży, nie ma imienia. Miał być i  jest bezi-
mienny. I taki też pozostanie już na zawsze. Napis na płycie Grobu 

Nieznanego Żołnierza zdaje się mówić wszystko: Tu leży Żołnierz 
Polski poległy za Ojczyznę.

Ale jak każdy żołnierz także i ten, choć nie ma swojego imie-
nia, ma swoją historię. Historię smutną i  tragiczna, ale też pięk-
ną i wzruszającą. Kiedyś tę historię znali wszyscy. Zanim wybuchła 
II wojna światowa, uczono o niej w szkołach, opowiadano w do-
mach, pisano w gazetach. Gdy jednak nastał czas II wojny świa-
towej, tego Śpiącego Rycerza nieprzyjaciele Ojczyzny znów zmo-
bilizowali do czynnej służby. Najpierw uczynili to Niemcy, któ-
rzy widząc w Grobie Nieznanego Żołnierza najbardziej namacal-
ny element polskości i  patriotyzmu, zakazali czcić jego pamięć, 
a w grudniu 1944 r. zburzyli monumentalny Pałac Saski, w kolum-
nadzie którego spoczywał Śpiący Rycerz. Komuniści, którzy wkro-
czyli do Warszawy wraz z Sowietami, odbudowali wprawdzie sam 
Grób, choć w zmienionej (częściowo zakłamanej) formie, ale zro-
bił coś jeszcze gorszego. Temu i tak bezimiennemu żołnierzowi za-
brali jedyną rzecz, jaką miał – własną historię.

Mimo 20 lat jakie upłynęły od chwili, gdy Polska wkroczy-
ła na nowo na drogę Wolności, w powszechnej świadomości Po-
laków Grób Nieznanego Żołnierza jest ciągle jedynie symbolem. 
Wprawdzie ważnym, ale bliżej nic niemówiącym. Ukazujące się co 
pewien czas pozycje naukowe i popularnonaukowe czy publika-
cje prasowe giną w szumie informacyjnych bieżących wydarzeń. 
Dziejów zaś Śpiącego Rycerza niestety próżno szukać w podręcz-
nikach historii….” (Zb. Girzyński Śpiący Rycerz zapomniana historia Niezna-
nego Żołnierza)

Czy pamiętamy słowa jakie kierował do nas A. Asnyka w wier-
szu,, Do Młodych”?

…Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie sami do-
skonalsze wznieść; Na nich się jeszcze święty ogień żarzy I miłość 
ludzka stoi tam na straży, I wy winniście im cześć!....

Już najwyższy czas to zmienić!
JK 

Tel. 501 355 794, dzieciserc@o2.pl
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Konkurs na najpiękniejszy bukiet zielny
W dniu 15 sierpnia odbył się po raz kolejny w Juszczynie Zręb-

nikach konkurs na najpiękniejszy bukiet zielny. Wydarzenie po-
przedziła uroczysta Msza Święta przy kaplicy w Juszczynie Zrębni-
kach, o której oprawę muzyczną zadbał Zespół Regionalny „Groj-
cowianie”.

W konkursie wzięło udział ponad 50 uczestników.
Wyniki Konkursu na najbogatszy i najpiękniejszy bukiet zielny:
PRZEDSZKOLE:
I MIEJSCE 
– Matylda Nikiel 
– Maciek Murański 
– Maja Pindel
SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce – Paulina Biegun 
II miejsce – Sonia Marian 
III miejsce – Karolina Tyc

GIMNAZJUM
I miejsce – Martyna Nowak 
II miejsce – Martyna Biegun 
III miejsce – Karolina Prochownik
OSOBY DOROSŁE: 
I miejsce – Zofia Staniak 
II miejsce – Leokadia Świniańska 
III miejsce – Zofia Kozieł

Gratulujemy laureatom bukietów, których komisja znalazła 
ponad 40 rodzajów ziół i wszystkim uczestniczącym w konkursie, 
gdyż wszystkie wiązanki były przepiękne!

Dziękujemy przedstawicielom miejscowych władz za przyby-
cie na to wydarzenie, Ochotniczej Straży Pożarnej w  Juszczynie 
za zabezpieczenie ruchu drogowego oraz Kołu Gospodyń Wiej-
skich i Sołtysowi Juszczyny Pani Mieczysławowi Sygutowi za po-
moc w organizacji i pyszny poczęstunek!

(M. Husar)
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIEPRZU W NOWEJ SZACIE
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wieprzu wraz z całą spo-

łecznością przedszkolną, składają serdeczne podziękowania Panu 
Maciejowi Mice Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz, za zlece-
nie pracownikom działu technicznego urzędu, odnowienie ele-
wacji zewnętrznej budynku Publicznego Przedszkola w Wieprzu 

na ul. Figurów. Dzięki tej decyzji oraz zaangażowaniu pracowni-
ków działu technicznego nasze przedszkole zyskało nowe oblicze. 
Koszt zakupu materiałów został pokryty z budżetu placówki, nato-
miast koszt wykonania w całości pokrył Urząd Gminy Radziecho-
wy – Wieprz.

Ponadto pragniemy wyrazić wdzięczność Radnym z Wieprza 
za przekazanie funduszy w kwocie 2000 zł na zakup urządzeń do 
ogrodu przedszkolnego na ul. Spacerowej. Za powyższą kwotę zo-
stały zakupione i zamontowane w ogrodzie 2 bujaki sprężynowe, 
dzięki czemu dzieci uczęszczające do naszej placówki na ul. Spa-
cerowej mają dodatkową atrakcję. 

Za całe dobro okazane naszej placówce jeszcze raz składamy 
serdeczne podziękowania słowami Św. Jana Pawła II 

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wieprzu
Danuta Adamczyk

Erasmus +
 -  Projekt Gimnazjum z Juszczyny zaakceptowany!!!

Nauczyciele języka angielskie-
go, mgr Maria Zaor i  mgr Edward 
Szczyrk w  czasie zimowych ferii 
szkolnych napisali projekt: „Live He-

althily in a Healthy Environment” – „Żyj zdrowo w zdrowym środo-
wisku”. Projekt ten uzyskał akceptację komisji konkursowej w ka-
tegorii KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i  dobrych praktyk 
Partnerstwa Strategiczne. Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie 
na realizację jego celów. Związane są one z propagowaniem zdro-
wego stylu życia i  potrzeby ochrony środowiska wśród naszych 
uczniów i mieszkańców gminy Radziechowy -Wieprz.

Zwycięstwo w  konkursie szkolnych wniosków jest 
znaczne, ponieważ tylko 68 na 444 polskich szkół zdobyło 
akceptację komisji konkursowej i może przystąpić do reali-
zacji swoich projektów.

Nasz projekt będzie realizowany w  ramach współpra-
cy ze szkołami z Niemiec (Gymnasium Den Eichen Uetze), 
Holandii (Dr. Nassau College Penta) i Turcji (Bedriye ve Ka-
dir Uysal Ortaokulu) i obejmować będzie bezpośrednio 120 
uczniów wraz z nauczycielami a pośrednio zaangażuje 5000 
uczestników. Głównym językiem komunikacji będzie język 
angielski, którym uczestnicy będą się porozumiewać w cza-

sie wizyt w partnerskich szkołach i w czasie realizacji zadań pro-
jektowych.

Tematy naszego projektu będą związane z  przedmiotami 
szkolnymi, takimi jak: biologia, fizyka, matematyka, chemia, ję-
zyk angielski, informatyka, geografia i wychowanie fizyczne. Dla-
tego też przyczyni się do wzbogacenia wiedzy uczniów, poprawi 
ich wyniki w nauce i  ich kondycję fizyczną, a w dalszej perspek-
tywie zaowocuje lepszymi wynikami w czasie egzaminów gimna-
zjalnych.

Międzynarodowa zaś współpraca przyniesie bardziej otwar-
te spojrzenie na świat i  tolerancję w  stosunku do innych kultur 

i  narodowości. Mamy też na-
dzieję, że tematyka związana 
z  ochroną czystości powietrza 
i  wody w  naszej gminie, znie-
chęci jej mieszkańców do spa-
lania śmieci i szkodliwych sub-
stancji chemicznych oraz zmo-
bilizuje ich do większej dbało-
ści o jakość środowiska, w któ-
rym żyjemy.

E. SZ.

WAKACYJNE „MARSZE ZŁOTEGO KIJA”
W  dniach 26 czerwiec, 10 lipiec oraz 21 sierpień odbyły się 

spotkania osób, które chętnie uczestniczyły w  cyklu „Marsz 
Złotego Kija”. Marsze te odbyły się w  Juszczynie i  dwa razy 
w Przybędzy. Zajęcia prowadziła Panią Bogusławę Dziergas – prze-
wodnik i profesjonalny instruktor Nordic Walking. Nordic Walking 
łączy w sobie najlepsze cechy idealnej aktywności ruchowej z wy-
korzystaniem specjalnych kijków z  zapięciami. To łagodny sport 
przeznaczony dla wszystkich niezależnie od płci i wieku.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i  zachęcamy do udziału 
w kolejnych spotkaniach!

GCKPT
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Grupa nieformalna „Misski spod Matyski” zaprasza serdecz-
nie kobiety na udział w spotkaniach w ramach projektu „Być sobą 
tu i teraz-warsztaty rozwojowe dla kobiet”. W czwartki o godzinie 
17:00 w  bibliotece w  Radziechowach spotykamy się aby rozma-
wiać o tożsamości, relaksować się i tworzyć. Projekt dofinansowa-
ny ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Tydzień Fantastyki w Bibliotece
Dziękujemy młodym organizatorom tegorocznego Tygodnia 

Fantastyki, który odbył się w  ostatnim tygodniu sierpnia. Kiedy 
w 2012 roku z grupą radziechowskiej młodzieży biblioteka orga-
nizowała pierwszy Tydzień Fantastyki – mini konwent na zakoń-
czenie wakacji – wiele wskazywało na to, że będzie to wprawdzie 
udane, ale jednorazowe przedsięwzięcie. Część młodych organi-
zatorów była akurat na etapie przechodzenia do szkół średnich, 
co w  przypadku Gminy Radziechowy-Wieprz oznacza zniknięcie 
z  lokalnej mapy i „ucieczkę” do miasta. Część wydawała się zbyt 
młoda żeby podołać organizacji tygodnia atrakcyjnych działań 
kulturalnych. Mimo początkowych obaw, oka-
zało się, że młodzi ludzie doskonale radzą sobie 
już od trzech lat. Tydzień Fantastyki wszedł na 
stałe do kanonu imprez wspieranych przez bi-
bliotekę. Każdy dzień Tygodnia jest poświęco-
ny jednemu tematowi, codziennie można wziąć 
udział w konkursie i wygrać nagrody. Tegorocz-
ny dzień filmowy wypełniły dyskusje i  prelek-
cje, dzień literatury stał się okazją do spotka-
nia z  fanfiction i  udziału w  czytaniu z  podzia-
łem na role fragmentów takich młodzieżowych 
klasyków jak „Harry Potter”, „Władca Pierścieni” 

czy „Igrzyska śmierci”. Dzień gier zdomino-
wały planszowy „Koncept” i karciana „Maska-
rada”, obie rozwijające umiejętność 
logicznego myślenia, wymagające 
sprytu i sprawnego komunikowania 
się ze współgraczami. Biblioteka na 
jeden dzień stała się sceną dla, roz-
grywanego przez kilkunastoosobo-
wę grupę młodzieży, LARPa. To reży-
serowane na żywo widowisko, któ-
rego uczestnicy wcielając się w przy-
dzielone role i  realizują indywidual-
ne cele, niejednokrotnie sprzeczne 

z dążeniami innych uczestników. Intryga, zagadka, poszukiwanie 
sprzymierzeńców i  identyfikacja zagrożeń. Zaangażowanie gra-

czy sprawia, że biblioteka zamienia się 
na chwilę w  przestrzeń jak z  filmowego 
kadru. Postronni czytelnicy są włączani 
przez reżysera w ciąg akcji, chętni otrzy-
mują epizodyczne role do odegrania. 
A wszystko to zaplanowane i przeprowa-
dzone przez grupę młodzieży w wieku od 
13 do 20 lat.

Warsztaty programowania 
robotów w Bibliotece!

10-go września w  Domu Ludowym 
w  Radziechowach i  w  bibliotece w  Ra-
dziechowach odbyły się warsztaty poka-

zowe programowania dla dzieci i młodzie-
ży. W  warsztatach wzięło udział 39 dzie-
ci z  terenu Gminy. Dzieci zaprojektowa-
ły, zbudowały a  następnie zaprogramo-
wały roboty z  klocków LEGO Mindstorm. 
Warsztaty były możliwe dzięki uprzejmo-
ści Stowarzyszenia Edukacji Pozaformal-
nej „MERITUM” z  Krakowa. Istnieje szansa 
abyśmy przy współpracy ze stowarzysze-
niem stworzyli w przyszłości gminny ośro-
dek programowania dla dzieci i młodzieży.

biblioteki
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Wakacyjne zajęcia dla dzieci już za nami…
Wakacje już za nami. Pozostały po nich piękne wspomnie-

nia, a wiele z nich dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy za-
wdzięcza warsztatom, które odbyły się w naszej gminie pod 
hasłem „Środy z  Kulturą – otwarte domy ludowe”.  Wzięło 
w  nich udział ponad 100 dzieci i  młodzieży z  terenu gminy 
Radziechowy-Wieprz!

Pierwsze z  zajęć pod hasłem „Środy z  Kulturą – otwarte 
domy ludowe” odbyły się 8 lipca w Brzuśniku i rozpoczęły uro-
czystym otwarciem całego cyklu. Dzięki pięknej pogodzie bawi-
liśmy się wspólnie na świeżym powietrzu - były zagadki i konku-
rencje sportowe!

I miejsce w łamigłówkach oraz w grze w kręgle zdobyła Oliwia 
Polak I miejsce w rozgrywkach z ping-ponga zajęła Oliwia Biegun 
natomiast w badmintona I miejsce zdobył Klaudiusz Biegun

Fotorelacja
 z Brzuśnika

Fotorelacja z Juszczyny

Wspólnie stworzyliśmy także deser – sałatkę 
z owoców!

Kolejne z zajęć odbyły się 29 lipca w Juszczynie. Tego dnia główną atrakcją były warszta-
ty pieczenia rurek z kremem. W tym trudnym zadaniu wspaniale instruowała dzieci Pani 
Marzena Mrowiec. Na zakończenie odbyły się warsztaty tworzenia witraży z papieru pro-
wadzone przez Panią Agnieszkę Biegun. Mieliśmy także zaszczyt gościć u nas Panią Posłan-
kę Małgorzatę Pępek, która przywiozła dzieciom upominkowe gadżety.
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Na każdych zajęciach atrakcje były inne - 5 sierpnia odbyły się 

warsztaty w Wieprzu - było mnóstwo radości, gdyż mieliśmy po-
kaz zajęć cyrkowych, które prowadziła Pani Ania Jakubiec. 

Dodatkowo w ramach warsztatów kulinarnych dzieci przygo-
towały pyszne kanapki. 

Fotorelacja z Wieprza

Fotorelacja
 z Przybędzy

W  dniu 12 sierpnia warsztaty odbyły się w  Przybędzy, gdzie 
młodzi kucharze razem upiekli pyszne gofry. Tego dnia odbył 
się także kurs rysunku dla początkujących. Prowadził go Pan 
Wojtek Kądziołka z Radziechów. 
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Ostatnie zajęcia, 29 sierpnia, kończące cykl pod hasłem „Środy z  Kulturą 
– otwarte domy ludowe” zaplanowane zostały w  Radziechowach. W  pięknej 
sali Domu Ludowego odbył się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. 
W tej ważnej lekcji wzięli udział także wychowankowie przedszkola w Radzie-
chowach. Serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi Roczynie oraz Panu Paw-
łowi Płonce, za przeprowadzenie tych ważnych dla naszego bezpieczeństwa 
zajęć. Tego dnia na obiad uczestnicy mogli skosztować pizzy ufundowanej piz-
zerię VIVI LA SORPRESA. 

Fotorelacja
z Bystrej

Fotorelacja
z Radziechów

Przedostatnie warsztaty odbyły się 23 sierpnia w  Domu Lu-
dowym w Bystrej. Uczestnicy stworzyli piękne i pyszne babecz-
ki z czekoladą. Pani Ania Jakubiec nauczyła także dzieci mo-
delowania z balonów i przeprowadziła serię fantastycznych 
animacji, które przyniosły dzieciom wiele radości!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w  realizacji za-
jęć, a w szczególności naszym sponsorom: Firmie Żywiec Zdrój, Zakłado-
wi Przetwórstwa mięsnego Bogusława i Władysław Wolny, Hurtowni Wa-
rzyw i Owoców Czech&Czech, Pizzerii VIVA LA SORPRESA oraz Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska!

Zajęcia prowadzili przedstawiciele organizatorów: Marta Husar, 
Agnieszka Mika oraz Szczepan Skrzypek.

Organizatorami zajęć było Stowarzyszenie Aktywni NAD SOŁĄ oraz 
Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz.

(M.Husar)
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OSTRA RYWALIZACJA W RADZIECHOWACH  
DLA ANDRZEJA WIŚNIOWSKIEGO

W  tym roku znany i  odbywający się po raz 7 turniej pn. 
Ogólnopolski Memoriał im. Andrzeja Wiśniowskiego w  Te-
nisie Stołowym osiągnął rekordowy poziom ilości zawodni-
ków. Na wydarzenie mające miejsce 22 i  23 sierpnia do Ra-
dziechowskiego Zespołu Szkół im ks. prał. Stanisława Gawli-
ka, przybyli nie tylko zawodnicy i zawodniczki z całej Polski, 
ale także ze Słowacji i Niemiec. Łącznie w sportowych zmaga-
niach wzięło udział ponad 220 uczestników.

Radziechowy mają własny sposób na przypominanie społe-
czeństwu, że to z  Radziechów pochodził wielki sportowiec An-
drzej Wiśniowski i  ku Jego pamięci 
już od lat w  Radziechowach walczy 
się o puchary i nagrody.

– Tym razem turniej przyciągnął 
rekordową ilość zawodników. Wiele 
osób sądziło, że rozgrywki zakończą 
się dopiero w nocy... – komentuje To-
masz Mika koordynator i jeden z po-
mysłodawców turnieju.

W oficjalnym rozpoczęciu nie za-
brakło gorącego powitania zawod-
ników przez Wójta Gminy Macieja 
Mikę, Dyrektora szkoły – Panią Jadwi-
gę Śleziak oraz mał-
żonkę Andrzeja Wi-
śniowskiego Panią 
Danutę. Na turnie-
ju nie brakło także 
rodziców Pana An-
drzeja.

Tegoroczne roz-
grywki rozpoczęły 
się w  sobotę o  go-
dzinie 9.30 zma-
ganiami w  katego-
riach: szkół podsta-
wowych i  gimna-
zjalnych, w  katego-
rii kobiet, weteranów i  osób nie-
pełnosprawnych. W  drugim dniu 
od 8.00 uczestnicy mogli zmierzyć 
się w kategorii OPEN oraz kategorii 
przeznaczonej dla Amatorów.

Turniej przewidywał aż sie-
dem kategorii: A  – Szkoły Podsta-
wowe, B – Gimnazjum, C – Kobie-
ty Open, D- Weterani (powyżej 55 
lat) i  E – Osoby niepełnosprawne, 
F – Amatorzy (do IV ligi włącznie) 
oraz G – Open (bez ograniczeń li-
gowych).

Choć głównym celem zawo-
dów była sportowa rywalizacja i uczczenie pamięci Andrzeja Wi-
śniowskiego, to pamiętać należy także, że tenis stołowy to świetny 
środek rehabilitacji, rekreacji i czynnego wypoczynku. Najmłodsza 
tegorocznego turnieju miała 7 lat – była nią Dominika Juraszek, 
a za swoją sportową postawę otrzymała pamiątkową statuetkę od 
gościa Honorowego Turnieju Pana Adama Jurasza.

WYNIKI ZAWODÓW PREZENTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:
KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE:
1 miejsce – Kamil Czapla,
2 miejsce – Mateusz Dadak,
3 miejsce – Ilona Sztwiertnia,
4 miejsce – Zuzanna Staszczak,

KATEGORIA SZKOŁY GIMNAZJALNE
1 miejsce – Jan Zandecki,
2 miejsce – Krzysztof Pawłowski,

3 miejsce – Szymon Radło,
4 miejsce – Angelika Janik

KATEGORIA KOBIETY OPEN
1 miejsce – Sandra Hetnał,
2 miejsce – Angelika Janik,
3 miejsce – Agnieszka Ochman, Magdalena Graboń

KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNI gr. VI – VIII
1 miejsce – Sławomir Brak,
2 miejsce – Grzegorz Pieronek,
3 miejsce – Tomasz Mika,
4 miejsce – Adam Kopeć

KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNI gr. IX – X
1 miejsce – Roman Ćwik,
2 miejsce – Dariusz Ścigany,
3 miejsce –Klaudiusz Mały-Wieczorek,
4 miejsce – Michał Reterski

KATEGORIA WETERANI:
1 miejsce – Mirosław Lewczuk,
2 miejsce – Zdzisław Dziędziel,
3 miejsce – Marian Strzałaka,
4 miejsce – Krzysztof Mirek

KATEGORIA AMATOR:
1 miejsce – Błażej Cioch,
2 miejsce – Krzysztof Schaniel,

3 miejsce – Paweł Gąsiorski,
4 miejsce – Robert Klafczyński

KATEGORIA OPEN
1 miejsce – Krzysztof Malcherek (Niemcy),
2 miejsce – Martin Guman (Słowacja), Artur 
Białek,
4 miejsce – Jakub Załuski

Głównym sędzią turnieju był Jerzy Schre-
iber oraz Tomasz Mika

Łączna pula nagród finansowych w  kate-
gorii OPEN turnieju stanowiła aż 2000 złotych! 
Oprócz tego na zwycięzców czekały puchary 

i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i sprzętu AGD, 
a wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkową koszulkę.

Organizatorami turnieju byli: Rodzina Wiśniowskich, LITS TS 
Anders „Jedność” Żywiec, Zespół Szkół im ks. prał. Stanisława Gaw-
lika w Radziechowach oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji Tu-
rystyki Radziechowy-Wieprz. Koordynatorem turnieju, jak co roku, 
był Pan Tomasz Mika.



Nasza GmiNa

29

Patronat medialny nad wydarzeniem odjęli: www.zywiec-
sport.pl, Magazyn Polski PingPong – www.pingpong.com.pl, Ty-
ski Tenis – www.tyskitenis.zafriko.pl.

Patronem honorowym Turnieju był Wójt Gminy Radziechowy-
Wieprz Pan Maciej Mika.

Dziękujemy licznym sponsorom turnieju, którymi byli: Fir-
ma ALBIS Biuro Budowlane, ETNO BANK Spółdzielczy Radziecho-

wy-Wieprz, Gmina Radziechowy-Wieprz, Gminne Centrum Kul-
tury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz, Usługi Kamieniar-
skie Bartłomiej Kosiec, Drink Bar “Fufek & Ferdek” Stanisław Jura-
szek, “MIREX”, Horse Speed Trans, Sortownia Surowców Wtórnych 
“PIOTR PLAST” Piotr Figura, GS Węgierska Górka, Zakład Przetwór-
stwa Mięsnego W. i  B. Wolny Cięcina,  Zakład Przetwórstwa Mię-
snego Błachut, Zagroda Agroturystyczna „Końska Dola”, „Darvin” 
-meble na wymiar, Magazyn Towarów Masowych Helena i Bene-

dykt Czech, „PIERNIKI ŻYWIECKIE” 
K i K Bielewicz, EDBUD Płytki Ce-
ramiczne Jerzy Tlałka, Biuro Usług 
Geodezyjnych-Marcin Dziedzic, 
Tomasz Kosiec, Piotr Kosiec, Łu-
kasz Jakubiec i Rodzina Wiśniow-
skich.

Gratulujemy wszystkim laure-
atom i życzymy im kolejnych suk-
cesów sportowych!

(M. Husar)

NOWY SZLAK Z BRZUŚNIKA NA SŁOWIANKĘ
Z okazji 110-Lecia oddziału Babiogór-

skiego PTTK dnia 29 sierpnia 2015 roku 
koło PTTK Globtroter Brzuśnik otwarło 
szlak spacerowo-rowerowy Brzuśnik-Sło-
wianka. Oprócz mieszkańców naszej gmi-
ny na otwarcie przybyli koledzy z innych 
kół na czele z prezesem oddziału Babio-
górskiego kol. Jakub Nowak Tadeusz Go-
łuch z Węgierskiej Górki Zdobywcy z Żyw-
ca oraz kol. z Porąbki. Przy pięknej pogo-
dzie i w dobrych humorach po przejściu 
całej trasy w drodze powrotnej na Magu-
rze odbyło się ogni-
sko   z pieczeniem 
kiełbasy. 

Dziękujemy na-
szym sponsorom: 
Firmie wędliniar-
skiej Bogusława i 
Władysław Wolny 
z Cięciny Pracow-
ni reklamowej Piotr 
Gołek, Firmie Ży-
wiec Zdrój,  KGW 
Brzuśnik, Gminne-
mu Centrum Kul-

tury, Promocji, Turystyki Radziechowy-
Wieprz i Turystyki, Radzie Gminy, Łuka-
szowi Kozubek, Stowarzyszeniu Aktyw-
ni NAD SOŁĄ oraz właścicielom domów 
pod Magurą. Osobne podziękowania kie-
rujemy do: Stanisława Jura, Grzegorza 
Włoch, Mareka Żur, Piotr Gołek, Stanisław 
Gołek oraz Filip Krzus. 

Zapraszamy do wspólnych wędró-
wek!

Józef Krzus
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WYNIKI TURNIEJU O PUCHAR WÓJTA
GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

W piątek 11.09.2015 odbył się Turniej o Puchar Wójta Gminy 
Radziechowy – Wieprz w kategorii Szkół Podstawowych

WYNIKI TURNIEJU
1 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu
2 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie
3 miejsce – Zespół Szkół im. ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radzie-
chowach
4 miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy
5 miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bystrej
6 miejsce – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego 
w Brzuśniku

Królem Strzelców turnieju został Konrad Juraszek (6 bramek) 
ze Szkoły Podstawowej im. Franciszka Polaka w Juszczynie! 
Najlepszym bramkarzem turnieju została Julia Wach Zespół 
Szkolno Przedszkolny w Przybędzy!
W Sobotę 12.09.2015 odbyły się rozgrywki w Turnieju o Puchar 
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz w kate-
gorii Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
w kategorii OLD BOYÓW.

WYNIKI KATEGORII OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH

1 miejsce – OSP Wieprz 
2 miejsce – OSP Bystra 
3 miejsce – OSP Juszczyna

 
Królem Strzelców turnieju został Radosław Duraj (3 bramki) 
z OSP Bystra 
Najlepszym bramkarzem turnieju został Michał Rypień OSP 
Wieprz

WYNIKI KATEGORII OLD BOYÓW
1 miejsce - OLD BOYE WIEPRZ 
2 miejsce - OLD BOYE JUSZCZYNA & BYSTRA 
3 miejsce - OLD BOYE RADZIECHOWY oraz OLD BOYE WILKOWICE 
„WILKI”

Królem Strzelców turnieju został Sławomir Ciućka OLD BOYE 
WIEPRZ (6 bramek)
Najlepszym bramkarzem turnieju został Ludwik Dędys OLD 
BOYE JUSZCZYNA & BYSTRA

Dziękujemy Sponsorom Turnieju Firmie Concordia Polska 
oraz Firmie Żywiec Zdrój S.A!

(K. Figura)
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W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ

TERAPIA PROSTO Z ULA

Często nie doceniamy walorów zdrowotnych produktów 
z ula, a tymczasem miód, kit pszczeli, mleczko, pyłek kwiatowy, 
zapobiegają chorobom oraz leczą nie tylko przeziębienie! Miód 
powstaje zwykle z nektaru kilkunastu roślin. Pszczelarze uzysku-
ją też miody gatunkowe. Swoje pasieki przewożą w różne rejo-
ny, gdzie rosną rośliny miododajne. Miód rzepakowy wspoma-
ga leczeniu wątroby. Gryczany – zapobiega chorobą krążenia. 
Lipowy i  spadziowy – pomagają przy przeziębieniu. Miód za-
wiera łatwo przyswajalne cukry, glukozę, fruktozę, aminokwa-
sy, enzymy, ciała odpornościowe oraz witaminy: B2, C, H, PP, dla-
tego przy przeziębieniu warto pić często gorącą (ciepłą) herba-
tę z miodem i z sokiem z cytryny. Unieszkodliwi to bakterie oraz 
wzmocni siły obronne organizmu.

Systematyczne jadanie miodu normuje ciśnienie krwi. Lu-
dzie powinni wypijać codziennie na czczo szklankę wody z 2 łyż-
kami miodu i z sokiem z cytryny. Już od września trzeba zacząć 
kurację miodową, aby nie dać zaskoczyć się jesieni, która przy-
nosi zmienną pogodę i nasze samopoczucie zostaje zachwiane 
(stajemy się osłabieni i apatyczni, zmęczeni całoletnią pracą).

Miód: poprawia pracę układu pokarmowego. Podczas kło-
potów z  trawieniem trzeba na czczo wypić powoli szklankę 
wody letniej z łyżką miodu. Miód także uspakaja i działa nasen-
nie- osoby nerwowe, zamiast sięgać po tabletkę – mogą zjeść 
łyżeczkę miodu codziennie po kolacji. Poprawia też pracę ne-
rek i aby pozbyć się z nich piasku trzeba pić kilka razy dziennie 
w różnych porcjach napój z miodu, oliwy z oliwek i soku z cy-
tryny.

Bardzo zdrowe są pszczele produkty. Mleczko pszczele za-
wiera minerały, aminokwasy, enzymy. Wykorzystane jest w  le-
czeniu arteriosklerozy, zaburzeń trawienia i  chorób skóry. Py-
łek pomaga przy anemii, nadciśnieniu, nerwicach, a  ponad-
to wzmacnia odporność. Propolis działa przeciwbólowo, bak-
teriobójczo, przyśpiesza gojenie ran i  owrzodzeń. Dlatego też 
pszczoły zbierają nektar oraz pyłek z  tych roślin, które nie są 
szkodliwe dla człowieka. Delektują się naszymi ziołami, który-
mi się leczymy, sporządzamy herbatki, a nie wiemy że wszystkie 
te dobroci przyrody zbierane przez tego małego owada, przera-
biane są przez niego w tym specyfiku miodzie.

W obecnych czasach miód został ogromnie doceniony nie 
tylko jako lekarstwo, lecz znalazł szerokie zastosowanie w jadło-
spisie. Nawet najlepsi kucharze zaczęli go wprowadzać do wy-
kwintnych potraw, ponieważ poprawia walory smakowe.

Dawniej pszczoły żyły dziko w dziuplach oraz pniach drzew. 
Dopiero Ks. dr. Jan Dzierżon postanowił te małe owady ujarz-
mić i zbudował pierwsze ule. Poświęcał swoją wiedzą i czas zaj-
mując się pszczelarstwem, a ponieważ uważano, że zaniedbu-
je obowiązki kapłańskie został wykluczony. Mimo to dalej po-
święcał się swojej pasji. Został wielkim pszczelarzem i całą swo-
ją mądrość w tej dziedzinie przekazał ludzkości- „tylko prawda, 
współpraca i  wspólne działanie przynoszą to co najlepsze dla 
człowieka”. Dzisiaj pszczelarze, którzy wnoszą wkład do jego do-
robku są odznaczani medalami lub statuetkami z imieniem tak 
wielkiego człowieka ks. dr. Jana Dzierżonia

PIECZEŃ Z INDYKA W MIODZIE

Składniki: 1,5 – 2kg piersi z indyka, 1 ½ łyżki startego świe-
żego imbiru, 10 dkg ziarenek sezamu, 8 łyżek sosu sojowego, 3 
łyżki marmolady pomarańczowej, sok i skórka starta z cytryny, 

1kg marchewki, 3 łyżki masła, 2 łyżki miodu, 1,5 setki bulionu 
warzywnego, 1 pęczek natki pietruszki.

Wykonanie: opłukane i wysuszone mięso posmarować ma-
rynatą, imbir wymieszać z sosem sojowym, sezamem, marmola-
dą pomarańczową, sokiem z cytryny oraz otartą skórką, wstawić 
do lodówki przynajmniej na noc. Piekarnik rozgrzać do temp. 
180°C. Mięso włożyć do żaroodpornego naczynia i  dusić ok 
40minut smarując co jakiś czas sezamową marynatą, dolewając 
trochę bulionu. Pod koniec pieczenia zdjąć pokrywę zarumie-
nić przez ok 20 minut. Na patelni roztopić masło, poddusić po-
krojone marchewki, dodać miód i wlać bulion. Dusić pod przy-
kryciem ok. 10 min. Pokrojoną natkę pietruszki wsypać do mar-
chewki, doprawić pieprzem. Pokrojoną pieczeń rozłożyć na pół-
misku – obok niej duszoną marchewkę oraz pieczone ziemniaki.

POLĘDWICZKI W MIODZIE

Składniki: 1kg polędwiczek wieprzowych, 2,5 setki płynne-
go miodu, 2,5 setki pitnego miodu (trójniak) słoik musztardy sa-
repskiej, mały kubek śmietany 12%, oliwa, sól, pieprz, tymianek.

Wykonanie: Umytą, osuszoną polędwicę kroimy na kawał-
ki, moczymy w  płynnym miodzie wymieszanym z  musztardą 
i wkładamy do lodówki na całą noc. Następnie na dobrze roz-
grzanej oliwie smażymy polędwiczki na rumiano ok 20min. Wyj-
mujemy. Do sosu z  patelni wlewamy miód pitny oraz śmieta-
nę – mieszamy, doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem. Po-
lędwiczki polewamy sosem, posypujemy tymiankiem i podaje-
my z ziemniakami purre.

PIERNIK

Składniki: 2 ½ szkl mąki, 1szkl i 3 łyżki cukru, 1szkl mleka, 
1szkl miodu, ½ kostki margaryny, 10 dkg rodzynek, 1 przypra-
wa do piernika, 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 1 łyżeczka prosz-
ku do pieczenia.

Wykonanie: Na patelnię wsypać 3 łyżki cukru i ciągle mie-
szając doprowadzić do rozpuszczenia, następnie dodać 4 łyż-
ki wody. Margarynę rozpuścić. Do przesianej mąki dodać ostu-
dzony karmel, rozpuszczoną margarynę, przyprawę do pierni-
ka, sodę, proszek do pieczenia, miód i cukier. Wymieszać a na-
stępnie dodać żółtka dokładnie mieszając. Dodać mleko i  wy-
mieszać. Na sam koniec dodać ubite na sztywno białka oraz spa-
rzone rodzynki. Ciasto wylać do formy keksowej i piec 40 min 
w temp 180°C.

Można przytoczyć wiele ciast i potraw na bazie miodu lecz 
trzeba pamiętać o pszczołach, które giną przez herbicyty. Opry-
skujemy mini trawy unikając w ten sposób wykaszania, a prze-
cież nasze życie zależy od tego maleńkiego owada, który maso-
wo ginie i „nasze życie też”. Szanujmy pszczelarzy, którzy swo-
ja ciężką pracą mogą nam zapewnić drogocenny przysmak. 
W Gminie Radziechowy-Wieprz jest wielu pszczelarzy, kontynu-
ujących tradycje rodzinne m.in.: Stanisław i Józef Tymlowie, czy 
też Tadeusz Ozimiński, którego miody w pięknej oprawie gosz-
czą na wytwornych stołach, oraz młoda kobieta o wielkim sercu, 
która wspomaga charytatywnie wszystkie imprezy organizowa-
ne w Przybędzy. Jest nią Pani Sabina Zuziak. Otrzymują ani na-
grody z okazji „Święta Miodu” organizowanego podczas Dni Po-
wiatu.

Elżbieta Kliś
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Gminny kącik literacki

Żegnać lato
Wrzesień się zjawia niespodzianie
Liście sukienek złoci jesień
Z Beskidów schodzi chłód nad ranem
W miasto co ze snu się podniesie.
Aby od nowa rozpoczynać
Słoneczny dzień nim przyjdą deszcze.
Kiedy się srebrzy pajęczyna
W drzewach co nie wycięte jeszcze.
I chciałbyś znów w te dni, które
Minęły dawno w młodość co znikła.
Jak błysk lata kiedy kosa
W niwach, łąkach kwiecie pozamiata.

HUMOR
Pyto się turysta:
- czy to prawda e tutejsi gorole nie lubią przybyszów z nizin?
- A widzicie panocku tyn cmyntorz??
- Widzem
- To tu leżom ci, co przysli na zabawe bez zaproszenia.

Turysta pyta się górola
- Baco, czemu ciągniecie ten łańcuch
- a co mom go pchać??

PRZYSŁOWIA
Grzmot wrześniowy – niedostatek zimowy.
Wrzesień kiedy ciepły, to październik skrzepły.
Na święty Mateusz płaszcz wdziej a na święty Michał futro miej.

FRASZKI
Ciasne Buty
Oj, mom Ci buty własne
Ale straśnie ciasne,
Co jeden krok zrobie,
Odpoczywam sobie.

Oj Cuda
Oj cuda, cuda robi góralska zentyca
Wbieg ceper za krzocek
I jak zając kica.

Wycieczkowanie
Wycieczka za wycieczką
Człowiek się czuje
Jak kapusta w beczce.

Powiedzieli
Nienawiść jest zemstą tchórza za to,
Że dał się zastraszyć.
Schlebianie przysparza przyjaciół prawda wrogów.
Wyjąwszy krzywdy bliźniego, wolno każdemu czynić co chce.

Prawda
Pamiętajcie o tym, że jeśli
Diabeł chce kogoś kopnąć,
Nie uczyni tego nigdy
Swym końskim kopytem,
Lecz swą ludzką nogą.

Kącik Literacki Mieczysława Polaka dla Naszej Gminy
Wiersze, poezje, przysłowia, humory, fraszki

Mocna reprezentacja gminy na dniach powiatu!
W  sobotę 8 sierpnia na błoniach Amfiteatru Pod Grojcem 

w  Żywcu odbyły się po raz kolejny Dni Powiatu Żywieckiego. 
W ramach tej, cieszącej się dużym zainteresowaniem imprezy od-
był m.in. Przegląd Potraw Regionalnych pn. „Próbowacka Jodła 
Beskidzkiego”, w  którym naszą gminę reprezentowały Panie ze 
Stowarzyszenia Wieprzanki oraz Święto Miodu, w ramach które-
go odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na „Pasiekę Roku 2015”, 
i tu wśród zwycięzców znalazła się Pani Sabina Zuziak i Pan Tade-
usz Ozimiński!

W  Przeglądzie Potraw Regionalnych pn. „Próbowacka Jodła Be-
skidzkiego” wzięło udział aż 14 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu po-
wiatu żywieckiego. Wśród nich prezentowało się Stowarzyszenie 
„Wieprzanki” z Wieprza. Wszystkie potrawy udostępnione były do de-
gustacji dla publiczności na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich. Wy-
roby zgłoszone do konkursu komisja oceniała przede wszystkim pod 

kątem zgodności z tradycją kulinarną regionu, walorów smakowych 
i możliwości zastosowania ich we współczesnym jadłospisie.

W konkursie Panie z naszej reprezentacji zdobyły II miejsce w ka-
tegorii ciasta – za „ciasto na maślance”. Wielkie brawa należą się także 
Pani Elżbiecie Kliś z Przybędzy, która zdobyła również II miejsce w ka-
tegorii potrawy na miodzie za „śledzie na miodzie”. Pani Kliś reprezen-
towała Koło Pszczelarzy „Bartnik” z Żywca.

Świetnie spisali się także pszczelarze z  naszego terenu. Konkurs 
„Pasieka Roku 2015” przyniósł dwóch zwycięzców z tereny gminy Ra-
dziechowy-Wieprz: Pana Tadeusza Ozimińskiego z  Radziechów, któ-
ry zajął III miejsce w kategorii powyżej 20 rodzin pszczelich i Panią Sa-
binę Zuziak z Przybędzy, która zajęła 2 miejsce w kategorii poniżej 20 
rodzin pszczelich.

Serdecznie gratulujemy!    (M.Husar)



Nasza GmiNa

33

Łodygowianka Sp. z o.o.
ul. Piastowska 45, 34-325 Łodygowice tel. 33 863 11 64

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz
Druk i opracowanie graficzne: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o. 

43-300 Bielsko-Biała, ul. St. Dubois 4  
Adres Redakcji: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, tel. 33 860-15-79, fax. 33 867-66-13

e-mail: biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl, gckptrw@gmail.com

Redaguje Zespół w składzie:
mgr Magdalena Więzik – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz;

Irena Rodak – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Radziechowy - Wieprz;
mgr Marta Husar – pracownik Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz;

Pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz
Wszystkich mieszkańców chcących współredagować nasz biuletyn prosimy o przesyłanie artykułów do 7 dnia każdego miesiąca 

na adres: biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl, gckptrw@gmail.com

Informujemy, że istnieje możliwość zamieszczania reklam i ogłoszeń od osób prywatnych i firm. 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia autora, zmiany

tytułów i opracowania redakcyjnego.  Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułów lub ogłoszeń nie odpowiadających 
profilowi biuletynu lub jeśli ich forma lub treść może spotkać się z negatywnym odbiorem czytelników biuletynu.

Zielarz, gawędziarz,
pogodynka

Bez Andrzeja Murańskiego trudno wyobrazić sobie na 
Żywiecczyźnie jakąkolwiek ważną imprezę. Bez jego hu-
moru, swady, gawędziarskiej pasji, wiedzy. Potrafi mówić 
poważnie i na żarty na każdy temat. Szczególnie na temat 
ziół, które sam zbiera, suszy, a nawet uprawia.

Potrafi polecić odpowiednie na każdą dolegliwość, 
o każdym wie dużo i opowiada przekonująco. Kilka lat temu po-
lecił mi jedną ze swoich czarodziejskich mieszanek na kręgo-
słup i naprawdę pomogła. Często właśnie do niego zwracamy się 
o prognozę pogody i zazwyczaj jego góralski nos i w tej dziedzi-
nie nie zawodzi.

Jego wszechstronne zainteresowania dały o sobie znać już we 
wczesnej młodości. Skończył szkołę rolniczą, uzupełnił ją o ogrod-
nictw, pracował w zakładzie włókienniczym, jednocześnie zalicza-
jąc wieczorowe studium kulturalno – oświatowe. Potem zaliczył 
wojsko, wrócił do rodzinnej Juszczyny, gdzie prowadzi niewiel-
kie gospodarstwo i niezmiennie rozwija zainteresowania związa-
ne ze sztuką ludową. „Na głowie” ma prowadzenie wiejskiego ze-
społu teatralnego, pracę w PTTK, Towarzystwie Miłośników Ziemi 
Żywieckiej, udział we wszystkich imprezach gawędziarzy i instru-
mentalistów ludowych i  wiele innych działań. Od lat jest człon-
kiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Przede wszystkim jednak to wspaniały gawędziarz. Talent, jak 
sam mówi, odziedziczył po ojcu „Jontku” Murańskim. Lista zdoby-
tych przez niego nagród, wyróżnień oraz wydanych publikacji ga-
wędziarskich jest dziś bardzo długa.

Wanda Then

Zielarz z Gór
Andrzej Murański

radzi:
Dla kobiet mające kłopoty z pęcherzem.

Kiedy czujesz pieczenie i  ból, parcia na pęcherz 
i musisz co chwila gonić do łazienki to należy pić 
herbatkę z tych ziół:

1. Liść brzozy 50 g.
2. Liść pokrzywy 50 g.
3. Ziele nawłoci 50 g.
Zmieszać ich razem, zagotować i  odstawić do naciągnięcia i  pić 
3 razy po 1 szklance i do tego zjeść po 1 łyżeczce żurawiny 3 razy 
dziennie.

Dla mężów chorych na prostatę.
 Zalecam zestaw ziół:

1. Liście brzozy,
2. Liść pokrzywy,
3. Ziele rdestu ptasiego,
4. Ziele skrzypu,
5. Ziele wierzbownicy,
6. Ziele przytułki właściwej,
7. Ziele barszczu.

Równe ilości wymieszać razem zagotować i  odstawić do na-
ciągnięcia i pić 3 razy dziennie po szklance. Zioła można kupić lub 
samemu uzbierać. Jeżeli byłaby skłonność do raka to liść pokrzy-
wy zastąpić korzeniem z pokrzywy, a przytulie właściwą zastą-
pić przytuljom czepną. Sprawdzić czy lóżko nie jest na cieku (żyle 
wodnej).       Andrzej Murański
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Kącik
 Literacki   

Wiersze

Jesień
Kie świyrscyk siod za jałowcym
Nad ścierne rozlywiska
Jesiyń w badylak maluje gymbe.
Z pastyrskik ognisk pełnyk tynsknoty
W kolorze bukow, w śpiewie jawora
Po groniak niknie,
Pastyrsko śpiywka
Ji leci z halnym dusa jesieni
Moja ji nieba.

Październik
Październik dźwignoł różaniec
Niech odmawiają go drzewa
Poprzez rżyska ścierniowe
Spływają kolory z nieba

I dymy z ognisk pastuszych
W badylach świerszczyk śpiewa
Tęsknota krzyku żurawi
Tęczą okrywa drzewa

Sady ujęte w ciepłe ręce 
Jesień w ogrodzie pracuje jeszcze
I płyną nici babiego lata
A moja dusza – zapłacze z deszczem

Andrzej Murański

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



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

EKO GROSZEK
*  WĘGIEL  *  MUŁ  * 
*  FLOT  *  PIASEK  *

*  KRUSZYWA BUDOWLANE  *

TEL. 601-654-252

WORKUJEMY
EKO GROSZEK oraz WĘGIEL

*  ARTYKUŁY METALOWE  *
*  NARZĘDZIA  *  FARBY  *

*  SYSTEMY ZAMOCOWAŃ  *
*  CHEMIA BUDOWLANA  *

Tel: 663-734-024

DO 10 KM TRANSPORT GRATIS
PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 TON OPAŁU

NOWOŚĆ!




