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Mamy najpiękniejszą zagrodę  
w Województwie!

XI Zaduszki Narodowe i usypywanie Kurhanu 
Pamięci Narodowej w Radziechowach  

na górze Matysce 3 października 2015 r.  
PIERWSZE PRZEMYŚLENIA I SPOSTRZEŻENIA

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz
Maciej Mika

Więcej na str. 2 i 16

  ,,Naród, który nie pamięta swojej historii nie wart jest przeżycia”
Jan Paweł II 

Zaduszki Narodowe są hołdem złożonym Wielkim Polakom, którzy swoje życie oddali     w obronie 
Ojczyzny, walcząc w słusznej sprawie. Wartość narodu mierzy się m.in. pamięcią o bohaterskich 

czynach przodków.

Dożynki  
w Radziechowach
str. 21

Wiarygodna szkoła
str. 25

Hołdymas w Juszczynie
str. 23 

 Zdrowie w pięknym 
opakowaniu
str. 25 

Szanowni Państwo mam zaszczyt powiadomić, że znana nam 
wszystkim bacówka w  Przybędzy należąca do Państwa Krystyny 
i Grzegorza Chmielów zajęła I miejsce w konkursie „Piękna Wieś Woje-
wództwa Śląskiego” w roku 2015 w kategorii: „najpiękniejsza zagroda”!

W  tym samym konkursie otrzymała wyróżnienie także zagroda 
Państwa Ewy i Jarosława Piecuchów. Wręczenie nagród odbyło się 14 
października podczas uroczystości podsumowującej konkurs w siedzi-
bie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

To wspaniałe osiągnięcie nie tylko osobiste właścicieli bacówek, 
ale także wspaniałą promocja pięknego i  niepowtarzalnego klimatu 
naszego terenu oraz tradycji regionalnych, które krzewimy z  dumą 
i radością. 

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

Od Dudka się zaczeło
str. 29



2

Nasza GmiNa

Program uroczystości: 
Godz. 09:45 Spotkanie uczestników uroczystości przy I stacji 

Golgoty Beskidów
Godz. 10:00 Rozpoczęcie uroczystości patriotyczno - religijnej 

Gości powitał Maciej Mika –
Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz. Natomiast Andrzej Kalata, 
Starosta Powiatu Żywieckiego, przybliżył genezę powstania tej 

uroczystości. 

Część I: ,,Polskie Termopile” to sztuka plenerowa, którą przygoto-
wały liczne grupy rekonstrukcyj-
ne. 

 Słychać dźwięki skrzypiec 
to Biały Krzyż – muzyka Krzysz-
tof Klenczon w  wykonaniu Kin-
gi i  Katarzyny Sadlik, uczennic 
Technikum Budowlano - Drzew-
nego i Szkoły Muzycznej w Żyw-
cu 

A. na telebimie oglądamy 
zdjęcia z  1925 r. ilustrujące wy-
darzenia dotyczące utworzenia 
Grobu Nieznanego Żołnierza  + 
Narracja w wykonaniu Kuby Abrahamowicza – ak-
tora: 

,,Chyba nie ma w Polsce człowieka, który wi-
dząc Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie nie 
potrafił określić co to za miejsce? Nieliczni jednak 
wiedzą, kto jest pochowany pod płytą, na której 
od 90 lat płonie ogień podsycany ludzką pamię-
cią i zawsze leżą kwiaty od tych, dla których zgi-
nął śpiący tam Rycerz. Żołnierz, który tam leży 
nie ma imienia. Miał być i  jest bezimienny. 
I taki też pozostanie już na zawsze. Napis na 
płycie Grobu Nieznanego Żołnierza zdaje 
się mówić wszystko:

„Tu leży żołnierz polski poległy za Oj-
czyznę”

 Ale jak każdy żołnierz także i  ten choć 
nie ma swojego imienia, ma swoją histo-
rię. Kiedyś tę historię znali wszyscy. Zanim 
wybuchła II wojna światowa uczono o  niej 
w szkołach, opowiadano po domach, pisano 
w gazetach. Gdy jednak nastał czas II wojny 
światowej, tego Śpiącego Rycerza nieprzyjacie-
le Ojczyzny znów zmobilizowali do czynnej służ-
by. Najpierw uczynili to Niemcy, którzy widząc 
w  Grobie Nieznanego Żołnierza najbardziej 
namacalny element polskości i  patriotyzmu 
zakazali czcić jego pamięć, a w grudniu 1944 r. 
zburzyli monumentalny Pałac Saski w  kolum-
nadzie, którego spoczywał Śpiący Rycerz. Ko-
muniści, którzy wkroczyli do Warszawy wraz z Sowietami odbudowali 
wprawdzie sam Grób choć w zmienionej (częściowo zakłamanej) for-
mie, ale zrobili coś jeszcze gorszego. Temu i tak bezimiennemu żołnie-
rzowi zabrali także jedyną rzecz jaką posiadał... własną historię.

Geneza
Pierwsza wojna światowa była dla Europejczyków szokiem. Na 

pobojowiskach spoczywały setki bezimiennych bohaterów. Ci, którzy 
przeżyli i  którym było dane zaznać pokoju postanowili oddać hołd 
swoim bohaterom. W 1920 r. Francuzi pochowali pod Łukiem Tryum-
falnym w Paryżu prochy nieznanego żołnierza, który zginął pod Ver-
dun. Anglicy zaś swojego bezimiennego bohatera złożyli w Opactwie 
Westminsterskim w Londynie.

Nikt chyba po Wielkiej Wojnie nie miał tylu powodów, aby czcić 
swoich bohaterów - poległych żołnierzy, jak Polacy. Po 123 latach nie-
woli odrodziła się wreszcie Wolna Polska. Życie w  ówczesnej Polsce 

było bardzo trudne. Rozdarte do niedawna pomiędzy trzech sąsia-
dów państwo było biedne i politycznie niestabilne. Jednak powszech-
na była wdzięczność za odzyskaną Niepodległość. Dochodzące do 
władz państwowych głosy o potrzebie uczczenia poległych za Ojczy-
znę zaowocowały inicjatywą prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława 
Wojciechowskiego z polecenia którego w grudniu 1923 r. gen. Stani-
sław Szeptycki powołał Tymczasowy Komitet Organizacyjny Budowy 
Pomnika Nieznanego Żołnierza z gen. Tadeuszem Rozwadowskim na 
czele. Głównym zadaniem Komitetu było znalezienie godnego miej-
sca i najbardziej właściwej formuły, która miała czcić pamięć Niezna-
nego Żołnierza 

Lokalizacja
Przed wybuchem II wojny światowej obecny Plac 

Piłsudskiego, gdzie spoczywa od 1925 r. Nieznany 
Żołnierz miał nie tylko inną nazwę (Plac Saski), ale 
także zupełnie inny wygląd. Wznosił się na nim Pałac 
Saski. Ten okazały i bardzo reprezentacyjny budynek 
służył w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
za siedzibę dla Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go. Gdy w 1923 r. przed Pałacem stanął pomnik księ-
cia Józefa Poniatowskiego, najbardziej romantycz-
nego z polskich rycerzy, Warszawiacy spontanicznie 

umieścili u  jego stóp pamiątkową płytę 
ku czci Nieznanego Żołnierza. Od tego 
momentu nikt nie miał już wątpliwości, 
gdzie powinien spocząć Śpiący Rycerz? 
Na posiedzeniu Rady Ministrów 24 stycz-
nia 1925 r. minister spraw wojskowych 
gen. Władysław Sikorski przedłożył pro-
jekt budowy Grobu Nieznanego Żołnie-
rza pośrodku kolumnady Pałacu Saskie-
go. 

Towarzysze broni
Podczas I  wojny światowej i  walk 

o  granice Polski po odzyskaniu przez nią 
Niepodległości nasi żołnierze ginęli na wielu 
polach bitewnych. Ich poświecenie i krew były 
tak samo cenne. W tej sytuacji gen. Marian Ku-
kiel, historyk wojskowości, szef Wojskowego 
Biura Historycznego przedstawił 15 pobo-
jowisk, na których ginęli i zostali pochowani 
polscy żołnierze:

Postanowiono, że z  zaprezentowanych 
przez gen. Kukiela propozycji zo-
stanie wylosowane jedno pobojo-
wisko, z którego zabrany zostanie 
bezimienny żołnierz, którego ciało 
pochowane będzie w  symbolicz-
nej mogile, zaś z  pozostałych 14 
pól bitewnych zostaną do grobu 
złożone urny z ziemią.

Uroczystego losowania doko-
nał 4 kwietnia 1925 r. ogniomistrz 
Józef Buczkowski z 14 Pułku Artyle-

rii Polowej, najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari w okręgu war-
szawskim. Los padł na pobojowisko lwowskie.

O ile wyboru pobojowiska dokonał towarzysz broni - żołnierz, to 
ciało miała wskazać osierocona matka. Na uroczystość na Cmentarzu 
Orląt Lwowskich, podczas której miano dokonać wyboru ciała, za-
proszone zostały matki, które straciły swoich synów w czasie wojny. 
Jedną z nich była Jadwiga Zarugiewiczowa, która w walkach o Lwów 
straciła dwóch swoich synów, w tym jednego w bohaterskiej bitwie 
pod Zadwórzem  (określanej Polskimi Termopilami).

30 października 1925 r. miała miejsce na Cmentarzu Orląt Lwow-
skich uroczysta ekshumacja. Z mogił, które zostały odkopane udało 
się wydobyć trzy mocno już zniszczone i spróchniałe trumny, w któ-
rych spoczywali bezimienni polscy żołnierze.

Te trzy trumny stanęły przed wzruszonymi uczestnikami uroczy-

CD „O Zaduszkach Narodowych” (dokończenie ze str. 1)

CD na str.  16
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Protokół z X sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
w dniu 26 czerwca 2015 r. godz. 9:00

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego  Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy – Wieprz 
za 2014 rok.

4. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego  Gminnego  Centrum Kultury, Promocji, Turystyki   Ra-
dziechowy – Wieprz za 2014 rok.

5. Udzielenie absolutorium Wójtowi za 2014 rok:
a. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu. 
b. przedstawienie sprawozdania finansowego. 
c. informacja o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego. 
d. debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
e. przedstawienie opinii składu orzekającego RIO w tym sprawozda-

niu.
f. wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz 

przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku ko-
misji rewizyjnej w  sprawie udzielenia absolutorium. – omawia 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego za 2014 r. Gminy Radziechowy – Wieprz wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu.

h. podjęcie uchwały w  sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ra-
dziechowy – Wieprz za 2014 r.

6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziecho-
wach – Wieprzu z realizacji zadań w 2014 roku. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie między-
sesyjnym.

8. Informacja Radnych Powiatowych.
9. Wolne wnioski.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Zakończenie sesji.

Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Piotr Piela powitał wszystkich zebranych go-

ści, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Radnych, Sołtysów poinformował, że jest 
to bardzo ważna oaz uroczysta sesja ponieważ będzie udzielane absolu-
torium nowo wybranemu Wójtowi. Obecnych na Sali Radnych było 14, 
jeden Radny nieobecny usprawiedliwiony.

Ad. 2 Uchwalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał proponowany porządek 

obrad a następnie zapytał czy ktoś ma coś do dołożenia? Radny Miro-
sław Trzos zasugerował, że udzielenie absolutorium Wójtowi będzie za 
22 dni a jeżeli chodzi o budżet to będzie dotyczyło poprzedniego Wójta. 

Przewodniczący Rady Piotr Piela poddał pod głosowanie porządek 
obrad przy 14 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 14 Radnych
przeciw było 0 Radnych

wstrzymało się od głosu 0 Radnych
Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-

wozdania finansowego  Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy 
– Wieprz za 2014 rok.

Dyrektor Biblioteki poinformowała, że ostatni rok był intensywnej 
działalności, sporo projektów oraz pozyskanych środków finansowych. 
Dzięki uprzejmości Prezesa Spółki w Wieprzu udało się powiększyć bi-

bliotekę w Wieprzu. Podziękowała za ostatni rok pracy. Radny Antoni 
Skowronek wracając do pierwszej sesji zwrócił się z pytaniem co z den-
der w Naszej Gminie? Pani Dyrektor wyjaśniła, że: Kopernik była kobietą” 
jest to cytat z filmu Seksmisja. Radny Czesław Matlak zapytał, czy jest 
szansa aby biblioteka w Wieprzu buła czynna cały tydzień? Pani Dyrek-
tor odpowiedziała, że myśli nad tym ale w Bystrej biblioteka jest otwarta 
tylko prze dwa dni i w jeden dzień jeździ pracownica z biblioteki z Jusz-
czyny a w drugi pracownica z biblioteki z Wieprza. W Bystrej dzieje się coś 
złego tam dzieciaki i młodzież przestają czytać więc nie możemy jeszcze 
tak zrobić aby w Bystrej w ogóle zamknąć bibliotekę. Radny Stanisław 
Orliński zasugerował aby zamienić dzień zamknięcia biblioteki tak aby 
w Wieprzu w piątek było czynne ponieważ w ten dzień najwięcej osób 
chodzi do biblioteki w Wieprzu. Prezes Spółki Jerzy Kania zapytał ile 
pracownic jest w bibliotece w Wieprzu? Pani Dyrektor odpowiedziała, 
że dwie i właśnie teraz też się zastanawia czy nie przenieść jednej oso-
by do Wieprza tak aby biblioteka była czynna przez pięć dni, będzie to 
możliwe dopiero po wakacjach. Przewodniczący Rady Piotr Piela po-
wiedział, że Pani Dyrektor sama rozwiąże problem i  zrobi tak aby było 
dobrze. Zapytał również jaki biblioteka ma program na okres wakacyjny? 
Pani Dyrektor poinformowała, że w Wieprzu będą warsztaty dekupażu, 
kuglarstwa i bibułkarstwa, poza tym w bibliotece od godziny 10 do 14 
robimy zajęcia plastyczne, ceramiczne będzie puszczanie filmów. 

Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał treść omawianej uchwały 
przy 14 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 14 Radnych 
przeciw było 0 Radnych 

wstrzymało się od głosu 0 Radnych
Radny Stanisław Orliński poinformował, że nie stać nas na to aby 

w środku roku dokładać pieniędzy np. na uzupełnienie dodatkowych go-
dzin otwarcia biblioteki czy etat.

Ad. 4 Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego  Gminnego  Centrum Kultury, Promocji, Tury-
styki Radziechowy – Wieprz za 2014 rok.

Pani Marta Husar poinformowała, że pewne imprezy tak jak np. 
Święto Łasucha dzieją się po raz kolejny w Naszej Gminie, jest mnóstwo 
konkursów dla dzieci, pod skrzydłami gminnego centrum działają dwa 
zespoły regionalne oraz orkiestra, wydatki dzielą się pomiędzy instruk-
torów a  prowadzeniem imprez. Na nagrody staramy się pozyskiwać 
sponsorów. Radny Stanisław Orliński zaproponował aby zorganizować 
Dzień Gmin, poszukać sponsorów. Przewodniczący Rady Piotr Piela za-
proponował aby zaprosić w lipcu na sesję na spotkanie Panią Magdalenę 
Konowrocką z Żywca Zdroju i podziękować za wybranie naszych terenów 
pod inwestycje a przy okazji porozmawiać o zorganizowaniu Dni Gminy. 
Pan Wójt poinformował, że podjął już rozmowy z Panią Konowrocką na 
temat Dni Gminy. Radny Stanisław Gołek zapytał w  jakim procencie 
pozyskiwane są środki z zewnątrz? Pani Marta Husar odpowiedziała, że 
nie jest teraz w stanie procentowo odpowiedzieć ale np. Święto Łasucha 
kosztowało 20 tys. a zwróconych było 18 tys. Pan Wójt dodał, że rozma-
wiał również z Prezesem Banku i obiecał, że jeżeli dojdzie do organizacji 
Dni Gminy to Bank też się dołoży. Radny Mirosław Trzos poinformował, że 
pozyskać środki można również z symbolicznych opłat za bilet jak będzie 
jakaś gwiazda, również pobrać opłatę od tych co mają stoiska. Radny 
Aleksander Juraszek zapytał czy jest przewidziana jakaś nagroda dla 
zespołu Grojcowianie z okazji jubileuszu tak jak to miało miejsce z zespo-
łem Jodełki? Pani Marta Husar odpowiedziała, że został zakupiony apa-
rat fotograficzny który na Jubileuszu zostanie wręczony ale jeżeli radni 

Przedstawiamy poniżej porządki protokoły  posiedzeń Rady Gminy. Całość prezentowanego materiału znajdziecie Pań-
stwo także na naszej stronie internetowej: http://bip.radziechowy-wieprz.pl/BIP.aspx?Sel=5586. 

WIEŚCI Z SESJI
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chcą jeszcze jakiś prezent zakupić to jak najbardziej. Radny Aleksander 
Juraszek zaproponował aby tak jak Jodełki zostały docenione docenić 
również Grojcowian. Radny Damian Dudys zapytał czy jest szansa aby 
zrobić projekt na krzesła do dom ludowego w  Juszczynie. Pani Marta 
Husar odpowiedziała, że żadna z sal domów ludowych nie jest własno-
ścią Gminnego Centrum Kultury Turystyki i Promocji i nie mogą takiego 
projektu pisać, jest to prośba do gminy.

Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał treść omawianej uchwa-
ły przy 14 Radnych obecnych na sali:

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

Ad. 5 Udzielenie absolutorium Wójtowi za 2014 rok:
Ad a), b), c), d), e)
Przewodniczący Rady Piotr Piela poinformował, że budżet był bar-

dzo szeroko omawiany przede wszystkim na komisjach budżetu w któ-
rych Radni bardzo licznie uczestniczą a  każdy z  Radnych ma również 
sprawozdanie z wykonania budżetu. Poprosił Radnych o zadawanie py-
tań. Radny Antoni Skowronek zapytał, jak to się stało, że budynek starej 
szkoły najpierw był remontowany a  później był dopiero przetarg? Za-
stępca Skarbnika Jolanta Caputa poinformowała, że nie odpowie na to 
pytanie ponieważ nie brała udziału w przetargach, a przede wszystkim to 
nie było w roku 2014. Radny Antoni Skowronek poinformował, że nie 
udzieli absolutorium poprzedniemu Wójtowi między innymi za to, że nie 
był patriotom, że nie powstał zakład komunalny, za Horolną na której wy-
ciek wody jest dalej i dochodzi do wypadków. Nie bać się ludzi informo-
wać, że obowiązkiem ludzi jest dbanie o porządek oraz pilnowanie swo-
ich psów aby nie biegały bezpańsko. Pan Wójt poinformował, że 
absolutorium udziela się temu Wójtowi który zamykał budżet. W sprawie 
Horolnej poszło pismo do Starostwa my nie możemy nic zrobić bo to nie 
jest nasza droga, koszenie wykonywane jest systematycznie, pisma 
w  sprawie wykaszania zostały wylane oraz apele poszły do kościołów. 
Radny Powiatowy Jacek Jarco poinformował, ze kiedyś na zebraniu 
wiejskim zadał takie same pytanie w związku ze „starą szkołom w Wie-
przu” na moje pytanie co się stanie jeżeli pojawi się inny oferent niż do-
tychczasowy najemca który za ciężkie pieniądze przeprowadza remont 
publiczną odpowiedź dostałem taką, że umowa z najemca jest tak skon-
struowana, że może prowadzić remont a ewentualna sprzedaż nierucho-
mości po cenie wywoławczej będzie przelaniem na konto Urzędu Gminy 
natomiast wszelkie prace związane z remontem muszą zostać zwrócone 
dotychczasowemu najemcy. Radny Bogusław Michalski poinformował, 
że nie zgodzi się z wypowiedzią kolegi Skowronka, ponieważ nie jest tak, 
że Wójt sam  rządzi, Radni uchwalają bardzo dużo rządów Pana Figury się 
nie podobało ale inwestycji poszło bardzo dużo, byłby to również zarzut 
do rady ze przez dwie kadencje się nic nie robiło a tak nie było. Panu Figu-
rze bym nie udzielił absolutorium ale Panu Mice udzielę ze spokojnym 
sumieniem. Na temat ekipy która u nas pracuje jestem pełen podziwu, 
tyle pracy co oni robią bardzo dobrze. Sołtys Wieprza Maria Hulak za-
pytała czy ktoś się zgłosił, że będzie wykaszał i za ile? Pan Wójt odpowie-
dział, że nit taki się nie zgłosił ale jeśli jest taka osoba to proszę bardzo ale 
poza gmina. Radny Damian Dudys zadał pytanie Pani Mecenas czy nie 
jest tak, że absolutorium udziela się obecnemu Wójtowi a nie poprzed-
niemu? Pani Mecenas odpowiedziała, że procedura prawna mówi tylko 
tyle, że udziela się absolutorium Wójtowi, natomiast powszechnie się 
przyjmuje i tak jest, że udziela się absolutorium temu Wójtowi który skła-
da sprawozdanie, jest aktualnie Wójtem. Absolutorium jest z wykonania 
budżetu a nie powinno się brać oceny politycznej. Radny Czesław Ku-
bień powiedział, że nie powinno być w ogóle dyskusji komu udzielamy 
absolutorium, akty prawne mówią wyraźnie komu. Udzielamy Wójtowi 
Mice. W żadnych dokumentach które podlegają ocenie nigdzie nie znala-
złem ani jednego punktu negatywnego który by negatywnie oceniał bu-
dżet za okres za który udzielamy absolutorium czy w dokumentach Ko-
misji Rewizyjnej jak i  w  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach która wydaje opinie pozytywna. Na podstawie dokumen-
tów z którymi się zapoznałem będę głosował za udzieleniem absoluto-
rium Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz. Sołtys Radziechów Janina 
Tlałka podziękowała Wójtowi za ogłoszenia, poinformowała, że jak zwró-

ciła niektórym uwagę w sprawie koszenia to dostała okrzyczana, kolej-
nym problemem jest brak numerów na posesjach oraz wolno biegające 
psy. Radny Czesław Matlak to co RIO się wypowiedziało, to jest to co 
gmina napisała. Stary Wójt np. na zebraniach straży zarządu gminnego 
nie chciał słyszeć jak ktoś dyskutował na temat, wolno mi powiedzieć, że 
będę głosował za ale nie za tamtym Wójtem tylko za tym. Radny Antoni 
Skowronek to był szok, to nie była Rada, Wice Przewodniczący nic nie 
mieli do powiedzenia, Wójt z  Przewodniczącym Motyką rządzili. Panie 
Wójcie ja będę Panu dokuczał dopóki ta osoba tu będzie siedziała. Radny 
Stanisław Orliński poinformował, że albo głosujemy za absolutorium 
albo nie. Każdy będzie głosował według swojego sumieniem. My jeste-
śmy władzą uchwałodawczą a Wójt wykonawczą i będziemy go oceniać. 
To że mamy wszyscy żal do poprzedniego Wójta to wiemy, myślę że ma-
łymi kroczkami to wszystko poukładamy. Radny Jan Kosiec myślę, że ta 
dyskusja poszła w  złym kierunku. Można mieć żal do Wójta ale też nie 
można mówić, że się nic nie zrobiło, czy była taka rzecz, ze Rada przezna-
czyła pieniądze a Wójt tego nie zrobił? To też jest wina nasza, były takie 
potrzeby i robiliśmy to co uważaliśmy za najważniejsze. Dzisiaj udzielając 
absolutorium udzielamy za budżet, temu Wójtowi. Pan Jerzy Kania: były 
błędy myślę, że wyciągniecie wnioski, naprawcie tam gdzie możecie np. 
w Związku Międzygminnym. Przewodniczący Rady Piotr Piela powie-
dział, że wielu wie jakie rzeczy za poprzedniej kadencji były realizowane 
a jakie nie, jak wyglądał budżet, jak wyglądała współpraca Wójta z Rada 
Gminy, wiemy że udzielenie absolutorium odbywa się na podstawie art. 
28a ale przepis jest taki, że niejedno znacznie określa komu udzielamy 
absolutorium ponieważ jest on nie do końca sprecyzowany. Trudno jest 
rozliczyć obecnego Wójta za wykonanie budżetu który został wybrany 
w demokratycznych wyborach i sprawuje swój urząd kilkanaście dni. My-
ślę, że sprawozdanie z wykonania budżetu to nie  wszystko przy absolu-
torium, wydaje mi się że dobra współpraca Rady Gminy z Wójtem to jest 
najważniejsza rzecz. Moim zdaniem poprzedni Wójt nie postępował tak 
jak powinien, nie byliśmy informowani co do spraw mi. jeżeli chodzi 
o  partnerstwo ze Związkiem Międzygminnym. W  poprzedniej Radzie 
zgłaszałem wielokrotnie sprzeciw dotyczący budżetu ale byliśmy 
w mniejszości. Muszę wrócić do sprawy jak Pan Wójt na mnie i mojego 
kolegę z Brzuśnika Staszka Gołka zgłosił zawiadomienie do prokuratury 
żeśmy na zebraniu wiejskim w Brzuśniku podrabiali podpisy, wiele osób 
było przesłuchiwanych myśmy zaś byli oczerniani przez Wójta na pierw-
szych stronach gazet. Teraz już wiemy, że została nakłoniona osoba do 
tego aby zeznawać i świadczyć przeciwko nam w zamian za pracę w tym 
Urzędzie. Dlatego ciężko jest podnosić rękę za udzieleniem absolutorium 
dla osób które zostały tak dotknięte. Następna rzecz jak się ustosunkuje-
my do tego jak poprzedni Wójt doniósł na mnie do Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, że mam nieprawnie umieszczony baner, niezgod-
nie z uchwała Rady Gminy o planie zagospodarowania przestrzennego, 
zadzwoniłem do pana Konserwatora Godek ,który oznajmił mi ,że po na-
ciskach poprzedniego Wójta Grzegorza Figury musiał skierować sprawę 
do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w  Żywcu celem wyjaśnienia 
sprawy. Szanowni Państwo mieliśmy takiego Wójta który nie wiedział, że 
na jego terenie w centrum gminy stoi od 5lat reklama UNIDOMU, którą Ja 
wynająłem i przejeżdżał obok tej reklamy przez 5 lat a Mnie w gazecie 
Nasza Gmina Radziechowy - Wieprz bezpośrednio przed wyborami 
oczernił. Nie chcę stawać na przeszkodzie nowo wybranemu Wójtowi, 
aby Pan Wójt na samym starcie widział, że ja mu nie udzielam absoluto-
rium ponieważ on za to nie odpowiada ale niech przynajmniej wie co 
mnie spotkało z tego powodu i żebyście wy również wiedzieli do jakich 
metod  posuwają się ludzie którzy chcą  sprawować władzę. Chciałbym 
Panie Wójcie aby Pan sprawując ten Urząd miał to też na uwadze i wycią-
gnął z  tego wnioski tak jak my wszyscy wyciągamy. Postanowiliśmy 
Wspólnie obdarzyć Pana kredytem zaufania i chcę, aby Pan zrozumiał, że 
niektóre osoby z wiadomych powodów nie podniosą dzisiaj ręki ale żeby 
pan wiedział jaka jest tego prawdziwa przyczyna. Chciałbym aby współ-
praca się dobrze układała. Pan Wójt powiedział, że rozumie Państwa żal, 
o  niektórych sprawach wiedziałem o  niektórych nie. Więcej niż trochę 
obrywa mi się za Moich poprzedników. Minęło już pól roku jak zostałem 
wybrany i widzicie, że ani się nie odwracam, staram się z Wami rozmawiać 
cały czas, staram się Was informować pewnie, że można mieć zastrzeże-
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nia, że może coś można zrobić lepiej, inaczej ale ten się nie myli kto nic 
nie robi ale pewne sytuacje wynikają z tego, że staram się coś robić bar-
dzo szybko. Rozumiem to poddaję się pod Wasze głosowanie. Pani Me-
cenas podkreśliła, że jej zdaniem absolutorium udziela się obecnemu 
Wójtowi. Pani Jolanta Caputa poinformowała, ze do RIO są przedkłada-
ne tylko cyferki, nie ma tam żadnych aluzji w stosunku przez nas przed-
kładanych, jest tylko wykonanie w  postaci sprawozdań analitycznego 
które pozytywnie czy negatywnie jest rozpatrywane prze RIO, czy zostały 
naruszone punkty które mogą spowodować niewydanie pozytywnej 
opinii, opinia została wydana pozytywna nie spreparowana tylko jest to 
merytoryczna analiza wykonania budżetu. 

Ad. f
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Gołek poinformo-

wał, że Komisja Rewizyjna przed wydaniem wniosku o absolutorium dla 
Wójta spotkała się cztery razy, kontrolowaliśmy i  oceniali stan majątku 
budynków, obiektów, zapoznaliśmy się i  przeanalizowali wydatki, bu-
dżet, zapoznali się również z wpływami do budżetu gminy. Opinia z RIO 
przyszła pozytywna na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej wystoso-
wanego do RIO, wniosek oraz opinia została odczytana.

Ad. g Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2014 r. Gminy Radziechowy – Wieprz wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu.

Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał treść omawianej uchwa-
ły przy 14 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 8 Radnych 
przeciw było 1 Radny 

wstrzymało się od głosu 5 Radnych

Ad. h Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Radziechowy – Wieprz za 2014 r.

Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał treść omawianej uchwa-
ły przy 14 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 8 Radnych 
przeciw było 1 Radny 

wstrzymało się od głosu 5 Radnych

Ad. 6 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radziechowach – Wieprzu z realizacji zadań w 2014 roku.

Przewodniczący Rady Piotr Piela poinformował, że sprawozdanie 
dostali wszyscy Radni, sprawozdanie jest dobrze przygotowane. Spra-
wozdanie nie jest podejmowane uchwałą ale musi być zatwierdzone.  

Przewodniczący Rady Piotr Piela przystąpił do zatwierdzenia spra-
wozdania przy 14 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 14 Radnych 
przeciw było 0 Radnych 

wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad. 7 Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okre-
sie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Piotr Piela poinformował, o najważniejszych 
zdarzeniach w okresie międzysesyjnym: 
1.  Byliśmy Wszyscy zaproszeni na otwarcie fabryki Żywiec Zdrój. Bar-

dzo dobrze przygotowana konferencja, porozmawialiśmy o  dobrej 
współpracy z Panią Konowrocką. Docelowa budowa powierzchni na 
strefie ekonomicznej do 2 000 m2. Na dzień dzisiejszy zatrudnienie 
w firmie znajdzie ok. 30 osób, firma rozpocznie działalność w mar-
cu 2016 r. Chciałem podziękować Wszystkim Radnym poprzedniej 
kadencji, przedniemu Wójtowi, dyr. Krzemieniowi którzy realizowali 
to przedsięwzięcie dzięki któremu doszło do zagospodarowania tej 
strefy ekonomicznej. 

2.   Odbyła się Komisja Oświaty na której poruszane były bardzo ważne 
sprawy dot. budowy przedszkola w Wieprzu aby w projekcie przewi-
dzieć budowę fotowoltaiki.

3.   Odbył się turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży. Chciałbym Wszystkim 

Radnym którzy się zaangażowali podziękować oraz wszystkim spon-
sorom. Chciałbym aby ten turniej wszedł w kalendarz imprez.  
Pan Wójt poinformował, że:
Turniej piłki o puchar wójta który był zaplanowany nie odbył się zo-

stanie on przeniesiony na inny czas.
Podziękowania od Pana Andrzeja Gracy Komendanta Powiatowej 

Straży Pożarnej w Żywcu za przekazanie 4 000 zł. na zakup samochodu.  
Informacja z Zarządu Katowickiej Strefy Ekonomicznej, trzy tygodnie 

temu poszedł wniosek do Rady Ministrów o  rozszerzenie Stefy na tym 
terenie. 

Ad. 8 Informacja Radnych Powiatowych.

Radni Powiatowi nie skorzystali z zaproszenia. 

Ad. 9 i 10  Wolne wnioski. Interpelacje i zapytania Radnych.

Przewodniczący Rady Piotr Piela zaprosił wszytki do wzięcia udzia-
łu w  Jubileuszu Grojcowian. Pani Jolanta Caputa poinformowała, że 
kontrabas dla Jodełek został zakupiony przez Gminne Centrum Kultury 
i Promocji, faktura wystawiona była na 6 500 zł. 3 500 zł. zostało przesu-
nięte ze środków Urzędu Gminy w formie dotacji przekazanej do GCKPT, 
1  300 zł. GCKPT zapłaciło ze swojego budżetu brakujące 1  700 zł. było 
ze składek, od sponsorów. Przewodniczący Rady Piotr Piela zapropo-
nował aby Pani Skarbnik w  budżecie gminy poszukała i  zabezpieczyła 
taka sama kwotę dla Grojcowian. Pan Wójt zaprosiła na Gminne Zawody 
Strażackie w Wieprzu. Radny Bogusław Michalski poprosiło o zasypa-
nie klińcem dwóch dziur w placu Michalskich. Radny Czesław Matlak 
przypomniał o załamanych deklach na studzienkach kanalizacyjnych. Na 
placu zabaw obiektu około turystycznego  zgnite belki. Brzydki komin na 
prywatnym budynku naprzeciwko baru, jak przyjdzie wiatr to może dojść 
do nieszczęścia aby wystosować do tych ludzi pismo. Pan Wójt temat de-
kli, na złomie u Pana Piecucha nie ma takich, jeżeli macie potwierdzenie 
od mieszkańców iż dekle zostały przez MPWiK zniszczone poroszę o da-
nie takiego oświadczenia  na piśmie wtedy MPWiK to wymieni. Radny 
Mirosław Trzos aby mieć na uwadze chodnik między Biedronkom a mo-
stem. Na ulicy za mostem w  lewo był ustawiony znak o ograniczonym 
tonażu bardzo bym prosił aby ten znak przywrócić. Radny Stanisław Go-
łek zapytał na jakich zasadach działa żłobek w Wieprzu? Pan Wójt jest to 
żłobek założony przez spółdzielnie, jest to prywatna działalność. Radny 
Damian Dudys poruszył temat Kępki, pachołki jak zostały postawione 
dalej stoją i nic w tej kwestii nie zostało zrobione. Radny Czesław Ku-
bień złożył wniosek do Rady Gminy o  22  000 zł. na zarurowanie rowu 
melioracyjnego na terenie przeznaczonym na budowę boiska sportowe-
go w Juszczynie. Warunkiem otrzymania zezwolenia na budowę boiska 
sportowego w  Juszczynie jest zarurowanie rowu melioracyjnego prze-
biegającego przez teren na którym jest planowana budowa boiska. Rów 
melioracyjny o  którym mowa jest we władaniu RZGW w  Żywcu który 
wyraził zgodę na jego zarurowanie. Przewodniczący Rady Piotr Piela 
poinformował, że w  wniosek zostaje przyjęty ale musi zostać skierowany 
do Komisji Budżetowej. Radna Irena Rodak poinformowała, że Komisja 
Oświaty chciałaby zapoznać się z arkuszami organizacyjnymi. Pan Wójt 
odpowiedział, że zwrócił się z pytaniem do Pani Mecenas i czeka na od-
powiedź czy te arkusze mogą być udostępniane. Sołtys Wieprza Maria 
Hulak wnioskowała o  zasypani dziury koło przedszkola. Radny Antoni 
Skowronek zapytał kto zajmuje się pozyskiwaniem pieniędzy w  Urzę-
dzie? Poruszył kwestę wolno biegających psów. Radny Czesław Kubień 
poinformował, że w ciągu jego kadencji zostały już mu złożone trzy skargi 
dot. psów. Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli Państwo wiecie czyje to psy 
biegają to zgłoście nam to imiennie do gminy a my będziemy stosować 
pisma do właścicieli. Osobą przygotowującą dokumentacje w  sprawie 
pozyskiwanie środków jest Pani Gancarczyk, osoby które piszą progra-
my musimy szukać. Przewodniczący Rady Piotr Piela poinformował, że 
jest za tym aby przyjąć osobę która będzie takie wnioski pisać. Pan Wójt 
odpowiedział, że to nie jest tak że poczesujemy ludzi którzy będą pisać 
wniosek bo nie potrafimy wypełnić w rubryce dane kontaktowe gminy 
itp. tylko chodzi o przygotowanie konkretnie merytoryczne spraw, jeżeli 
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jesteśmy sami w stanie napisać to to robimy a jeżeli nie jesteśmy to do-
piero szukamy z zewnątrz. Radny Aleksander Juraszek poparł propozy-
cję Przewodniczącego w sprawie osoby do pozyskiwania środków unij-
ny oraz wysyłaniu pracowników na takie szkolenia czy kursy. Pan Wójt 
odpowiedział, że pracownicy biorą udział w  takich szkoleniach. Radny 
Stanisław Gołek zaprosił na zebranie koła PTTK Globtroter. Radny Mi-
rosław Trzos zapytał czy nasza gmina będzie się starać o jakiś program 
niskiej emisji, np. wymiana pieca? Pan Wójt poinformował, że jeżeli się 
pojawi coś opłacalnego dla ludzi to gmina w to wejdzie, będziemy wtedy 
rozmawiać. Radny Aleksander Juraszek poinformował, że Związek Mię-
dzygminny będzie pozyskiwał na taki programy pieniądze, będzie to glo-
balne więc myślę że będziemy z tego korzystać. Pan Wójt dodał, że jest 
to wszystko na etapie projektu. Przewodniczący Rady Piotr Piela zgło-
sił problem osób z  listy którzy czekają na kanalizację, aby wystąpić do 
Związku Międzygminnego i Pana Golca bo obiecaliśmy mieszkańcom tu 
na tej sali, do tej pory nie zostało nic w tej kwestii zrobione. Radna Irena 

Rodak zapytała kiedy rozpocznie się montowanie przepompowni w By-
strej. Radny Jan Kosiec dodał, że musimy zdążyć do 30 października aby 
rozliczyć projekt a jeżeli nie zdążymy to zmieni się forma finansowania. 
Pan Wójt jeżeli chodzi o Pana Golca ręce opadają, byłem w Związku Mię-
dzygminnym gdzie spotkałem się z Panem Golcem, Prezesem Firmy Pro-
bud który robi drogę na ul. Miodowej w Wieprzu bo tam kanalizacja jest 
przewidziana i nie wyobrażam sobie że zrobimy drogę a dopiero wjadą 
koparki i będą kopać kanalizację. Oficjalne pismo wystosujemy jeszcze 
raz z wyznaczonym terminem na wykonanie. W sparwie przepompowni 
trzeba zapytać Pana Jarco który jest wykonawcą tego.  

Ad. 11 Zakończenie sesji.
Z  powodu wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący 

Rady zakończył posiedzenie sesji X kadencji Rady Gminy Radziechowy 
- Wieprz.

 Protokołowała Przewodniczący Rady
 Izabela Pieronek                                                        Piotr Piela               

Protokół z sesji IX Rady Gminy z dnia 12.06.2015r.
Protokół z sesji IX Rady Gminy z dnia 12.06.2015r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w  sprawie wprowadzenia zmiany w  wielolet-

niej prognozie finansowej gminy Radziechowy -Wieprz na lata 
2015-2030.  

4. Podjecie uchwały w  sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie 
gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2015. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie gminy Radziecho-
wy - Wieprz. 

6. Podjęcie uchwały przekazania w  2015 roku środków finanso-
wych na wojewódzki fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem 
na nagrody za osiągnięcia w  służbie dla policjantów realizują-
cych zadania z zakresu służby prewencyjnej. 

7. Podjęcie uchwały dotyczącej dofinansowania  zakupu samocho-
du przez jednostkę Powiatowej Straży Pożarnej w Żywcu.

8. Podjęcie uchwały w  sprawie uchylenia uchwały w  sprawie pro-
gramów opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziechowy-
Wieprz w 2015 roku. 

9. Podjęcie uchwały w  sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej doty-
czącego rozliczenia kosztów związanych z obsługa imprez oko-
licznościowych dochodowych.

10. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o  działalności w  okresie 

międzysesyjnym. 
12. Informacja Radnych Powiatowych (o ile będą) z ich działalności 

w okresie międzysesyjnym .
13. Wolne wnioski
14. Interpelacje, zapytania Radnych.
15. Zakończenie sesji.

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 Przewodniczący Rady Piotr Piela rozpoczął sesję Rady Gminy, po-
witał wszystkich obecnych.

Ad.2. Uchwalenie porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał proponowany  porządek sesji, 
oraz stwierdził, że na 15 Radnych zgodnie z lista obecności w obradach  
uczestniczy 14 Radnych. Pan Wójt zaproponował wprowadzenie do po-
rządku obrad punktu dotyczącego zakupu samochodu przez jednostkę 
Powiatowej Straży Pożarnej w Żywcu. Przewodniczący poddał pod gło-
sowanie decyzję dotyczącą wprowadzenia proponowanego punktu, za 
jego przyjęciem głosowało 13 Radnych. Radny Stanisław Gołek zapro-
ponował wprowadzenie punktu dotyczącego wniosku komisji rewizyjnej 

dotyczącego rozliczenia kosztów związanych z obsługa imprez okolicz-
niosciowych dochodowych. Przewodniczący poddał pod głosowanie 
decyzję dotyczącą wprowadzenia proponowanego punktu za jego przy-
jęciem głosowało jednogłośnie 14 Radnych.

Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek 
obrad, za jego przyjęciem głosowało jednogłośnie 14 Radnych.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w wie-
loletniej prognozie finansowej gminy Radziechowy - Wieprz na lata 
2015-2030.  

Pani Skarbnik została poproszona o  zredagowanie 3 pkt obrad. 
Przed rozpoczęciem omawiania punktu 3. podkreśliła iż zgodnie z przyję-
ciem do planu punktu 7 dotyczącego dofinansowania zakupu samocho-
du przez jednostkę Powiatowej Straży Pożarnej pozwoliła sobie nanieś 
poprawkę w uchwale oraz wieloletniej prognozie finansowej gminy, ko-
rygując obie pozycję o kwotę 4 000 zł. Przewodniczący Rady Piotr Piela 
korzystając z okazji powstałej w wyniku wprowadzenia korekty pozwolił 
sobie na odczytanie pisma, które wpłynęło na ręce Radę gminy z firmy 
Żywiec Zdrój, będącego zaproszeniem na uroczystość rozpoczęcia budo-
wy nowej fabryki w gminie Radziechowy-Wieprz. Poprosił również Rad-
nych oraz Sołtysów obecnych na zebraniu o zgłaszaniu swojej obecności 
w  uroczystości. Pani Skarbnik ponownie zabrała głos przechodząc do 
pkt.3 porządku obrad. Omówiła wprowadzone zmiany w dokumentacji. 
Podkreśliła również nowe rzeczy wprowadzone do wieloletniej prognozy 
finansowej a dokładniej do wykazu przedsięwzięć. Zostały one wprowa-
dzone przez gimnazjum w Wieprzu. Jednym z  przedsięwzięć  jest pro-
gram Erasmus współfinansowany ze środków unijnych. Podkreśliła iż 
przedsięwzięcie to rozłożone jest na okres kilku lat w związku z czym mu-
siało zostać wprowadzone do wykazu przedsięwzięć. Choć Erasmus znaj-
dował się już wcześniej w  prognozie wieloletniej to zajmował miejsce 
w  pozycji dotyczącej finansowania ze środków państwowych. Różnica 
polega na tym iż obecny program finansowany jest z funduszy unijnych 
w związku z czym nastąpiło przesunięcie pomiędzy grupami wydatków. 
Przedsięwzięcie jest realizowane od roku 2015 do 2017 zaś cała jego 
wartość to 77 481,60 zł. Kolejne przedsięwzięcie również wprowadzone 
przez gimnazjum w Wieprzu dotyczy doskonalenia kadry nauczycielskiej. 
Gimnazjum Wieprz podpisało umowę finansową : finansowania zadania, 
zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej. Przedsięwzięcie reali-
zowane jest w latach 2015-2016, jego wartość wynosi 61 445. Cześć tej 
kwoty zostanie przekazana w roku 2015 natomiast kolejna w roku 2016. 

Pani Skarbnik podkreśliła, iż gmina nie ponosi żadnych kosztów 
związanych z przedsięwzięciami wprowadzonymi do wieloletniego pla-
nu finansowania gdyż  są one w całości finansowane ze środków znaczo-
nych, zewnętrznych. 

Radny Stanisław Gołek zapytał czy projekt dotyczy tylko naszych 
dzieci czy również przyjezdnych, zaproszonych z  Ukrainy czy Słowacji? 
Pani Skarbnik wydaje mi się, że chodzi tu o uczniów z Hiszpanii, zarów-
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no uczniów jak i nauczycieli, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają. W jednym 
projekcie dzieci, w  drugim nauczyciele. Przewodniczący Rady Piotr 
Piela poinformował, że podczas dyżuru był proszony o zasięgnięcie in-
formacji na temat pieniędzy, które poszły rok temu na komisariat w Wę-
gierskiej Górce z przeznaczeniem na określony cel. Chce powiedzie, że 
ustaliłem z naszymi dzielnicowymi, że oni otrzymali z tego po 500zł. Tak, 
że Szanowni Państwo moja propozycja jest taka żeby przekazać pienią-
dze jedynie w wysokości 1000zł na komisariat w Węgierskiej Górce, po-
nieważ takie środki są tylko przeznaczone dla tych, którzy rzeczywiście 
to otrzymują.  Pani Skarbnik jeżeli chodzi teraz o  policję – 3  000zł to 
jest plan a ile przekażemy to będzie zależało od tej uchwały którą mamy 
podjąć. Jeśli chodzi o policję zmiany w budżecie nie ma ponieważ plan 
na fundusz wsparcia policji jest przygotowany na etapie projektowania 
budżetu i tam w planie jest zaplanowane 3 000zł. Natomiast teraz ile my 
przekażemy to już będzie zależało od uchwał, które podejmiemy później. 
Pan Wójt kiedyś tłumaczyłem, że budżet cały czas to jest plan dopiero 
w momencie realizacji on się stanie tak jakby budżetem zrealizowanym. 
Mamy cały czas plan, on ma wszelkie szykana prawne dzisiaj ale to jest 
cały czas plan. Niezależnie co państwo zadecydują w sprawie wysokości 
przekazanej kwoty, to zostaje jedynie na paragrafie a potem na następ-
nej sesji można przesunąć pozostałość  na coś innego. Sołtys Radzie-
chów Janina Tlałka zapyta czy moglibyście dołożyć coś do remontu 
naszej straży. Przewodniczący Rady Piotr Piela odpowiedział, że będzie 
komisja na której będziemy rozpatrywać takie rzeczy dzisiaj nie możemy 
na tej sesji podjąć decyzji w tej kwestii. Wrócimy do tego tematu później. 
Pani Skarbnik kwestia tkwi w tym skąd przesuniemy te pieniądze, i z ja-
kiś środków. Radny Mirosław Jarco zwrócił uwagę na problem w OSP 
Radziechowy. Jest tak, że mamy zapadnięte wjazdy do remizy gdzieś 
około 30 do 40 cm. Jak wyjeżdżamy nowo zakupionym samochodem to 
tylną belką cały czas uderzamy w progi. Można skonsultować to z panem 
Grzegorzem Biela. Koszt naprawy wjazdów to około 2 000 zł. Przewod-
niczący Rady Piotr Piela poinformował, tą sprawę również poruszymy 
na następnej sesji, w zależności od głosowania o przesunięciu środków. 
Decyzja jeszcze w tej kwestii nie jest podjęta. 

Przewodniczący Rady Piotr Piela poddał pod głosowanie omawia-
ną uchwałę, i tak przy 14 radnych obecnych na sali:

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

Ad.4. Podjecie uchwały w  sprawie wprowadzenia zmian w  bu-
dżecie gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2015. 

Pani Skarbnik: Jeśli chodzi o zmiany w budżecie. Mamy zwiększe-
nie dochodów w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań. 
Mamy zwiększenie dotacji dla oświaty o 22 407zł i  zwiększenie środków 
na finansowanie zadań ze źródeł pozyskanych z  zewnątrz. Łącznie to 
zwiększenie dochodów, mamy o kwotę 56 500,25zł i  o tyle samo mamy 
zwiększone też wydatki. Natomiast w  dalszej części jeśli chodzi o  wy-
datki są naniesione wszystkie te zmiany, które omawialiśmy na Komisji 
budżetowej. Państwo dostaliście załączniki, wszystkie wnioski jak So-
łectwo podzieliło sobie środki, są one tutaj wszystkie uwzględnione to 
się nie da tak zobaczyć w załączniku do uchwały ponieważ tu jest inna 
szczegółowość ale wszystkie te zmiany, wszystko to jest tutaj naniesio-
ne. Pozabierane są środki z sektora remontowego dróg, poprzesuwane 
zgodnie z  dyspozycja Radnych na klasyfikacje budżetową. Część została 
na drogach, cześć została  przesunięta do oświaty. Później mamy prze-
suniecie, czyli z planowanych środków na przedszkole, myśmy tam pla-
nowali 250 i  tutaj mamy przesuniecie 150tys na zakup samochodu no 
i już z tego co wiemy tam prawdopodobnie będzie mało, ale jak na razie 
takie przesunięcie mamy uwzględnione. Uwzględniony jest też fundusz 
wsparcia dla Straży Pożarnej, te 4  000 tez przesunięte zostało z  dróg 
z  paragrafu remontowego i  mamy to w  dziale 754.10 Komendy Woje-
wódzkiej Państwowej Straży Pożarnej widać, że mamy zwiększenie o te 
4 000zł. To również jest później uwzględnione w załączniku majątkowym 
ponieważ jest to przekazanie środków na zakup majątkowy. Musieliśmy 
to również uwzględnić w załączniku: plan dotacji udzielanych z budże-
tu gminy ponieważ przekazanie środków na taki fundusz wsparcia czy 
policji czy OSP to jest kategoria wydatków dotacyjnych.  Mamy zmianę 
również w: programach i projektach realizowanych ze środków budżetu 
Uni Europejskiej ponieważ mamy wprowadzone tutaj te 2 zadania, któ-

re realizuje gimnazjum Wieprz i zmianę w planie rachunków dochodów 
własnych szkół. Tam mamy zwiększenie. To rachunki przeznaczone na 
wpłaty na dożywianie, poza tym szkoły maja tam również wpisane da-
rowizny i  tutaj była prośba żeby zwiększy plan dochodów i wydatków. 
Radny Bogusław Michalski: chciałem powrócić do nagród dla policji 
i strażaków. Wiadomo, że zawsze dawaliśmy tam parę tych groszy, chce-
my mieć bezpieczną gminę, policja jak najbardziej jest potrzebna bo 
wiadomo. Tylko tutaj jest, moim zdaniem, słuszna uwaga bo już nie raz 
żeśmy pytali i tamci dzielnicowi naprawdę dostają parę groszy. Reszta się 
dzieli miedzy sobą i tak powiedzmy sobie szczerze „góra”. Ja zawsze mam 
takie odczucie, strażakom – jak najbardziej, ale jeśli chodzi o premie oni 
powinni się u siebie starać jeśli chodzi o środki na nagrody dla swoich 
pracowników. Dofinansowanie auta to inna kwestia. Moim zdaniem to 
słuszna sprawa. Dzielnicowym po 500zł, resztę dołożyć strażakom i  co 
nam zostanie na inne cele. Myślę, że tak będzie sprawiedliwie. Nie jestem 
przeciwny policji ale tak jak wspomniałem, wydajemy a pieniądze nie są 
rozdysponowane tak jakbyśmy chcieli. Radny Stanisław Orliński: kto 
był na Komisji budżetowej, wszyscy wiecie, że były złożone wnioski. Zło-
żone i przegłosowane i teraz musza być przegłosowane te w których cho-
dzi o Radę Gminy o przesunięcia środków. Wniosek został złożony przez 
wójta i przez pana przewodniczącego. Jednak to co było głosowane na 
Komisji się nie liczy. Liczy się decyzja Rady Gminy. Wnioski, które wpro-
wadziliśmy musimy przegłosować wszyscy. Zacznę po kolei i odczytam 
od pierwszego wniosku, i te pieniądze są w zmianie budżetu. 

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego składa do rady Gminy na-
stępujące wnioski:

Wniosek 1. przyznanie dodatku specjalnego lub podniesienia pensji 
zasadniczej dla Pani kasjer…

Przewodniczący Rady Piotr Piela na prośbę wójta przybliżył 
w pewnym stopniu historię byłej Pani kasjer. Pan Wójt ze swojej strony 
obiecał o przeprowadzeniu rozmów w celu zapoznania się bliżej z tema-
tem. Radny Antoni Skowronek z oburzeniem opowiada o sytuacji byłej 
Pani kasjer. Sołtys Wieprza Maria Hulak wysnuła propozycje aby prze-
kazano Pani kasjer podwyżkę  nie z tytułu tego co się wydarzyło, jednak 
z tytułu wieloletniej dobrze wykonywanej pracy długoletniej. Pan Wójt 
podkreślił, że to on jest osoba decydującą w tej sprawie a nie Rada Gmi-
ny. Radny Aleksander Juraszek jako osoba spokrewniona z Panią Zofią 
czuje się niezręcznie w swojej wypowiedzi. Wnioskuje jednak o docenie-
nie wieloletniego pracownika. Pani Mecenas podejmuje głos w sprawie 
tego iż rada Gminy nie posiada kompetencji do tego aby zobowiązywać 
wójta o przyznania pracownikowi  określonego wynagrodzenia w okre-
ślonej wysokości. 

Wniosek zostaje poddany pod głosowanie.

za głosowało 14 Radnych
przeciw było 0 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych
 
Wniosek 2. Na wniosek wójta gminy komisja wnioskuje do Rady 

Gminy o przegłosowanie wniosku wójta , który chce aby funkcje kierow-
nika USC powierzyć obecnej zastępczyni i w związku z tym przyznać do-
datek specjalny w kwocie 500zł brutto miesięcznie.

Wniosek 3. Komisja wnioskuje do Rady Gminy o  przegłosowanie 
wniosku wójta o przyznanie dla nowego zastępcy USC dodatku specjal-
nego w kwocie 300zł brutto.

Przewodniczący Rady Piotr Piela wznawia obrady i  rozpoczyna 
dyskusje na temat Wniosku 2 i  3 przewodniczącego Komisji, na temat 
zmian i wniosków zgłoszonych przez pana wójta. Radny Antoni Skow-
ronek podkreślił że wójt jest zobowiązany dawać śluby i  ma swojego 
kierownika, który pełni, prowadzi urząd stanu cywilnego i  daje śluby. 
Chociaż to raczej wójt powinien się starać aby sprawować ten urząd. Jed-
nak zdaje sobie sprawę jakie były wcześniej wynagrodzenia gdy posadę 
urzędnika stanu cywilnego pełniła jago zona, a jakie wynagrodzenia są 
na dzień dzisiejszy. Podkreślił również iż dodatek powinno się dostawać 
do rzetelnie wykonywanej pracy lub pracy dodatkowej ponad wyzna-
czone godziny swojego zakresu i  czasu pracy, a  nie do zastępstwa, za 
cos takiego nie ma takiej rzeczy. Za zastępstwo nigdy nie były płacone 
pieniądze. Wcześniej w Urzędzie stanu cywilnego pracowała Pani Basia 
Mika gdy jej nie było zastępowała ją Pani Alina Stefko jednak nigdy nie 
pobierała z tego tytułu pieniędzy. Jedynie szef na koniec roku mógł jej to 
jakoś wynagrodzić. Pan Skowronek stwierdził, że pomimo iż jest zastępca 
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pana Orlińskiego to nigdy nie pobierał dodatku z tego tytułu, nie prosi 
się o niego a nawet go nie chce bo nie widzi podstaw do jego uzyska-
nia. Podkreślił również iż wie jakie obowiązki posiadała pani Basia, jakie 
jego zona, co robiła i  za jakie pieniądze. Przewodniczący Rady Piotr 
Piela chce oddać głos zastępcy na stanowisku USC pani Jolancie.  Pro-
si o przedstawienie jej zakresu obowiązków i czynności sprawowanych 
na tym stanowisku w celu podejmowania dalszej dyskusji. W pierwszej 
kolejności jednak oddaje głos panu wójtowi.Pan Wójt: Poprosiłem tutaj 
panią Jolę, aby uświadomiła wszystkim Radnym, bo wydaje mi się, że 
z rozmowy tutaj pana Radnego Skowronka wynika taki fakt, że po prostu 
nie wie, gdyż ma prawo nie wiedzie, na ile na dzień dzisiejszy zmieniła się 
sytuacja w Urzędzie Stanu Cywilnego i warto żeby pani Jola przedstawi-
ła jak to się ma dzisiaj. Wtedy Państwo sami zobaczycie jak zmieniło się 
w USC i nie sposób tego porównać w żaden sposób z tym co było jeszcze 
rok temu. Pani Jolanta Twardysko: Bardzo dziękuje za udzielenie głosu, 
nie ukrywam, że już dawno chciałam aby taka sytuacja nastąpiła żeby się 
z państwem móc podzielić nowościami, które zaistniały w USC od dnia 1 
marca 2015, kiedy to uległy zmianie przepisy., głównie ustawa o aktach 
stanu cywilnego. Chciałam państwa poinformować, że ustawa o aktach 
stanu cywilnego uległa diametralnie zmianie z 80art wzrosła aż do 150. 
Powiem może po krótce jakie zmiany nastąpiły, po pierwsze: Większość 
spraw, które już media nagłośniły, można już  załatwi w każdym USC. Co 
to oznacza. Odpisy aktów, umiejscowienia zagranicznych aktów stanu 
cywilnego i innych dokumentów dotyczących stanu cywilnego zdarzeń, 
które nastąpiły za granicą. Można zawrzeć ślub poza lokalem z czego do-
datkowe środki 1000zł jest opłaty ustawowej. Tylko chciałabym uprze-
dzi, że jest to przeznaczone na cele, działania USC. Co to znaczy teraz, że 
większość spraw można załatwić w każdym urzędzie stanu cywilnego? 
Znaczy to, to że od 1 marca cześć urzędów (bo jeszcze nie wszystkie) we-
szły w nową system rejestrów państwowych, elektroniczny system reje-
strów państwowych. Tutaj się muszę pochwali, że my pracujemy w tym 
systemie już od 1 marca, gdzie Warszawa weszła w system dopiero nieca-
łe 2 tygodnie temu, więc myślę, że powinniśmy się tym chlubić.  Znaczy 
to, że jeżeli dany akt: stanu cywilnego, urodzenia, małżeństwa, zgonu 
znajduje się w tym rejestrze, możemy go uzyska w każdym USC na tere-
nie całej Polski. Żeby móc opanować taki system trzeba było wiedzy, na-
być wiedzę przez Internet, książkę (nie mieliśmy do tego celu specjalnych 
szkoleń)  i egzamin był zdawany w formie online. Żeby te akty mogły się 
znaleźć w tym rejestrze elektronicznym proszę państwa my je wszystkie 
musimy zmigrować z ksiąg do elektronicznego obiegu i  tutaj powstała 
potężna praca. To jest cos podobnego jak z migracja ksiąg wieczystych do 
elektronicznego systemu, która trwała 11 lat, zatrudnione do tego dodat-
kowo było mnóstwo pracowników. Powiem tak, ważna sprawa, tutaj nie 
może każdy pracownik tego dokonywać, bo przeniesienia z księgi, aktu 
do elektronicznego obiegu może co prawda odbyć się przez pracownika 
USC ale nie może go podpisać inny osoba niż kierownik lub zastępca. 
Ten nowy rejestr jest bardzo wadliwy, teraz zaczyna by udoskonalany, 
a główne jego udoskonalenia zaczęły się miesiąc po jego wprowadzeniu 
, gdzie pojechałam na szkolenie do Wisły i dopiero po zebraniu od nas 
informacji co źle funkcjonuje, co nie działa – zaczęli go modyfikować, a to 
dlatego, że nowy rejestr został sporządzony przez informatyków, którzy 
nie maja wiedzy na temat pracy w USC. Proszę Państwa chciałam Pań-
stwu powiedzie taka jedną ciekawostkę. Od roku 1973, czyli od momen-
tu powstania gminy Radziechowy - Wieprz, urzędnicy, którzy udzielali 
ślubów tutaj w USC jako miejsce udzielenia ślubu wpisywali Radziecho-
wy - Wieprz (takiego miejsca przecież nie ma) i teraz przy wprowadzaniu 
nowego rejestru z automatu wskakuje nam: wybór miejscowości, kod te-
rytorialny (czyli jakie województwo, jaka gmina) i nie ma takiej miejsco-
wości jak Radziechowy - Wieprz. Ja na razie, bo robię to sama, musiałam 
się wystarać o dokumenty z lat siedemdziesiątych drugich, czyli pomógł 
pan historyk – Przemek Dyrlaga, aby znaleźć dokumenty z których wyni-
ka, że ten budynek jest na terenie miejscowości Wieprz i wszystkie śluby 
cywilne, które były tutaj zawierane, były w Wieprzu. Moja praca wygląda 
teraz tak: Przenoszę cały akt małżeństwa, miejsce zawarcia ślubu pisze 
Radziechowy - Wieprz, potem dokonuję sprostowania na właściwą miej-
scowość. Sygnuję to własnym podpisem więc za to odpowiadam i muszę 
wykazać jakich dokumentów do tego użyłam. Państwo sobie może nie 
wyobrażacie ile to czasu pochłania, ale bardzo dużo, a osób do tej czyn-
ności nie przybyło. Następna sprawa. Wszystkie dokumenty, które maja 
miejsce ze zdarzeniem dotyczącym urodzenia, małżeństwa, zgonu na 
terenie całego świata można umiejscowi w każdym USC na terenie Polski 

jeśli dotyczą któregoś z polaków. Takich dokumentów mamy masę. Jeśli 
chcą się Państwo zaznajomić mogę je pokazać, to nie są tylko państwa 
na terenie UE co jest prostą sprawą, gdzie się sprawdza czy nie zostały 
sfałszowane, ale to są państwa spoza UE. Musimy to wtedy sprawdzać: 
czy to jest akt, czy to jest jakiś dokument nie wiadomo jaki i jeżeli już do-
konamy tego umiejscowienia w polskim rejestrze – to my za to ponosimy 
odpowiedzialność. Jeżeli się ktoś pyta za co to przede wszystkim mówię 
odpowiedzialność i potężna wiedza. Wielkie miasta dzielą pracowników 
na działy, jedni zajmują się urodzeniami drudzy małżeństwami trzeci 
zgonami inni jeszcze transkrypcjami, czyli umiejscowieniami zagranicz-
nych aktów. Tutaj osoba będąca na tym stanowisku, musi mieć wiedzę 
z  całego zakresu. Dodatkowo o  zmianach imion i  nazwisk, oświadczeń 
o powrocie do nazwiska, dodatkowo zgodnie z nowa ustawa o aktach 
stanu cywilnego do USC doszła cała aktualizacja numeru PESEL. Tan nu-
mer PESEL nadaje USC do urodzenia, jeśli urodzenie nastąpiło na terenie 
Polski, w naszym przypadku na terenie naszej gminy. Jeśli chodzi o aktu-
alizacje bazy PESEL to również wymaga pracy i jeszcze raz zaznaczam, że 
ten rejestr, który został wprowadzony działa bardzo powoli często traci 
łączność z Internetem, bo pracujemy na Internecie rządowym a biurokra-
cja wzrosła potężnie. Przykład: po staremu gdy sporządzałam dokumen-
ty aby wydać zaświadczenie do ślubu konkordatowego to robiłam to na 
podstawie zapewnienia czyli oświadczeń nuktulientów, które było jedna 
taka mała karteczka złożona na pół.: dzisiaj to zapewnienie ma 9stron A4 
i stanowi akta zbiorcze. Możecie sobie państwo wyobrazić ile każde reje-
strowane zdarzenie zawiera kartek, mówi się, że jest elektroniczny rejestr 
ale akta zbiorcze tego rejestru są potężne. To wszystko wydłużyło nam 
czas pracy. Doszło tej pracy bardzo dużo i dodatkowo wydłużył się czas.

Zawsze było można zabrać ślub poza lokalem jeśli przemawiały przez 
to jakieś ważne cele a teraz można już zawsze w każdym przypadku tyl-
ko dodatkowo dochodzi oplata 1000zł stanowiąca dochód gminy. Wy-
jaśnienie do tego art. Kodeksu cywilnego jest takie, że to jest głównie 
przeznaczone na pokrycie kosztów urzędnika, który tam idzie, oczywi-
ście jego ubranie i tak dalej i inne cele związane z USC.  Nie udzieliliśmy 
jeszcze takiego ślubu. Jeśli chodzi o ślub nad Sołą to tutaj kierownik musi 
czuwa nad tym aby było to godne miejsce zachowujące powagę danej 
uroczystości ale już taki ślub mamy zamówiony i  będzie w  listopadzie 
w budynku Domu Ludowego w Brzuśniku. Pan Wójt: Jeszcze o odpowie-
dzialności. To są rejestry państwowe. Trzeba mieć świadomość jak wy-
gląda ścieżka prostowania nieprawidłowości. Pani Jolanta Twardysko: 
Zawsze jeśli jest coś sygnowane podpisem kierownika bądź zastępcy kie-
rownika za każda pomyłkę ponosi odpowiedzialność ta osoba, która się 
podpisała. Jaka jest odpowiedzialność, to że idzie za tym odpowiedzial-
ność również finansowa to wynika to ze stosownych przepisów, to jest do 
sprawdzenia i można Państwu takie przepisy przygotować od niedawna 
jest ustawa która mówi o odpowiedzialności finansowej i to potężnej. Ja 
jeszcze chciałam podkreśli, że akty stanu cywilnego to są szczególne akta 
na podstawie, których macie Państwo wydane dokumenty tożsamości 
i każdy jeden błąd, który gdzieś tam potem zaistnieje w Państwa życiu  
to w pierwszej kolejności jest sygnał do USC i prostowanie. Czy to jest 
urodzenie, małżeństwo czy zgon. My za to ponosimy odpowiedzialność. 
Ja w ogóle nie rozumiem tego sporu i zachęcam Państwa aby przyjść i zo-
baczyć czy może to wykonywa każda osoba bez doświadczenia, odpo-
wiedniego przygotowania i wykształcenia bo to jest odpowiedzialność. 
Przewodniczący Rady Piotr Piela: Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że to 
jest odpowiedzialność i wiedza, nie ukrywajmy, że każdy aby znajdować 
się na jakimś stanowisku musi posiadać adekwatna wiedzę do jego pia-
stowania. Mam do Pani takie pytanie, jeśli Pani oczywiście wyraża zgodę 
na przedstawienie bo my nie wiemy jaki Pani posiada dodatek funkcyjny, 
bo ostatnio Pan Wójt mówił, że jest Pani w stanie nam to powiedzieć. Czy 
jest Pani nam w stanie przedstawi jakie były Pani dotychczasowe docho-
dy na stanowisku zastępcy USC. Pani Jolanta Twardysko: Oczywiście, 
że tak. Dla mnie to nigdy nie była tajna sprawa i zawsze mówiłam o tym, 
że ja wraz z  dodatkiem funkcyjnym na rękę czyli na czysto otrzymuję 
2  600zł. Przewodniczący Rady Piotr Piela: Proszę mi powiedzieć jaki 
Pani w związku z tym miała ten dodatek funkcyjny? Pani Jolanta Twar-
dysko: 300zł. Przewodniczący Rady Piotr Piela: Dziękuję. Szanowni 
Państwo rozpoczynam dyskusję na ten temat. Tutaj w przerwie Pani Ala 
została poproszona oczywiście za zgodą Wójta o przedstawienie  wcze-
śniejszego zakresu czynności Pani Barbary MIKA, chciałbym aby się Pań-
stwo w przerwie zapoznali z tym zakresem jak i dodatkowo z dotychcza-
sowym zakresem czynności pracownika USC.  Nadmieniam, że poprzedni 
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pracownik USC  pełniący funkcję kierownika miał netto 2 600zł w  tym 
dodatek funkcyjny 250 zł brutto. Pani Barbara Mika pracowała w  urzę-
dzie przez 32 lata. Przed przystąpieniem do decyzji proszę się zapoznać 
z tymi materiałami i podjąć suwerenną decyzję w sprawie wniosku Pana 
Wójta. Zaczynam rozmowę. Radny Antoni Skowronek: Szanowni Pań-
stwo gdy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Wniosek był Pana 
Wójta jak i w jednym tak i w 2 przypadku. Ja nie wiem czy Pani Jola jest 
zastępcą czy kierownikiem USC. Może aby dyskusja się rozwiązała może 
złożymy wniosek o ponowne przyjęcie Pani Barbary Miki na stanowisko 
kierownika USC. Przewodniczący Rady Piotr Piela: Jeśli chodzi o spra-
wy związane z tą dyskusją. Musimy się wszyscy samodoskonalić. Ja też 
gdy pracowałem w policji musiałem się samodoskonalić, też byłem wy-
syłany na szkolenia. To jest tak jak powiedział kolega, czy się jakąkolwiek 
firmę prowadzi, Pan Juraszek lub Orliński też mogą to przyznać gdyż po-
siadają swoje firmy. Jest działalność gospodarcza i zmieniają się przepisy. 
Nie mniej jednak to co powiedziałem i o co prosi Pani Jola aby podjąć 
suwerenną decyzję. Macie dwa zakresy czynności. Macie szanowni Pań-
stwo wgląd do tego co i czym zajmował się dawniej kierownik USC a wiec 
Pani Basia, a czym obecnie zajmuje się Pani Jola. Tak jak powiedziałem 
wykształcenie obydwie Panie maja takie samo: wyższe administracyjne. 
Pani Jola pracuje 13 lat, Pani Basia pracowała 32 lata w Urzędzie Gminy. 
P.Jola zajmuje obecnie stanowisko zastępcy kierownika USC. Pani Basia 
natomiast pracowała jako kierownik USC (nie przez cały okres 32 lat).  

Szanowni Państwo wszystko wiecie, więc ja apeluje do Was o prze-
głosowanie. Czy jeszcze ktoś ma może coś do dodania. Proszę udzielam 
głosu Pani Jolancie Twardysko. Następnie poddamy wniosek pod gloso-
wanie. Pani Jolanta Twardysko: Ja jeszcze do tych wynagrodzeń, bo te-
raz odniosłam wrażenie, że zostałam tutaj postrzeżona za jakaś osobę 
pazerną, choć ja nigdy nie walczyłam, że będę tutaj za tyle. To nie było 
warunkiem mojej pracy. Ja powiem, że ja moja pracę kocham, oddaje jej 
wszystko i poświęcam, a jeśli mnie uraziło coś od strony właśnie wyna-
grodzenia, to to że poszła jakiś czas temu plotka pomiędzy nasze społe-
czeństwo jak my to tutaj strasznie dużo zarabiamy. Później moja rodzina 
jest zaczepiana, przychodzą do mnie i sugeruje. Jednio mówią, że zara-
biam 5 000zł, drudzy mi mówią, że 10 000zł i jest mi potem przykro, bo 
chociaż nie wiem jak bym się tłumaczyła to to już i tak poszło. Dlatego 
jeśli cokolwiek kiedykolwiek powiedziałam, to jeżeli ktoś faktycznie tyle 
zarabia to dlaczego ja nie mogę zarabia troszkę więcej. Jeśli jest to fak-
tycznie stanowisko kierownicze, o którym tak się mówiło to dlaczego nie. 
Każdy z Państwa wie, że jeśli coś mu się należy, a mam rodzinę, dzieci się 
kształcą, to to jest naturalna sprawa, że człowiek jeżeli może, dlaczego 
nie. Tyle i proszę mnie nie postrzega jako osoba, która życzy komuś cze-
goś złego, że ja za wszelka cenę życzę komuś źle. Absolutnie nie. Ja idę 
z przesłaniem mojej mamy: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Ja bardzo 
Państwu dziękuję. Nieważne co zadecydujecie – bardzo dziękuję. Radny 
Antoni Skowronek: Pani Jola żeby słyszała, Panie wójcie. Dwie ręce pod-
niosę jeśli Pani Jadzia odejdzie do końca czerwca, żeby pani Joli popra-
wić. Radny Jan Kosiec: Proszę Państwa, wiem jakie to jest ważne stano-
wisko – Kierownik USC. Nie można porównywać i  wymagać aby Wójt 
zastępował Panią Jole. Jest potrzebny kierownik i jest potrzebny zastęp-
cą. Pan Wójt, chodzicie, widzicie ile ma pracy. Ja mam rację. Ja wiem An-
toś, że chodzi o jedną osobę ale to nie jest tematem dzisiaj. Mnie się wy-
daje, że Wójt wnioskuje o  przyznanie dodatkowych pieniędzy i  wójt 
zdecyduje, przecież to on jest pracodawcą. Jeżeli on tak uważa to miejmy 
zachowanie do tego człowieka. Miejmy zaufanie, że jest to potrzebne aby 
to udoskonali. Przewodniczący Rady Piotr Piela: Pani Mecenas czy na 
stanowisko kierownika USC nie musi by ogłoszony konkurs? Pani Mece-
nas: Jeśli jest powierzone pracownikowi Urzędu to moim zdaniem nie, 
ale musiałabym to jeszcze sprawdzić. Przewodniczący Rady Piotr Piela: 
Ale my nic nie wiemy na ten temat jeszcze. Jednak czy nie musi by jeśli 
jest powoływany kierownik USC, to wydaje mi się że zgodnie z określony-
mi przepisami musi być konkurs na takie stanowisko ogłoszony. Pani 
Mecenas: Panie Przewodniczący tak jak mówię, nie chciałabym się tutaj 
wypowiada na 100% bo tego nie sprawdzałam., natomiast moim zda-
niem jest tak, że jeśli byłaby to osoba z zewnątrz musiałby być konkurs 
natomiast jeśli to powierzamy osobie z urzędu to tego konkursu nie musi 
być. Radny Stanisław Orliński: Szanowni Państwo, Panie Wójcie. Z ca-
łym szacunkiem powiedziałem, proszę przyjąć z powrotem na to stano-
wisko Panią Mikę. Po co to powiedziałem, proszę ruszyć swoje sumienia. 
Proszę ruszy swoje sumienia, bo tę Panią wyrzuciliśmy za co? Za 32 lata 
pracy, że sądy były i tak dalej. My jesteśmy tu i wszyscy wiemy o tym jaka 

sytuacja była i do czego Pani Sekretarz z Panem Wójtem doprowadzali 
niektórych z tego urzędu ludzi. Proszę przeczyta zakres pracy ile tam było 
innych zakresów pracy, Ta Pani mi9ala po tąd roboty. Proszę przeanalizo-
wać nie to czy ktoś jeździł na szkolenia czy nie jeździł Panie Szanowny ino 
kto miał jaki zakres pracy. Pomyślmy o tym, a teraz wszystko zostało po-
odejmowane. Ja nie jestem zwolennikiem aby nie da bo to jest 500zł ale 
może być i inna propozycja albo możemy się nie zgodzić Panie Wójcie. To, 
że wystąpił Pan z taką propozycją to nie świadczy o tym, że my akurat 
musimy to dać. Na tym ino wiec polega. Powiedziałem aby przyjąć z po-
wrotem Panią Mikę bo prędzej czy później powinniśmy to zrobić, bo wy-
rządziliśmy tej Pani – my, jako całe społeczeństwo wielka krzywdę, a naj-
więcej ta władza co siedzi jeszcze na dole. Tak jak Pan Skowronek mówi. 
Ta władza co siedzi na dole i nie możemy tej władzy usunąć. Tam się biorą 
wielkie pieniądze. To trzeba powiedzieć jak jest i funkcyjnego się ile bie-
rze, jaka się ma pensję. Natomiast tutaj się porównuje człowieka, który 
ma 2 500 czy 2 600 zł z ludźmi, którzy tam maja 7 000zł. Od tego trzeba 
zacząć i trzeba tam robić porządek. To jest obowiązkiem Rady, po to tu 
jesteśmy, aby robić porządek a co było złego, odsunęliśmy starą władzę 
to musimy wraca do tego. Dlatego w pierwszej kolejności jak tylko zwolni 
się stanowisko, Pani Mika powinna zostać przyjęta bo jest pracownikiem 
zasłużonym i pracowała 32 lata. Dawała sobie ze wszystkim radę. A póź-
niej została wrobiona, włóczona po sądach tylko po to aby doszło do 
zwolnienia.  Ile pracowników Pani Sekretarz zwolniła od samego począt-
ku.  Panie Wójcie jak Pan czegoś nie wie trzeba się dowiedzie, trzeba słu-
chać społeczeństwa ale wybory były po to, ze głosiliśmy, że w pierwszej 
kolejności usuniemy Panią Sekretarz i będziemy robi porządek. Będziemy 
wracać do tego samego, żeby każdy o tym wiedział. Radny Damian Du-
dys: Panie Wójcie ja tutaj w całości popieram wypowiedź Pana Orlińskie-
go. To jest szok, zwolnic kobietę z 32-letnim stażem pracy. Za co? Po tych 
wszystkich zeznaniach wysłuchanych w sądzie, to był szok. Wiem, że Pan, 
chociaż znamy się krótko, nie byłby w stanie zwolnic pracownika po 32 
latach. Tym bardziej że Pani Mika była doświadczona, potrafiła bardzo 
wiele rzeczy. Z przykrością przyjąłem to gdy została zwolniona . Dziękują 
Panu Orlińskiemu, że wstał i  wstawił się za taka osobę, że została nie 
słusznie zwolniona bo niedługo nikt niczego by nie widział. Tak samo Pa-
nie Wójcie nie jestem za tym aby zwolnic Panią Sekretarz, bo ma przecież 
do emerytury 3 lata. Jednak przesuną, jak najbardziej za. Pan Wójt: Panie 
Stanisławie naprawdę proszę nie krzyczeć, bo krzyki osobiście na mnie 
nie działają. Działają zupełnie w drugim kierunku, tak że nie ma potrzeby 
krzyczeć i emocjonować się. Bez sensu kompletnie. Szanujmy się, ja tez 
powiedziałem, że nie będę się unosił, nie ma sensu, po co? To jest pierw-
sza sprawa. Druga sprawa jest taka: Proszę Państwa, odeszliśmy od tema-
tu zupełnie bez sensu w złym kierunku. Jesteśmy w punkcie  4 – Podjecie 
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziecho-
wy - Wieprz, a my rozmawiamy o Pani Mice, o sądach. Proszę Państwa ja 
nie zwalniałem i powtarzam, nie przyjmuję i nie zwalniam jeśli nie ma 
potrzeby, a nie ma potrzeby dzisiaj. Więc pytanie, te żale ciągle są kiero-
wane za moich poprzedników – do mnie. Bez przesady, Panowie. Weźmy 
się za pracę, był konkretny wniosek, który postawiłem bo uważam, że kie-
rownik jest niezwykle potrzebny. Ja po prostu na to nie mam czasu, Pano-
wie czy Wy to rozumiecie. Jak nie ma zastępcy to ja muszę: wydawać za-
świadczenia, podpisywać, w systemie pracować, czy Wy myślicie, że ja się 
na tym znam, że ja tu pracowałem 15 lat wcześniej aby się zdążyć tego 
nauczyć? Kiedy ja to mam robi, powiedzcie mi. Czy ja mam przyjeżdżać 
tu jeszcze w soboty i śluby udziela albo po południu albo w trakcie pracy. 
Panowie ale do tego to się sprowadza. Nie ma kierownika wiec kto to ma 
robić – Wójt, tak? Jak? Czy Wy myślicie, że to są tylko śluby? To są dziesiąt-
ki zaświadczeń jakie z systemu trzeba wydrukować żeby je z systemu wy-
drukować ja muszę najpierw przejść szkolenie, później zdać egzamin 
i muszę pracować na tym komputerze u góry tylko i wyłącznie, bo tylko 
on jest do tego podłączony. Tylko tamten komputer, żaden inny. Przepra-
szam ale nie jestem w stanie. Radny Antoni Skowronek: Następna spra-
wa. Kiedyś zastępca nie dawał ślubów. Było ustawowo wycofane, był KK 
– kierownik. Wójt jako osoba honorowa. Rada na pewno się zgodzi, że 
głosujemy nad powołaniem kierownika USC. Musi być powołany. To ja 
Wam mówię, a zastępca? Może być sobie zastępca, dochodzący. Pani Jola 
posiada w bazie akt ślubu cywilnego i ja przychodzę, proszę aby mi wy-
dała, nie ma jej, ma by zastępca, który ma klucze i wie gdzie co leży. Jed-
nak nie aby jej od razu pieniądze szykować za to. Ja zastąpię kogoś aby 
zawieź kogoś do lekarza i mam od razu pieniądze za to brać. To jest tyle 
odnośnie tego. Odnośnie Pani Miki, żartem, śmiechem fajnie by było jak-
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by za Panią Jadzie było Mika i szef Mika. Barbara Mika za Panią Jadwigę 
Górną a  Mika Wójt elegancko. Teraz druga sprawa do Pana Wójta i  do 
Przewodniczącego. Chciałbym aby najpierw mi odpowiedział Wójt póź-
niej Przewodniczący jakby w razie awarii. Panie Wójcie czy Pan się wcze-
śniej zorientował w ościennych gminach ile ma kierownik wypłaty? Rad-
ny Bogusław Michalski: jeszcze nie mówiłem na ten temat, ale ja 
króciutko. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Ja jestem 
zupełnie przeciwny aby Wójt się zajmował takimi rzeczami jak udzielanie 
ślubów. Szanowni Państwo – kierownik USC by musi i musi by zastępca to 
jest moje prywatne zdanie a z pieniążkami to bym zaczekał do przyszłe-
go budżetu. Nie musimy zaraz bo wiadomo gdzie. Nie wiadomo o  co 
chodzi to chodzi o pieniądze, ale Panowie Wójt ma dość spraw na głowię, 
dość ma załatwiania, jeżdżenia, telefonów. Chyba, że sporadycznych tam 
wypadkach, ale jak będzie kierownik, będzie zastępcą. Bo teraz Pani Jolu 
nie ma chyba tyle tych ślubów jak to kiedyś jeszcze było.  Pani Jolanta 
Twardysko: Jest więcej niż było. Radny Bogusław Michalski: Ja wiem, 
że są obowiązki nie ma o czym gadać na każdym stanowisku są obowiąz-
ki. Ja tak jak powiedziałem jestem za powołaniem kierownika i zastępcy. 
Wójt się w ogóle nie powinien tym zajmować. Szanowni Państwo myślę, 
że Pani Jola nie przyszła tu tylko i nie powiedziała, że zależy jej jedynie na 
pieniądzach bo nie słyszałem czegoś takiego, że jeśli jest Pani kierowni-
kiem musi mieć pieniądze. Prawda. Pani Jolanta Twardysko: Powiem 
szczerze, że cieszyłabym się gdyby cokolwiek doszło bo ja naprawdę nie 
ukrywam, że bardzo często zostaje po pracy i panowie tak jest bez prze-
rwy. Ja nawet jem przy tej pracy, bo przecież ktoś musi przenieść te akta 
do tego elektronicznego obiegu. Uwierzcie mi, że to jest po prostu ko-
nieczne, a tych klientów, którzy się przyjmują. Takie umiejscowienie aktu, 
czy takie teraz obrobienie rozwodu, który przychodzi z sądu, to jest po 
prostu czas, a  Pan mówi, że Internet. Oczywiście – Internet to jest naj-
większa dogodność, która może być w dzisiejszych czasach, ja cały czas 
z niego korzystam. Program prawniczy, to jest wszystko rewelacja, tylko 
cóż ja mogę za to kiedy internet rządowy działa tak powoli i ma tyle de-
fektów gdzie ja przed wczoraj pół dnia nie mogłam nic zrobić bo nie mia-
łam połączenia.  Przewodniczący Rady Piotr Piela: Zanim przystąpimy 
do głosowania. Szanowni Państwo znam osobiście Panią Barbarę, panią 
Jolę. Tak jak wspomniałem wcześniej posiadają takie same uprawnienia 
i wykształcenie. Szanowni Państwo jedno co jest dla mnie zastanawiające 
to jest to, że jedna Pani ma mniejszy zakres czynności, a druga ma tak 
dowalony zakres czynności chyba celowo żeby została zwolniona z Urzę-
du Gminy bo tak też się stało. Pracowała w urzędzie 32 lata i to chcę za-
znaczyć miała dodatek funkcyjny na stanowisku, przypominam, kierow-
nika 250 zł. Pani Jola pracuje w  urzędzie gminy 13 lat, jak powiedziała 
i ma dodatek funkcyjny w wysokości 250 zł na stanowisku zastępcy kie-
rownika z mniejszym zakresem czynności. Przepraszam 300 zł. Czyli Sza-
nowni Państwo ocena należy do Was wszystkich jak podejdziecie do gło-
sowania. Chcę zaznaczy, że ja sprawdzałem w gminie Jeleśnia - Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego, który jest równocześnie Kierownikiem ewiden-
cji ludności ma dodatek funkcyjny z  racji dwóch funkcji kierowniczych 
400 zł. Przy zmianie ustawy, to co Pani Jola powiedziała z dnia 01.03.2015 
dot. właśnie tych zmian w USC nie otrzymała w związku z naporem tych 
zakresów czynności w USC, ani złotówki podwyżki. Jest to gmina bogat-
sza od Nas, jest to gmina o takiej samej liczebności mieszkańców. Dzięku-
ję oddaje pod głosowanie wniosek złożony przez Przewodniczącego Ko-
misji Pana Orlińskiego. Jest to wniosek Wójta. Proszę o odczytanie tego 
wniosku  w celu przypomnienia wszystkim Radnym i przystąpimy do gło-
sowania. 

Radny Stanisław Orliński:  Komisja wnioskuje do Rady Gminy 
o przegłosowanie wniosku Wójta, który chce aby funkcję kierownika USC 
powierzyć obecnej zastępcy i w związku z tym przyznać dodatek specjal-
ny w kwocie 500 zł miesięcznie. 

Przewodniczący Rady Piotr Piela: Przystępujemy do głosowania. 

za głosowało 3 Radnych
przeciw było 9 Radnych
wstrzymało się od głosu 1 Radnych

Przewodniczący Rady Piotr Piela: Proszę Pana Przewodniczącego 
Komisji Budżetowej o odczynie drugiego wniosku. 

Radny Stanisław Orliński:  Szanowni Państwo to jest drugi wniosek 

Pana Wójta. Komisja wnioskuje do Rady Gminy o przegłosowanie wnio-
sku Wójta o przyznanie dla nowego Zastępcy USC dodatku specjalnego 
w kwocie 300 zł brutto. 

Przewodniczący Rady Piotr Piela: Szanowni Państwo rozpoczynam 
dyskusję na temat drugiego wniosku bo musimy to też przedyskutować, 
bo ja też uważam, że Wójt nie jest w stanie wszystko robić w Urzędzie 
Gminy i  myślę, że nic nie stoi również na przeszkodzie, aby ktoś Pana 
Wójta zastąpił. Tylko po prostu nie wyobrażam sobie żeby Wójt nie bę-
dzie pełnił funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Przewodniczący 
Rady Piotr Piela: Panie Wójcie ja się pytałem Pani Mecenas czy może być 
dwóch zastępców USC zgodnie z obowiązującymi przepisami w Samo-
rządzie Terytorialnym. Pani Mecenas:  Oprócz Kierownika tak? Tak teraz 
jest Pan Wójt i żeby było dwóch zastępców ale to ma być Kierownik i Za-
stępca. Przewodniczący Rady Piotr Piela: Ale proszę Panią ja zadałem 
pytanie. Czy może być w Urzędzie Gminy dwóch zastępców USC? Pani 
Mecenas: Zaraz sprawdzę. Pan Wójt:  Czy Wójt będzie Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego czy nie będzie Kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego z mocy prawa i tak ma prawo śluby udzielać. To mówię od razu. 
Także to jest kompletnie bez sensu. Tworzenie dwóch zastępców. A po 
co. Radny Antoni Skowronek:  Wnioskuję, że do tej pory nie było Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego i jakoś funkcjonował. Wszystkie podpi-
sy Wójt składał. Nie było Kierownika, dlatego Przewodniczący zapytał czy 
dwóch vice przewodniczących może, taka sytuacja w tej chwili jest. Wójt 
ma dwa stanowiska Wójta i  kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Pan 
Wójt:  Odpowiem, podpisywałem bo nie ma innego wyjścia. Natomiast 
w momencie kiedy mnie nie ma, jestem na wyjeździe, Pani Jola idzie na 
urlop na przykład, albo idzie na chorobowe bo wcześniej czy później 
zachoruje, nie ma kto podpisać. Dzwonią za mną: Wójcie przyjeżdżaj bo 
trzeba podpisać. To jest bez sensu. To taki trochę jest no wiecie. Jestem 
na Konwencie Wójtów. Telefon: przyjeżdżaj Panie Wójcie bo przyszła Pani 
bo ma zgon. A jak jestem w Katowicach dojadę? No nie dojadę.  Pni Me-
cenas: Panowie ja chciałam tylko odpowiedzieć na Pana pytanie. Przepis 
mówi tak w okręgach liczących poniżej 50 000 mieszkańców, a tutaj jest 
poniżej. Wójt zatrudnia Zastępcę Kierownika oraz może zatrudnić inną 
osobę na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W okręgach 
liczących powyżej 50 000 mieszkańców zatrudnia inną osobę na tym sta-
nowisku oraz może zatrudnić Zastępcę lub Zastępców Kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego. Czyli moim zdaniem wynika z  tego, że tam gdzie 
jest poniżej   50 000 mieszkańców to on nie może zatrudnić zastępców 
tylko zastępcę. Jednego.  Radny Stanisław Orliński odczytał po raz ko-
lejny wniosek pana Wójta. Komisja wnioskuje do Rady Gminy o przegło-
sowanie wniosku wójta o przyznanie dla nowego zastępcy USC dodatku 
specjalnego w kwocie 300,00zł.brutto

Przewodniczący Rady Piotr Piela zarządził glosowanie dotyczące 
wniosku pana wójta: 

za głosowało 4 Radnych
przeciw było 8 Radnych
wstrzymało się od głosu 2 Radnych

Radny Stanisław Orliński odczytał drugi wniosek ze zmianą propo-
nowany przez Radę Gminy aby nowemu zastępcy USC przyznać dodatek 
specjalny w kwocie 100,00zł netto.  

Przewodniczący Rady Piotr Piela zarządził głosowanie. 
za głosowało 9 Radnych
przeciw było 1 Radnych
wstrzymało się od głosu 4 Radnych

Przewodniczący Rady Piotr Piela podsumował głosowanie. 
W imieniu całej Rady podkreślił iż nic nie stoi na przeszkodzie aby powo-
łać kierownika i zastępcę USC. Wyraził aprobatę Rady mimo iż jak słusz-
nie zauważył Wójt Gminy – to nie Rada podejmuje decyzję w  tej spra-
wie, jednak ma prawo wyrażenia swojej opinii i ma prawo składać swoje 
wnioski. Radny Stanisław Orliński zwrócił się do pani Skarbnik z wnio-
skiem o ponowne poprawne opracowanie budżetu. Poprosił o naniesie-
nie zmiany, która z chwilą głosowania weszła w życie a więc wyliczenie 
100zł netto miesięcznie pani Małgorzacie Foksa, oraz przesunięcie reszty 
niewykorzystanych środków. Pani Skarbnik podkreśliła, że w takiej sy-
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tuacji jeśli zostanie naniesiona poprawka na wynagrodzeniach to zmia-
nie ulegną wszystkie załączniki łącznie z CPN-em, bo gdy zmianie ulega 
jakaś kategoria wydatkowa to wtedy wszystkie załączniki muszą zostać 
zmienione. Podkreśliła również iż nie rozumie faktu i potrzeby kolejnych 
zmian. Ustalenia Komisji były inne, dostosowała się do nich i przygoto-
wała zestawienia oraz budżet na życzenie Komisji. Teraz natomiast szy-
kują się kolejne poprawki.  Radny Stanisław Orliński przedstawił swoją 
wizję zmian i to jak je postrzega w sposób kwotowy. Pani Skarbnik pod-
kreśliła, że sesji Rady Gminy będzie jeszcze wiele i budżet zawsze moż-
na zmieni, poprawić. Nie ma natomiast potrzeby opracowywania po raz 
kolejny 3 egzemplarza uchwały budżetowej gdyż wiąże się to z czasem 
oraz marnotrawieniem papieru. Przyjdą kolejne sesje i zmiany, i ostatecz-
ną wersję uchwały można przygotować w każdej chwili. Zmiany muszą 
zostać przegłosowane i naniesione w budżecie gdyż są pilne. Podkreśliła 
również, że są na dzień dzisiejszy wnioski z oświaty, które już zaczynają 
być realizowane i  jeśli te poprawki nie zostaną do budżetu naniesione 
wówczas oświata będzie mieć problem. Nie będzie mogła realizować 
zadań. Pani Skarbnik wyraziła również swoje niezrozumienie do decy-
zji Rady. Podkreśliła, że na Komisji przez długi czas ustalano „ostateczną” 
wersję ustawy budżetowej, którą zgodnie z zaleceniami Komisji opraco-
wała i przedstawiła, ze wszystkimi omawianymi punktami, poprawkami 
itp. Natomiast teraz gdy pozostało jedynie przegłosowanie i uchwalenie 
długo omawianych punktów, wszystko ulega zmianie. Wiec może niech 
będzie następna Komisja i niech ustali następne zmiany. Przewodniczą-
cy Rady Piotr Piela podkreślił iż decyzja Komisji nie jest dla Rady wią-
żąca. Wnioski Komisji musi przegłosować Rada Gminy i  to nie jest tak, 
że Komisja podejmuje decyzje. Dopiero po głosowaniu Rady nabierają 
one mocy urzędowej. Pan Wójt zgodził się z przewodniczącym, podkre-
ślił jednak, że dochodzi do dość kuriozalnej sytuacji. Stwierdził iż wnioski 
i zmiany tak długo wałkowane na Komisjach, omawiane i przyjęte teraz 
znowu zostają odwrócone do góry nogami. Mimo iż rozumie że każdy 
ma prawo do zmiany zdania to nie może być tak, że większość osób, 
które glosowały w Komisji za przyjęciem wniosków teraz głosuje prze-
ciwko nim. Na to był czas. Wójt zwrócił się również do Radnych z prośbą 
o  uszanowanie pracy pani Skarbnik gdyż każda zmiana przysparza jej 
dodatkowych zajęć a jak wszyscy wiemy i bez tego ma ich dużo. Jedno-
cześni podkreślił również, że oczywiście jest to zgodne z prawem i Rada 
nie ma obowiązku przyjmowania wniosków Komisji. Radny Stanisław 
Orliński zaproponował aby przegłosować wnioski w  obecnej postaci 
a na następnej Komisji wziąć resztę pieniędzy, która została, omówić ich 
przeznaczenie opracować wnioski i  zatwierdzi na sesji następnej. Pani 
Skarbnik przeszła do dalszego omawiania budżetu. Kolejny raz przy-
pomniała jakie zmiany i  poprawki zostały naniesione plus dodatkowo 
omawiane 4 000 na wniosek pana Wójta i Przewodniczącego jak i rów-
nież została zmieniona cała uchwała i wieloletnia prognoza finansowa. 
Podkreśliła, że na resztę zmian zawsze jest pora a w tym momencie nie 
ma takiej potrzeby tym bardziej, że wszystkie dokumenty zostały już po-
rozsyłane a  od poniedziałku udaje się na urlop i  Rada nie będzie mieć 
z nią kontaktu. Radny Stanisław Orliński zaproponował przegłosowa-
nie całej zmiany w budżecie w takiej postaci jak to zostało przygotowa-
ne przez panią Skarbnik, by nie tracić już więcej czasu. Radny Damian 
Dudys stwierdził z  oburzeniem, że powinno przeprowadzi się na sesji 
dyskusję na temat następnego podziału środków na sołectwa, bo mimo 
tego, że były one omawiane na Komisji to niektórzy Radni nie należą do 
niej i nie mieli możliwości wypowiedzenia swojego zdania. Przewodni-
czący Rady Piotr Piela zgodził się na dyskusję. Podkreślił również że nie 
zamykał rozmowy na ten temat a przewodniczący Komisji zasugerował 
głosowanie nad wnioskami w pierwotnie przygotowanej wersji z powo-
du potrzeb Oświaty i realizowanych przez nią projektów o których wspo-
mniała pani Skarbnik. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie aby póź-
niej nanieść poprawki. Radny Damian Dudys jako pierwszy podjął głos. 
Zwracając się bezpośrednio do przewodniczącego Komisji zadał pytanie 
czym kierował się on w podziale środków na Radnych. Dlaczego podział 
ten nastąpił ze względu na sołectwa a nie na liczbę mieszkańców. Rad-
ny Stanisław Orliński podkreślił, że to nie on tak zdecydował ale cała 
Komisja a  jak podkreślił w  jej skład wchodzi 9 osób. Aby było sprawie-
dliwie zadecydowano, że z tego co pozostało każdy Radny otrzyma po 
8 000zł. Radny Damian Dudys wyraził swoje oburzenie podkreślając, że 
jego zdaniem to nie jest sprawiedliwy podział, gdyż chociażby sołectwo 
Brzuśnik i Juszczyna zdecydowanie różnią się liczba mieszkańców. Rad-
ny Stanisław Orliński podkreślił, że niejednokrotnie dokładano w razie 

potrzeb pieniądze na dane sołectwa. Poprosił również o  uszanowanie 
decyzji Komisji.

Radny Damian Dudys podkreślił, że to nie jest uczciwe bo dlaczego 
gdy dokładano się do Brzuśnika do placu zabaw około 30 000zł to póź-
niej nie pomniejszono o tą kwotę reszty pieniędzy przysługujących Brzu-
śnikowi a w Juszczynie natomiast odjęto pieniądze jakie zostały przeka-
zane na piec mimo ze gimnazjum jest gminne. Radny Czesław Kubięń 
pokreślił, że wypowiadał już się na ten temat i pan Dudys ma rację bo 
w jego oczach niesprawiedliwym jest, że jednemu sołectwu przekazuje 
się pieniądze a innemu odejmuje z powodu wcześniejszego zakupu pie-
ca do gimnazjum, z którego przecież korzystają nie tylko dzieci z sołec-
twa Juszczyna ale i z okolicznych wiosek i sołectw. Radny Czesław Ma-
tlak stwierdził, że jak już wielokrotnie wyliczał Juszczyna zawsze odstaje 
finansowo od innych sołectw, może czas to zmieni i przekazać większa 
kwotę, któregoś roku. Nie można nakładać ciągle na tych samych. Rad-
ny Jan Kosiec zaznaczył, ze rozumie wzburzenie Pana Dudysa gdyż jeśli 
odlicza się jednemu sołectwu to powinno odliczać się wszystkim i  jeśli 
daje się jednemu to drugi też powinien coś dostać. Dodał również, że 
był przeciwny takiemu podziałowi środków jaki został ustalony gdyż 
w  jego odczuciu sprawiedliwym byłby podział na mieszkańca. Radny 
Antoni Skowronek upomniał aby nie „rozdzierać szat” gdyż dopiero 
pół roku zaczyna się dzielić i robić z budżetem a kolejne pół jeszcze na-
dejdzie i pieniądze cały czas będą spływać. Dodał że zadania wykonane 
w Brzuśniku były priorytetowe i wymagały zakończenia. Sołectwa z roku 
na rok ustępują sobie pieniądze, zostają przekazane tam gdzie trzeba ale 
przecież o tym się pamięta. Nie można pozaczynać wszędzie wszystkie-
go i nie doprowadzić do końca, bo wtedy zaczynając wszystko nie zrobi 
się nic. Radny Czesław Matlak stwierdził, że pula budżetu sukcesywnie 
maleje i nagle teraz dochodzi do podziała, a gdyby tak wcześniej udało 
się to podzieli może wtedy byłoby lepiej. Juszczyna dołożyłaby do pieca, 
inni Radni do „swoich” projektów. Stwierdził, że idąc za sugestiami innych 
Radnych powinno zacząć dzielić się ta pule pieniędzy w  zależności od 
mieszkańców. Radny Stanisław Gołek podkreślił, ze Brzuśnik czekał na 
plac zabaw 8 lat, gdzie inne sołectwa już dawno posiadały takie miejsce. 
Dodał, że teraz będzie inwestycja w boisko w Juszczynie i też tam trzeba 
pomóc, tak samo gdy Radziechowy będą potrzebować. Zaapelował do 
Radnych aby zacząć myśleć o wyglądzie i potrzebach gminy a nie tylko 
wioskami. Radny Bogusław Michalski zauważył, że nie ma o co się kłócić 
gdyż tych pieniędzy było niewiele i niezależnie jak będzie się dzielić czy 
tak jak do tej pory czy inaczej na mieszkańca jak zostało zaproponowane 
to i  tak nie wszyscy będą zadowoleni. Przypomniał Radnym jak jeździli 
i  przypatrywali się potrzebom szkól w  gminie. Wspomniał, że 40  000zł 
jakie wpłynęły do Radziechów zostały podzielone w 20 000zł na szkołę 
i 20 000zł na dwa wielkie Przedszkola.  Podkreślił, że nie można było ina-
czej tego właśnie rozdysponować gdyby na szkołę zostało przekazane 
10 000 zł wówczas pani dyrektor miała by problem jak rozłożyć te środki 
gdyż jak wiemy potrzeby w tak dużej szkole są ogromne. Podkreślił rów-
nież, że trzeba pamiętać o nieprzewidzianych wydatkach, gdy szkoła po-
trzebuje np. nowego pieca to piec ten trzeba wstawić, wydobyć pienią-
dze chociażby spod ziemi bo przecież szkoła musi funkcjonować. Radny 
Damian Dudys podkreślił, że oczywiście rozumie, ze szkoły maja swoje 
potrzeby, nie rozumie jedynie jednej rzeczy dlaczego Brzuśnikowi nie zo-
stało pomniejszone środki jakie otrzymał z budżetu na rok 2015, a Jusz-
czynie zostało potrącone to o piec. Radny Jan Kosiec ponownie zabrał 
głos zwracając uwagę na to, że trzeba przegłosować ustalenia z Komisji 
bo znowu zostaną one poprzewracane. Trzeba zapamiętać tą rozmowę 
i gdy będą kolejne środki odpowiednio je rozdzielić. Najsprawiedliwszy 
podział jest podziałem na mieszkańca mimo, że pieniędzy jak wszyscy 
wiedzą jest mało. Przypomniał również o  sytuacji gdy Radni z Wieprza 
zgodzili się na przesuniecie swoich środków na zakup samochodu aby 
gmina nie była zmuszona zaciągać kredytu. Radna Irena Rodak zauwa-
żyło, że zaczyna dochodzić do pewnego rodzaju licytacji, co gdzie, ile i za 
ile się zrobiło. Podkreśliła, że w Bystrej praktycznie nic się nie robi bo po-
mimo iż dostała na szkołę 10 000zł to pieniądze te zostały przekazane na 
pompę wodną, która nieoczekiwanie wysiadła i choć od kilku lat toczy 
się w  Bystrej sprawa z  boiskiem to pieniądze jakie jej zostały starczyły 
zaledwie na materiał. Zauważyła również, że przetargi jakie obserwowa-
ła posiadały zbyt wygórowane ceny, na które szkoły zwyczajnie nie stać. 
Jak powiedziała będą pieniądze kolejne i trzeba je dołożyć tam gdzie jest 
taka potrzeba a nie licytować się. Bo każdy wie, że środki przekazywane 
to jedynie kropla w morzu potrzeb. Stwierdziła, że powinno się zatwier-
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dzić wcześniejsze ustalenia a później szukać dalej pieniędzy. Radny Sta-
nisław Orliński podkreślił zasadność uczestnictwa w Komisjach a wręcz 
obowiązkowość obecności jej członków. Zwrócił się również do pana 
Kubnia, że pieniądze zostaną przekazane, jednak nadal nie wiadomo ile 
to wszystko będzie kosztować. Wyraził również swoja nadzieje, że 26 na 
Komisji gdy już wszystko będzie wiadome dojdzie do glosowania. Pod-
kreślił jak wiele pieniędzy zostało przekazane już z budżetu na sołectwa 
i zauważył, że to 8 000zł, które zostało przekazane na każdego Radnego 
było zaledwie środkiem na sprawy bieżące. Przewodniczący Rady Piotr 
Piela podkreślił również, że trzeba uczestniczyć w Komisjach. Podkreślił, 
że Brzuśnik nie zagarnął pieniędzy, wspomniał o podziale fotowoltaiki. 
Podkreślił aby pamiętać, że jeśli w danym czasie jeden otrzyma więcej to 
w następnym razem otrzymają inni. Trzeba zaczynać i dokańczać inwe-
stycje. Podkreślił również, że KGW w Brzuśniku i mieszkańcy dołożyli do 
placu zabaw niebagatelna kwotę 32 000zł. 

Przewodniczący Rady Piotr Piela zamknął dyskusję i przeszedł do 
głosowania nad omawianą uchwałą.

za głosowało 13 Radnych
przeciw było 1 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie gminy Ra-
dziechowy - Wieprz.

Radny Czesław Kubień jako wnioskodawca zmian w statucie gminy 
rozpoczął omawianie tego punktu. Przypomniał, że Ustawa o Samorzą-
dzie Gminy dopuszcza możliwość  tworzenia się klubów Radnych, wystą-
pił więc z wnioskiem o dokonanie zapisu w statucie gminy Radziechowy 
- Wieprz o możliwości stworzenia takiego klubu. Poinformował o przy-
gotowaniu uchwały regulującej ten zapis, która ma nadzieję będzie 
przegłosowana. Wyraził swoja nadzieję, że pomoże to w  usprawnieniu 
pracy Radnych gdyż w klubach jest większa swoboda wyrażania opinii. 
Podkreślił, ze swoboda ta wynika z faktu, iż spotkania klubu Radnych nie 
są nagrywane. Podał również kilka przykładów ośmieszania Radnych 
zarówno przez prasę jak i  pojedyncze osoby czy jednostki. Na koniec 
swojej wypowiedzi pan Kubień poprosił jako wnioskodawca o przegło-
sowanie projektu w  celu jego przyjęcia. Przewodniczący Rady Piotr 
Piela  wyraził swoja aprobatę w  sprawie wniosku pana Kubnia. Wspo-
mniał również o tym, że zarówno on jak i niektórzy Radni nie posiadają 
zaufania do obecnej   Sekretarz Gminy Radziechowy - Wieprz, pani Ja-
dwigi Górnej dlatego wnioskuje aby w  paragrafie 13 pkt. 8b wykreślić 
słowa: ”lub Sekretarz Gminy”. Następnie odczytał cały paragraf dotyczący 
osób upoważnionych do udostępniania akt gdzie w punkcie 8b figuru-
je zapis w odniesieniu do dokumentów Rady Gminy i Komisji, że prawo 
udostępnienia posiada Przewodniczący a w razie jego nieobecności Wi-
ceprzewodniczący lub Sekretarz Gminy. Zauważył że Rada Gminy posia-
da 2 Wiceprzewodniczących: p. Michalskiego i p. Dudysa i nie w razie nie-
obecności jego osoby zawsze p. Ala Świniańska - Nikiel może zwróci się 
do nich. Podkreślił również kolejny raz swoją dezaprobatę do wydawania 
takiej dokumentacji przez p. Sekretarz. Podał przykłady nieporozumień 
i błędów przez nią wprowadzanych. Swój wniosek uzasadnił troska o do-
bre imię Rady i chęcią uniknięcia dalszych nieporozumień. Radny Ma-
riusz Janik zgodził się z wnioskiem pana Przewodniczącego Rady jednak 
poruszył kwestię sensowności tej decyzji. Zwrócił uwagę na to, że skoro 
pani Sekretarz jest dopiero czwarta osoba z kolei, która może wydawać 
te dokumenty to czy jest sens aby odbierać jej tego rodzaju przywileje. 
Zaznaczył też, że jeśli w przyszłości urząd Sekretarza Gminy obejmie oso-
ba darzona przez Radę zaufaniem znowu powstanie problem i zmiana 
statutu. Przewodniczący Rady Piotr Piela w odpowiedzi na to pytanie 
zaznaczył, że zgodnie z  zasięgniętymi informacjami wcale nie jest ko-
nieczne aby Sekretarz w Gminie posiadał takie prawo.  

Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał omawiana uchwałę, 
a następnie poddał pod głosowanie i tak przy 14 Radnych obecnych na 
sali:

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

Ad.6. Podjęcie uchwały przekazania w 2015 roku środków finan-

sowych na wojewódzki fundusz wsparcia policji z  przeznaczeniem 
na nagrody za osiągnięcia w  służbie dla policjantów realizujących 
zadania z zakresu służby prewencyjnej.

Przewodniczący Rady Piotr Piela podkreślił, że temat ten był sze-
roko omawiany, przypomniał, że zamiast 3 000zł jak było ustalone wcze-
śniej zostanie przekazana kwota 1 000zł, następnie przystąpił do gloso-
wania. 

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

Ad.7. Podjęcie uchwały dotyczącej dofinansowania  zakupu sa-
mochodu przez jednostkę Powiatowej Straży Pożarnej w Żywcu

Uchwała w sprawie przekazania w 2015 roku środków finansowych 
na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przezna-
czeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 
typu ciężkiego oraz operacyjnego z napędem terenowym. 

Przewodniczący Rady Piotr Piela przypomniał, że Rada Gminy 
przekazuje na ten cel kwotę w wysokości 4 000 zł, następnie przystąpił 
do głosowania. 

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

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz 
w 2015 roku.

Pan Wójt jako wnioskodawca zabrał głos oznajmiając, że doszło do 
kuriozalnej sytuacji co sprawiło, że sam się pogubił. Powodem uchyle-
nia tej uchwały jest brak wpisu o publikacji w biuletynie informacyjnym 
województwa śląskiego. Pani Mecenas przybliżyła chronologie zdarzeń 
dotyczących przyjęcia i zmian w uchwale. Pierwotnie uchwala przyjęta 
została jako akt prawa miejscowego, jednak co do tego istniały rozbież-
ne orzeczenia. Uchwała została podjęta, Nadzór wszczął postępowanie 
w  sprawie stwierdzenia nieważności. Natomiast z  powodu pierwotnej 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego miała wejść 
w życie po upływie 14 dni. Powstała kolejna uchwała mająca wejść w ży-
cie w chwili podjęcia. Jednak gdy pani Sekretarz skontaktowała się w tej 
sprawie z Nadzorem okazało się, że doszło do nieprawidłowości gdyż nie 
można zastąpić uchwały ogłoszonej aktem publikowanym – aktem nie-
publikowanym. W  związku z  tym stanowiskiem Nadzoru została wpro-
wadzona dodatkowa uchwała, która miała uchylić tylko tą poprzednią, 
w tym celu wymagała publikacji. Ze względu najprawdopodobniej przez 
jakaś pomyłkę, punkt o  tym, że uchwała podlega publikacji nie został 
dopisany. Podkreśliła, że ciężko wybrnąć z tej sytuacji gdyż jest uchwa-
ła uchylająca jednak nie opublikowana, jest również nowy program. 
W związku z  tym trzeba albo przyjąć decyzje nadzoru i podjąć kolejną 
uchwałę albo zastanowić się co dalej. Radny Czesław Matlak stwierdził, 
że trzeba dać do zrozumienia Nadzorowi, ze skoro robi problemy z tak 
blachach powodów to gmina powinna poinformować, ze nie przekaże 
pieniędzy na te zwierzęta, bo skoro ktoś postępuje z Rada i Gmina w spo-
sób niezgodny z zasadami to Rada również ma takie prawo aby zagrać 
nie fair. Pani Mecenas stwierdziła, że rzeczywiście zrobiła się sytuacja 
dość niezręczna gdyż po rozmowie pani Sekretarz z Nadzorem uchwa-
ła została wprowadzona mimo iż ona sama osobiście nie miała do niej 
wglądu i  nie podpisywała jej. Faktycznie wystąpił błąd, który wyniknął 
z  niedopatrzenia związanego z  brakiem publikacji. Pan Wójt pozwo-
lił sobie powtórzyć słowa pani Mecenas podkreślając równocześnie, że 
sytuacja rzeczywiście zrobiła się dość zagmatwana. Natomiast mówiąc 
o Nadzorze nie może zgodzić się z wypowiedzią pana Matlaka gdyż sam 
Nadzór nie ma nic wspólnego z tymi pieniędzmi przekazywanymi przez 
Gminę. Stwierdził również że Gmina nie może postawić takiego rodzaju 
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ultimatum gdyż pomimo zamieszania Nadzór pozostaje Nadzorem i  to 
oni SA ponad Gminą a nie Gmina ponad nimi. Pani Mecenas stwierdziła, 
że jedynym sposobem wybrnięcia z tej sytuacji w której znalazła się Gmi-
na jest podjęcie kolejny raz tej samej ustawy uchylającej jednak z dopisa-
niem zapomnianego wcześniej w wyniku pomyłki punktu dotyczącego 
publikacji. Przewodniczący Rady Piotr Piela podkreślił, że tak jak mówi 
pani Mecenas trzeba jeszcze raz przyjąć tą uchwałę uchylającą z dopisa-
nym punktem znajdującym się w paragrafu trzecim, że uchwała wchodzi 
w życie w terminie do 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. Tego zdania wcześniej zabrakło i właśnie z tego 
powodu doszło do nieporozumienia.

Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał omawiana uchwałę, 
a następnie poddał pod głosowanie i tak przy 14 Radnych obecnych na 
sali: N

za głosowało 13 Radnych
przeciw było 0 Radnych
wstrzymało się od głosu 1 Radnych

Ad.9. Podjęcie uchwały w  sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej 
dotyczącego rozliczenia kosztów związanych z obsługa imprez oko-
licznościowych, dochodowych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna wnioskuje 
do Wójta Gminy aby rozliczenie kosztów związanych z  obsługa imprez 
okolicznościowych, dochodowych na terenie wszystkich obiektów od-
bywało się na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem i aby każda 
organizacja, która prowadzi działalność zarobkową ponosiła rzeczywiste 
koszty związane z przygotowaniem, i prowadzoną działalnością tak aby 
na tych obiektach Gmina nie ponosiła strat.  Pan Wójt zabrał głos pod-
kreślając problematyczność tej kwestii. Odniósł się do tego w  jaki spo-
sób niektórzy ludzie mogą postrzegać zaangażowanie niektórych osób 
w działalność takich placówek i zwalnianie ich z opłat. Radny Czesław 
Matlak zwrócił uwagę na to, że największym problemem i  powodem 
sporów jest organizacja organizująca wesela w Brzuśniku, która nie od-
prowadza od tego podatków. Zaproponował założenie liczników na ta-
kie okoliczności i  rozliczanie tej organizacji ze zużycia wody czy prądu. 
Sołtys Przybędzy Maria Górna stwierdziła, że Sołtysi, KGW czy Straż Po-
żarna spotykająca się w Domach Ludowych w celu podjęcia jakiejś pracy 
więc pełnoprawnie zwolnieni pozostają z opłat, gdyż ich działalność jest 
działalnością na rzecz Gminy.  Nie wyobraża sobie jednak, że jeśli ktoś 
robi jakaś imprezę, wesele czy 18 to nie stać go na opłacenie sali. Skoro 
stać go na imprezę to na sale również

Przewodniczący Rady Piotr Piela poddaje wniosek pod głosowanie

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

Radny Powiatowy Jacek Jarco  poprosił o  udzielenie głosu gdyż 
musiał opuścić zebranie. Prosił o zwrócenie uwagi na 3 sprawy:

Na cmentarzu wali się płot. Przerastają drzewa i trawa.
Skończyła się umowa panu od przedszkola i nie wiadomo czy została 

ona prolongowana. 
Na zebraniu wiejskim mówione było, że jeśli chodzi o ulice Miodową 

to zostaną tam wstawione rury. Jednak po rozmowie z  panem Adam-
kiem, który został potencjalnym wykonawca wygrywając przetarg to nic 
na ten temat nie słyszał. Na ulicy tej nie ma kanalizacji i jeśli zrobi się dro-
gę to później trzeba będzie kopać od nowa

Ad.10. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

Pan Wójt poprosił o  uwagę a  następnie przystąpił do odczytania 
postępów prac brygady zatrudnionej przez Gminę Radziechowy-Wieprz. 

Dokończenie prac na ulicy Leśnej w Radziechowach,
Juszczyna – postawienie toy toy,
Wieprz – koszenie obok Domu Ludowego, Przedszkola, Ośrodka 

Zdrowia.
Radziechowy- malowanie barier ochronnych

Brzuśnik – wykładanie korytek wzdłuż drogi głównej. Czyszczenie, 
wymiana korytek, koszenie placu zabaw, koszenie terenów obok Domu 
Ludowego, czyszczenie drogi po ulewie

Wieprz – utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej
Przybędza – koszenie i utrzymanie porządku na placu zabaw i terenie 

obok Domu Ludowego 
Bystra -  – koszenie i utrzymanie porządku na placu zabaw i terenie 

obok Domu Ludowego, koszenie, czyszczenie rowów na rondzie, kosze-
nie ulic na procesję Bożego Ciała

Prace porządkowe na terenie Urzędu Gminy

Pan Wójt dodał również, ze zostały załatane 2 dziury przy Kościele 
w Radziechowach z powodu oczekiwanej wizyty biskupa. Wspomniał też 
o wizycie przedstawicieli z EZGW co zaowocowało zdobyciem pieniądza 
w wysokości 200 000zł na narzuty kamienne dedykowane na Juszczynkę. 
Ponadto Wójt oznajmił, że jest umówiony z Wicedyrektorem EZGW w Kra-
kowie na przyszły tydzień i ma nadzieje, że uda się jeszcze coś wywalczyć 
dla Gminy.

Kolejna sprawą, do informacji Radnych są rozmowy Wójta z Dyrek-
torem Urzędu Wojewódzkiego panem Szczeponkiem w  sprawie po-
wodziówki, mające na celu zdobycie dla Gminy pieniędzy. Jeśli chodzi 
o  fotowoltaikę Wójt poinformował iż z  nieoficjalnych źródeł wiadomo, 
że Gmina Radziechowy-Wieprz znajduje się na pierwszym miejscu listy 
rankingowej w województwie istnieją więc realne szanse na powodzenie 
projektu.  

Nawiązując do powodziówki, poinformował Radnych o nadchodzą-
cej sprawie w Sądzie mającej na celu przejęcie przez Gminę przez zasie-
dzenie drogi na ulicy Łukowej w Radziechowach. Jeśli chodzi o spółkę, 
trwa wycena majątku, na przyszły tydzień Wójt poinformował o swoim 
spotkaniu z  Kancelarią w  celu rozmów na temat tworzenia dokumen-
tów założycielskich spółki. Wspomniał również o śmieciach i tworzonym 
sprzęcie, wyrażając jednocześnie swoje obawy, że przy dotychczasowych 
kosztach związanych z wywozem Gminie już w czerwcu może zabraknąć 
pieniędzy. Wójt wyraził swoje zadowolenie z powodu otwarcia placu za-
baw w Brzuśniku, a także podziękował Radnemu za poświecenie swojego 
czasu w celu wizyty w Bielsku związanej z samochodem. Poinformował 
też, że w  Radziechowach i  Juszczynie zakończono prace serwisowania 
boisk. Ostatnia sprawa poruszona przez Wójta była sprawa Żywca Zdroju 
i zaproszeń na nadchodzącą uroczystość. Odpowiedział również na inter-
pelację pani Radnej Rodak w sprawie kładki na Juszczynce łączącej drogi 
gminne. Radna Irena Rodak wyraziła swoje zadowolenie z powodu dłu-
go oczekiwanej informacji na temat właściciela kładki. 

Ad.11. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okre-
sie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Piotr Piela poinformował, że w okresie mię-
dzysesyjnym obradowały dwie Komisje: Komisja Budżetu oraz Komisja 
Rewizyjna. Wspomniał o pismach jakie napłynęły, dotyczących potrzeb 
Gminy oraz o  ich stopniowej realizacji. Zwrócił się również do Wójta 
z  prośbą o  poinformowaniu Rady kiedy nastąpi możliwość wglądu do 
ofert i podjęcia decyzji w sprawie samochodu. 

Ad.12. Informacja Radnych Powiatowych (o ile będą) z ich dzia-
łalności w okresie międzysesyjnym.

Radna Powiatowa Jadwiga Klimonda zaczęła swoja wypowiedz 
od miłej wiadomości, mianowicie poinformowała, że na ostatniej Komisji 
Promocji pan Starosta rozdawał nagrody i podziękowania dla młodzieży 
i organizacji, które przygotowały Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 
marca w Żywcu na rynku. Z naszej gminy 3uczniów gimnazjum takie dy-
plomy z podziękowaniami otrzymał, jak i również Stowarzyszenie Dzieci 
Serc zaangażowane w tą uroczystość. 

22czerwca w  Milówce o  godzinie 16.00 odbędzie się uroczystość 
odsłonięcia tablicy Żołnierzy Wyklętych oddziału „Bartka”, na którą Pani 
Radna Powiatowa w  imieniu organizatorów, a  więc Narodowych Sił 
Zbrojnych, zaprosiła wszystkich Radnych z Gminy Radziechowy-Wieprz. 
Poinformowała, że Msza Święta odbędzie się w  kaplicy św. Antoniego 
właśnie o godzinie 16, a później nastąpi dalsza część uroczystości. Zwró-
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ciła się również z  prośbą do Wójta aby ten zadbał o  przekazanie infor-
macji dla szkół w  celu oddelegowania przedstawicieli tych placówek 
z Gminy. Ze swojej strony obiecała przekazać wszelkie informacje doty-
czące tej uroczystości panu Wójtowi. Pani Jadwiga poinformowała rów-
nież w  swojej wypowiedzi o  ogłoszonym konkursie na pisanie legend. 
Podkreśliła to, jak trudnym przedmiotem jest historia jak i również to, że 
miejscowości Gminy maja swoje lata i  odrębną historię. Zaapelowała, 
aby zachęci młodych do pisania. Nie wyszukiwania informacji w  Inter-
necie ale czerpania ich od ludzi starszych. Wspomniała o chęci wydania, 
w przyszłym roku, publikacji z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski zawiera-
jącej teksty legend, które z biegiem lat popadają w zapomnienie. Podzię-
kowała również Przewodniczącemu Rady za obecność na Dniu Dziecka 
organizowanym przez Stowarzyszenie Dzieci Serc. Wspomniała również 
o  odwołaniu Paraolimpiady z  powodu nadmiaru obowiązków związa-
nych z remontem, wyraziła równocześnie nadzieje na wsparcie ze strony 
Gminy. Zaprosiła również pana Wójta, Przewodniczącego i Radnych  18-
go czerwca do Kuratorium Delegatura w Bielsku Białej o godzinie 10.00, 
na rozdanie nagród w ogólnopolskim konkursie na Apel Poległych. Wy-
raziła swój smutek z powodu tego iż mieszkańcy Gminy nie brali udziału 
w  tym konkursie. Wspomniała też o  swoim uczestnictwie w  trzech Ko-
misjach w  Starostwie: Komisji Promocji, Ochrony Zdrowia oraz Ochro-
ny Środowiska. Przyniosła na sesję Rady sok, który przez wiele lat sama 
produkuje. Poczęstowała zebrane osoby i przedstawiła swoje marzenie 
dotyczące pozyskiwania roślin i przetwarzania ich w celach zdrowotnych 
jak i zarobkowych. Za przykład takiego przedsięwzięcia podała Jeleśnię. 
Poruszyła również temat wymierania pszczół. Zaapelowała o sadzenie lip 
zamiast tui. Przekazała również prośbę Ochrony Środowiska aby nie pali 
w piecach wszystkim czym się da. Radna Irena Rodak poinformowała 
o  finale konkursu w  Borzęcinie, w  którym udział wzięli również przed-
szkolacy z Radziechów zajmując 3 miejsce na skali województwa. Pierw-
sze miejsce zajęli przedszkolacy z Żywca.

Ad.13, 14 Wolne wnioski oraz Interpelacje, zapytania Radnych.

Radny Czesław Matlak poruszył cztery sprawy dotyczące placu za-
baw nad Soła.  Pierwsza z nich dotyczyła uszkodzonego szczebla w drabi-
nie wspinaczkowej dla dzieci oraz wystających z  niej gwoździ. Druga - 
próśb matek aby dostosować huśtawkę do małych dzieci zakładając dla 
bezpieczeństwa siodełko. Trzecia sprawa dotyczyła zjeżdżalni i  wybitej 
pod nią dziury. Radny zaapelował o podsypanie jej piaskiem lub zakup 
materiału amortyzującego upadki. Czwarta natomiast wykaszania i skła-
dowania skoszonej trawy oraz jej wywozu. Radny Czesław Kubień poin-
formował, że na ulicy Kościelnej znajduje się w  workach piasek, który 
został od powodzi. Poprosił o ich usuniecie. Pan Wójt obiecał, że będzie 
się kontaktował w tej sprawie. Radny Antoni Skowronek poruszył spra-
wę wywozu śmieci i umowy zawartej z Beskidem. Wspomniał o 59 000zł 
udziału i o tym, że Beskid nie powinien mieć zastrzeżeń co do tego czym 
śmieci zostają wywożone z terenu Gminy. Pan Wójt zgodził się z Radnym 
jednak przytoczył przykład ustawy jako uzasadnienie, że niestety nie ma 
swobody jeśli chodzi o rodzaj sprzętu, którym śmieci są wywożone. Pod-
kreślił również, ze wszystkie niedogodności wprowadzone przez wcze-
śniejszą Radę i Wójta ulęgają sukcesywnej zmianie.  Radny Czesław Ku-
bień poprosił o  wprowadzenie obyczaju, informacji Przewodniczącego 
Rady o złożonej skardze na Radnego Gminy i możliwości wypowiedzenia 
się przez Radnego nim zostanie wydana opinia w tej sprawie. W swojej 
wypowiedzi przedstawił wieloletni problem, którego sam stał się ofiarą. 
Opowiedział o drodze prowadzącej do jego posesji, drodze którą odno-
wił a zaraz później została zablokowana. Wspomniał o problemach i nie-
przyjemnościach związanych z Urzędami. Opowiedział o skargach kiero-
wanych pod jego adresem i  drwinach ze strony mieszkańców. 
Zawnioskował o piecze Przewodniczącego Rady nad sytuacjami, w któ-
rych mogłoby dojść do poniżenia Radnych. Kolejna sprawa poruszona 
przez Radnego jest złe traktowanie ludzi przez urzędników Gminy Ra-
dziechowy - Wieprz, o  czym miał okazję przekonał się sam Radny 
w związku z prośbą wynajęcia sali Domu Ludowego oraz w związku ze 
sprawą wpisania adresu, o która zabiegał kilka lat. Poprosił aby poświecić 
na ten temat czas na sesji, oraz wprowadzić do porządku obrad punkt 
dotyczący pracy Urzędu Gminy Radziechowy Wieprz. Przewodniczący 
Rady Piotr Piela wyraził swoje zszokowanie zaistniałą sytuacją. Poprosił 

również o wyjaśnienie tej sprawy i udzielenie odpowiedzi czy doszło do 
tego za rządów ówczesnej Rady i Wójta czy poprzednich rządów. Radny 
Czesław Kubień podkreślił również, że na własna rękę zdecydowałam się 
podjąć sporządzenia spisu właścicieli działek, jednak odstąpił od tego 
gdyż uznał, że chciał to zrobić dla dobra ogółu jednak zwyczajnie nie ma 
na to czasu oraz nie leży to w  jego kompetencjach.  Przewodniczący 
Rady Piotr Piela poprosił o  zabranie głosu przez pana Wójta. Poprosił 
również o to by informować Radę o skargach wpływających na Radnych, 
gdyż podlegają oni pod Prezydium Rady. Pan Wójt podkreślił, że skarga 
nie wpłynęła na Radnego tylko personalnie na pana Czesława Kubienia 
a to są dwie różne instytucje. Nie widział więc obowiązku informowania 
o niej Rady gdyż była skargą dotyczącą spraw prywatnych, sąsiedzkich 
a nie np. mandatu Radnego czy spraw poruszanych na sesji lub Komisji. 
Została potraktowana jak wszystkie inne. Podkreślił, że niezręcznym by-
łoby przedstawianie prywatnych spraw Radnych podczas sesji. Dodał 
jednak, że Radny ma prawo do przedstawienia sytuacji Radzie Gminy jak 
to uczynił pan Kubień, jednak prywatnie jest za tym aby sprawę załatwić 
personalnie poza miejscami przeznaczonymi do obrad, w gabinecie Wój-
ta czy Sekretarz. Poprosić strony i dojść do rozwiązania problemu. Radny 
Czesław Kubień poparł Wójta zgadzając się z nim, że powinno wezwać 
się strony. Dodał również, że pani, która złożyła na niego skargę wycofała 
ją. Zaznaczył jednak, że na wsi wyśmiewany jest nie personalnie jako oso-
ba pana Kubnia ale jako Radny. Pan Wójt wytłumaczył, że oczywiście ze 
swej strony stara się rozwiązywać konflikty, jednak nie da się zatrzyma 
takich spraw. Kreowane są one przez sąsiadów, ludzką zawiść, złośliwość. 
Ciężko byłoby przedstawia podczas zebrań Rady wszystkie skargi, które 
wpływają na personalnie na Radnych czy na pracowników a nawet sprzę-
ty Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Piotr piela podkreślił, że nie-
stety każdy Radny po złożeniu ślubowania przestaje być przykładowo 
Czesławem Kubniem i zostaje Radnym a Radny jest osoba publiczną. Do-
dał również, że pan Kubień nie ubiega się o  roztrząsanie spraw przez 
Radę ale prosi o  to by otrzymywać informację na temat wpływających 
skarg pod swoim adresem i  aby taka informacja docierała również do 
Przewodniczącego. Pan Wójt stwierdził, że jeśli wpłynie skarga na Rad-
nego i Radny wyrazi zgodę to wówczas Przewodniczący dostanie infor-
mację. Jeśli natomiast skarga jest typowo personalna i  dotyczy spraw 
sąsiedzkich wówczas Wójt odmówił udzielenia informacji Przewodniczą-
cemu Rady. Radny Stanisław Gołek przypomniał Wójtowi o  umówio-
nym wykoszeniu drogi. Poprosił również o wycięcie krzaków w pobliżu 
stacji uzdatniania wody. Zgłosił, że nie doprowadzono do końca prac 
związanych z usunięciem szkód po kanalizacyjnych. Pan Wójt podkreślił, 
że nie otrzymywał sygnałów o szkodach kanalizacyjnych w tamtej okoli-
cy. Dodał również, że w  miejscowości Radziechowy czy Przybędza 
wszystko przebiegło wzorcowo i uszkodzenia od razu zostało poprawio-
ne gdyż informacje docierały na bieżąco. Zaapelował o zgłaszanie przez 
Radnych takich rzeczy, gdyż brak zgłoszeń powoduje, że później nie ma 
możliwości dopilnowania poprawy ewentualnych uszkodzeń po zakoń-
czeniu prac. Radny Damian Dudys poruszył cztery kwestie: drogi na 
Cwarciznę, zalewania boiska szkolnego z  powodu nieodpowiedniego 
spadku i udrożnień, jednocześnie dziękując Wójtowi, że wysłał ekipę, któ-
ra pomogła w uporządkowaniu i podniesieniu trawy. Pan Wójt podkreślił 
w sprawie drogi, że prace trwają a z ich efektów Gmina musi rozliczy się 
do końca roku. Co do boiska największą przeszkodę stanowią pieniądze.  
Co do pachołka owszem musi zniknąć i trzeba zrobi barierkę. Jeśli chodzi 
natomiast o sprawę przepustu na nowe boisko Wójt podkreślił, że sprawa 
jest jasna. Chodzi jedynie o kwestie wielkości przekroju rur. EZGW nieste-
ty jest właścicielem tego rowu i Gmina musi się dostosować do ich decy-
zji pomimo kosztów. Podkreślił jednak, że oczywiście można negocjować 
jednak w  sytuacji gdy rów nie będzie spełniał należycie swojej funkcji 
wówczas EZGW zacznie szukać winnego. Radny Czesław Kubień zazna-
czył, że śmieszny jest dla niego fakt, że jest  stanie znaleźć wykonawcę 
w czynie społecznym natomiast nie może się porozumie w sprawie wiel-
kości przekroju. Pan Wójt zaznaczył, że w pierwszej kolejności trzeba za-
bezpieczy pieniądze. Radny Damian Dudys na koniec serdecznie po-
dziękował Wójtowi z powodu powstania w Juszczynie ubikacji typu toy 
toy. Radny Bogusław Michalski poruszył temat starych budynków i za-
grożenia jakie stanowią. Ponadto poprosił o  pamiętanie o  ul Suchedli 
i dziur, które trzeba tam załata gdy tylko będzie taka możliwość i środki. 
Pan Wójt powiedział, że wiele ludzi przychodzi ze skarbami do Gminy 
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w sprawie tych budynków. Obiecał ze swej strony, że napisze pismo o od-
czytanie którego poprosi księży w sprawie dbałości o tego typu miejsca 
by nie stwarzały zagrożenia lub obowiązku ich rozbiórki gdy takie zagro-
żenie stanowią. Radna Irena Rodak poruszyła kwestie wykoszenia ro-
wów w Bystrej aby krzaki nie zachodziły na drogę oraz chodnika, którym 
dzieci docierają do szkoły. Zapytała tez o decyzje w sprawie drzewa, któ-
rego problem podmytych korzeni i zagrożenia składała do Gminy. Pan 
Wójt obiecał kontakt w tej sprawie.  Radna Irena Rodak poprosiła rów-
nież, że gdy tylko znajda się jakieś pieniądze aby Gmina nie zapomniała 
o  załataniu dziur na drogach w  Bystrej. Zwróciła się również z  prośbą 
o pomoc ekipy gminnej przy boisku w Bystrej.  Pan Wójt zadeklarował 
pomoc gminnej ekipy. Radna Irena Rodak na koniec poruszyła jeszcze 
kwestie szkód pokanalizacyjnych i umawianej nakładki na jezdnię, oraz 
zwróciła uwagę na problem zapadniętych studzienek. Pan Wójt obiecał, 
że kwestia rozstrzygnie się w ciągu najbliższego miesiąca. Sołtys Jusz-
czyny Mieczysław Sygut uznał, że musi sprostować jedna rzecz. KGW 
w Brzuśniku dołożyło się do placu zabaw i to owszem był bardzo ładny 
gest jednak warto zauważyć, że w Juszczynie choć KGW nie było stać na 
wkład materialny to mimo wszystko panie fizycznie zaangażowały się 
w pomoc, w przygotowaniu nawierzchni pod plac zabaw. Radny Miro-
sław Jarco przeprosił, że musiał wyjść i zwrócił się z prośbą o udzielenie 
mu odpowiedzi w  sprawie ulicy Miodowej. Pan Wójt podkreślił, że 
w kosztorysie na wykonanie drogi nie ma mowy o rurach. Gmina dołoży 
jednak wszelkich starań aby przed wejściem firmy zrobiono rurę aby nie 
było potrzeby cięcia nowego asfaltu.  Radny Powiatowy Jacek Jarco 
zgłosił również zatkany przepust na ulicy Jodłowej. Z racji że woda na ta 
ulice spływa z drogi powiatowej udało mu się zabezpieczy od powiatu 
koparkę i tutaj zwraca się z prośba do Wójta czy ten z racji drogi gminnej 
może zabezpieczy pracowników i zgrać się w czasie. Pan Wójt obiecuje 
pomoc prosi jedynie o wcześniejszy kontakt. Radny Powiatowy Jacek 
Jarco na koniec poruszył jeszcze sprawę wywozu śmieci gdyż jak zazna-
czył musiał wyjść i wrócił w momencie gdy ten temat był omawiany. Za-
proponował rozwiązanie umowy z dotychczasowa firma gdyż cena  450 
zł za tonę odpadów jest zbyt wysoka. Podał że realna cena przyjęcia tony 
śmieci na wysypisko to 50zł a więc 400zł to transport z Gminy do wysypi-
ska gdzie odległość to jakieś 10km a więc to rozbój w biały dzień. Ponad-
to Gmina jako udziałowiec powinna mieć jeszcze korzystniejsze warunki. 
Pan Wójt podkreślił, że nie ma możliwości rozwiązania umowy. Ponadto 
zaznacza, że nie chce broni swojego poprzednika jednak do przetargu 
nie było chętnych i dlatego jest jak jest. Wójt zwrócił również uwagę, że 
mówił na poprzednich sesjach i Komisjach o tym problemie. Nie ma jed-
nak podstawy prawnej do przedterminowego rozwiązania umowy. Pod-
kreśla, że Gmina musi posiadać podmiot, który w tym momencie zabez-
pieczy całość spraw związanych z obsługa śmieciową, jeśli taki będzie to 
wówczas jeśli zabraknie pieniędzy nie ma podstaw aby Gmina przedłuża-
ła umowę. Podkreślił również wymogi sprzętowe jakie wykonawca musi 
spełniać w zależności od tego co wywozi. Dlatego Gmina musi załatwić 
sprzęt. Radny Powiatowy Jacek Jarco Zwrócił się z  prośba do pani 
Skarbnik o udzielenie informacji dotyczącej tego jaka pula pieniędzy zo-
stała jeszcze na śmieci. Pani Skarbnik odpowiedziała, że gdy zapłacona 
zostanie ostatnia faktura na 160 000zł wówczas w puli zostanie 150 000zł. 
Radny Powiatowy Jacek Jarco zwrócił się z pytaniem do Wójta czy Gmi-
na zdąży z Zakładem Komunalnym za miesiąc. Pan Wójt podkreślił, że to 
nie kwestia tego czy zdarzymy z Zakładem Komunalnym ale ze sprzętem. 

Jeśli się nie uda to przetarg wygra inny podmiot.  Przewodniczący Rady 
na koniec przystąpił do odczytania pisma, które wpłynęło od Wicewoje-
wody Śląskiego, dotyczącego osób deportowanych z terenu RP, na które 
należy odpowiedzieć do 30 czerwca. Pismo było prośba o dalsza aktywną 
współpracę i pomoc osobom pozostającym na Wschodzie, oczekującym 
na powrót do Ojczyzny. Przytoczona została Ustawa o Repatriacji gwa-
rantująca znaczną pomoc finansowa Gminom, które przez podjecie sto-
sownej uchwały przez Radę Gminy zaproszą Repatriantów oraz zapewnia 
im mieszkanie i pracę. Pan Przewodniczący podkreślił, że niestety Gminy 
nie stać na coś takiego. Radny Jan Kosiec poruszył na koniec temat skła-
dań  na drodze głównej w Przybędzy, problem zniszczonej reklamy, która 
znajduje się na wjeździe do wsi i wymaga usunięcia oraz zwrócił uwagę 
na potrzebę wysypania zajezdni autobusowej na dole Przybędzy z po-
wodu błota jakie jest wywożone na jezdnię. Poprosił również o zwróce-
nie uwagi na skrzyżowanie drogi z ulica Cesarką, gdyż odcinek ten nie 
jest odcinkiem bezpiecznym. Sołtys Wieprza Maria Hulak prosiła aby 
zwróci uwagę patrolom policyjnym, że w okolicy cmentarza i na samym 
cmentarzu pojawił się jakiś wariat, zboczeniec, który zaczepia i goni ko-
biety. Radny Stanisław Orliński zauważył, że teraz gdy jest moment na 
wolne wnioski Rady w większości już nie ma bo opuściła zebranie. Pod-
kreślił, że w sprawie ogrodzenia cmentarza, o którym wspomniał pan Jar-
co to było mówione już w zeszłym roku i są pieniądze na ten cel więc do 
końca listopada najprawdopodobniej uda się to właśnie ogrodzenie zro-
bić. Sołtys Wieprza Maria Hulak zwróciła uwagę, że nie trzeba poprawia 
ogrodzenia tylko należy pamiętać ze obok cmentarza jest jeszcze doku-
piona działka, która tez trzeba dogrodzić i zrobi całość. Radny Stanisław 
Orliński podkreślił, że wystarczy pieniędzy gdyż odcinek jest praktycznie 
taki sam. Radny Czesław Matlak zgłosił, że na ulicy Szkolnej oraz w ogro-
dzie u pana Krzusa Tadeusza 2 studzienki są ogrodzony taśmą włazy ka-
nalizacyjne. Przy tej pierwszej wystaje pręt stwarzający zagrożenie prze-
rysowania samochodu. Natomiast dwie pozostałe maja rozwalone włazy, 
które rozwalili pracownicy MPWiK. Pan Wójt odpowiedział, że otrzymał 
pismo od MPWiK, z którego wynika, że są to włazy typu starego gdzie jest 
różnica kilku cm w promieniu i po prostu włazy nie pasują. Nie posiadają 
pasujących włazów a  koszt przeróbki to 360zł od sztuki. Radny Stani-
sław Orliński stwierdził, że trzeba szuka takich włazów na złomie. Radny 
Czesław Matlak odpowiedział, że skoro pracownicy MPWiK zniszczyli 
właz to oni powinni go naprawi, chociażby szukając i jeżdżąc po złomach. 
Podkreślił, że pracownicy MPWiK rozwalili włazy młotkami. Pan Wójt po-
dziękował za informację i podkreślił, że zostanie ten fakt przez niego wy-
korzystany. Sołtys Brzuśnika Stanisław Kupczak zwrócił uwagę na za-
padającą się żelazna płytę w Brzuśniku, która miała zostać wzmocniona. 
Pan Wójt odpowiedział, że miało to pozostać zlecone panu Jamborowi 
jednak pan Tadeusz Kozioł oznajmił, że zajmą się tym sami więc Gmina 
się zgodziła i możemy jedynie teraz wysnuć przypomnienie w tej spra-
wie.

Ad.14. Zakończenie sesji.

Z  powodu wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący 
Rady Piotr Piela zamknął posiedzenie IX sesji Rady Gminy Radziechowy 
- Wieprz.

 Protokołowała:           Przewodniczący Rady Gminy:
 Alicja Świniańska - Nikiel Piotr Piela

WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ
Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 782) 
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziechowy-

Wieprz, Wieprz 700, wywieszono  do publicznej wiadomości  na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

Wójt  Gminy Maciej Mika

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



16

Nasza GmiNa

stości. Do tej najskromniejszej, mieszczącej prochy bezimiennego 
strzelca, tulącego do piersi zmurszałą już maciejówkę z polskim orzeł-
kiem podeszła Jadwiga Zarugiewiczowa, wskazując ją zgodnie z tym, 
co odpowiadało jej matczyne serce.

Wskazanego żołnierza wraz ze spróchniałą trumną, w  której się 
znajdował złożono w trzech nowych trumnach. Najpierw włożono go 
do zwykłej, żołnierskiej sosnowej, następnie do cynkowej, a na końcu 
do pięknej trumny z czarnego dębu, przy-
ozdobionej po bokach czterema polskimi 
orłami. Trumnę wystawiono do pożegna-
nia na schodach prowadzących do znaj-
dującej się na Cmentarzu Orląt Lwowskich 
kaplicy. Następnie doszło do przeniesie-
nia trumny z  prochami Śpiącego Rycerza 
z Cmentarza Orląt Lwowskich do Bazyliki. 
„Miasto przystrojono na tę chwilę - wspa-
niale, z  królewskim prawdziwie przepy-
chem [...] Wzdłuż ulic, po obu stronach, 
stała młodzież szkolna”. Za trumną zarów-
no we Lwowie, jak i później w Warszawie, 
przed dostojnikami państwowymi kro-
czyła symboliczna rodzina zmarłego skła-
dająca się z osieroconych w czasie wojny 
matek, wdów i sióstr, których najbliżsi nie 
wrócili po wojnie do domu.

Uroczystości w Bazylice Lwowskiej
Na progu Katedry czekali metropoli-

ta lwowski obrządku łacińskiego ks. abp 
Bolesław Twardowski i  charyzmatyczny 
metropolita lwowski obrządku ormiań-
skiego ks. abp Józef Teodorowicz. Przy 
uroczystych śpiewach umieszczono trum-
nę z  prochami Nieznanego Żołnierza na 
przygotowanym katafalku, a  obaj arcybiskupi odprawili uroczyste 
nabożeństwo.

Lwowianie oddawali tłumie hołd Nieznanemu Żołnierzowi, także 
następnego dnia w  sobotę. 31 października Kondukt pogrzebowy 
odprowadzony został przez ks. abpa B. Twardowskiego na Dworzec 
Główny we Lwowie. 

Ostatnia defilada (inscenizacja: młodzież szkolna z  ZSAiO im J. 
Piłsudskiego z Moszczenicy, w żołnierskich mundurach niesie trumnę 
symbolizując przejście, przejazd zwłok Nieznanego Żołnierza z Lwowa 
do Warszawy, idą powoli wzdłuż szpaleru, po jednej stronie salutujące 
Poczty Sztandarowe, harcerze: 24 WDH Dobre Duchy z Międzybrodzia  
Żywieckiego i 16 WDH Słoneczni z Czernichowa, członkowie Polskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Czernichowa oraz uczniowie… 
a  po drugiej stronie klęczące osierocone matki, wdowy, osierocone 
dzieci, w rękach trzymają kwiaty którymi ścielą drogę przed idącym 
konduktem… chór ,,Fiaccola” z  Międzybrodzia Żywieckiego śpiewa 
pieśń ,,Ojczyzno ma..”   

Aktor opowiada:
Rano w Dniu Wszystkich Świętych 1 listopada 1925 r. specjalnie 

przygotowany pociąg wyruszył do Warszawy. Po drodze zatrzymywał 
się na stacjach w Żółkwi, Rawie Ruskiej, Bełżcu, Zawadzie, Krasnym-
stawie, Rejowcu, Lublinie, Puławach, Dęblinie, Garwolinie i  Pilawie. 
Wszędzie Nieznanego Żołnierza w  jego ostatniej defiladzie żegnały 
tłumy. Przed swoim kolegą broń prezentowali żołnierze z okolicznych 
garnizonów wojskowych, przedstawiciele władz lokalnych i  najróż-
niejszych organizacji społecznych żegnały swojego wyzwoliciela, 
duchowni wszelkich wyznań wznosili w  jego intencji modlitwy. Ale 
przede wszystkim Śpiącego Rycerza żegnały niezliczone rzesze spon-
tanicznie gromadzących się Polaków. Pełne były nie tylko dworce, na 
których zatrzymywał się pociąg i  odbywały się uroczystości. Ludzie 
tłumnie we dnie i nocą, niejednokrotnie klęcząc przy torach groma-
dzili się na całej trasie przejazdu. Wszyscy bez względu na stan posia-
dania, wyznanie i poglądy żegnali swojego bohatera.

W  poniedziałek w  Dzień Zaduszny 2 listopada wczesnym ran-
kiem pociąg z ciałem Nieznanego Żołnierza zatrzymał się na Dworcu 

Wschodnim w Warszawie. Bezimiennego Bohatera na armatniej lawe-
cie przewieziono uroczyście do Katedry Św. Jana, gdzie miały dopeł-
nić się uroczystości pogrzebowe.

Uroczystą Mszę Św. celebrował Metropolita Warszawski ks. abp 
Aleksander kardynał Kakowski. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. 
prałat prof. Antoni Szelągowski, 

„Kim jesteś ty? Nie wiem. Gdzie dom 
twój rodzinny? Nie wiem. Kto twoi ro-
dzice? Nie wiem i  wiedzieć nie chcę 
i  wiedzieć nie będę, aż do dnia sądne-
go. Wielkość Twoja w  tem, żeś nieznany.
W  bratniej, wspólnej mogile zagubił 
imię, zagubił rodzinę, spadło z  niego, co 
osobiste, z  grobu narodził się na nowo, 
z  grobu, gdyby z  matki-ziemi, wyszedł 
nieznany, zapomniany, bezimienny [...]
Czymże na Boga jesteś, szary żoł-
nierzu, zapomniany, bezimienny
Ty jesteś odwieczny geniusz bojowy naro-
du, zowiesz się Męstwo, ty jesteś niespoży-
ta, niezmożona moc ideałów narodowych, 
zowiesz się Poświęcenie. Ty jesteś wszech-
zwycięska niepodległość ducha narodowe-
go, zowiesz się Wolność.

Nazywasz się Milion, bo miliony złożyły 
w  tobie swe ukochania i  swe katusze. Na-
zywasz się Milion, a imię twoje czterdzieści 
i  cztery, a  życie twoje trud trudów, sława, 
sława, sława” - fragment homilii z  uroczy-
stości pogrzebowej w Warszawie.

Po Mszy Świętej kondukt żałobny 
z  Katedry Św. Jana udał się Krakowskim 

Przedmieściem w  kierunku Placu Saskiego. Trasa całego pochodu 
była odświętnie udekorowana, a  za trumną po symbolicznej rodzi-
nie zmarłego kroczyli najwyżsi dostojnicy państwowi z Prezydentem 
Rzeczypospolitej Stanisławem Wojciechowskim na czele, a  przede 
wszystkim niezliczone rzesze Polaków, którzy chcieli pożegnać Naro-
dowego Bohatera. W tym czasie między godziną 12.00, a 13.00 biły 
dzwony w całej diecezji warszawskiej i lwowskiej. Cała Polska żegnała 
Nieznanego Żołnierza.

Kondukt żałobny prezentował się okazale i  dostojnie. Plac Saski 
był wypełniony po brzegi, a i tak nie mógł pomieścić wszystkich, któ-
rzy chcieli pożegnać Nieznanego Żołnierza. Wraz z trumną do grobu 
złożone zostały urny z  14 pozostałych pobojowisk. Następnie padł 
sygnał do rozpoczęcia salwy honorowej. Po pierwszym wystrzale za-
padła cisza w całej Warszawie, zapadła cisza w całej Polsce, mężczyźni 
zdjęli czapki z głów. Ojczyzna żegnała swojego Rycerza. Oddano 24 
salwy.

Gdy Śpiący Rycerz na wieczność spoczął w przygotowanym mu 
przez Ojczyznę grobie w samym sercu Stolicy, zapłonął na nim wiecz-
ny płomień mający symbolizować pamięć wdzięcznych rodaków. Od 
tej też chwili przy grobie Nieznanego Żołnierza wartę sprawują polscy 
żołnierze. Ta pierwsza warta zaciągnięta w czasie uroczystości pogrze-
bowych miała wyjątkową symboliczną wagę. Zaciągnęli ją bowiem 
żyjący jeszcze weterani Powstania Styczniowego, którzy przelewali za 
Niepodległość Ojczyzny krew wówczas, kiedy serce Śpiącego Rycerze 
nie biło, bo nie było go jeszcze na świecie. 

Naród to wspólnota przeszłych, teraźniejszego i przyszłych poko-
leń. Chyba nigdy w dziejach naszej Ojczyzny nasz Naród nie był tak 
namacalny jak wówczas 2 listopada 1925 r. na Placu Saskim.

Po wojnie Grób był dla komunistów miejscem szczególnie „kło-
potliwym”. Nie dość, że spoczywał tu obrońca Lwowa, który teraz 
należał do „naszych radzieckich przyjaciół”, to na dodatek zarówno 
napisy, jak i cała otaczająca Grób aura odnosiły się przede wszystkim 
do walk z tymi „towarzyszami”. Trzeba było coś zrobić, żeby zneutrali-
zować jednoznaczną wymowę miejsca, bo przecież o likwidacji Gro-
bu nie mogło być mowy, reakcja społeczeństwa - nawet w warunkach 

CD „O Zaduszkach Narodowych” (dokończenie ze str. 2)



Nasza GmiNa

17

terroru - byłaby łatwa do przewidzenia. Odnowiono więc centralną 
część kolumnady, dodając sześć marmurowych tablic z nowymi na-
zwami miejscowości, gdzie Polacy walczyli podczas ostatniej wojny. 
Na dwóch czołowych kolumnach umieszczono kamienne miecze, 
symbolizujące zwycięstwo... pod Grunwaldem, zmieniając przez to 
główną idę Grobu, którą było upamiętnienie rzeszy bezimiennych 
obrońców Ojczyzny z  czasów, gdy Polska wybiła się ponownie na 
niepodległość. 8 maja 1946 r. umieszczono w czterech urnach ziemię 
z  dwudziestu czterech pól bitewnych, z  prochami żołnierzy, którzy 
zginęli podczas II wojny światowej. Rok później grób został odbudo-
wany według projektu Henryka Grunwalda - malarza, grafika i plasty-
ka, współpracującego ze „Szpilkami”. W tym czasie „Szpilki” specjalizo-
wały się już w wyszydzaniu Armii Krajowej... 

„Przy okazji” odnowienia grobu komuniści dopuścili się fałszer-
stwa. Dotychczasowe cztery tablice, na których w roku 1925 umiesz-
czono po dziewięć nazw miejscowości, gdzie toczyliśmy śmiertelne 
boje z bolszewikami w  latach 1919-1920, zniszczono. W  ich miejsce 
wstawiono sześć nowych tablic z  nazwami siedemdziesięciu sied-
miu pól bitewnych „upamiętniających walkę z  faszyzmem i  milita-
ryzmem”. Teraz było „jak trzeba”, zgodnie z  wymogami historiografii 
marksistowsko-sowieckiej, zgodnie z  poglądami nowych „autoryte-
tów historycznych”, które, 
niestety, zdążyły wykształ-
cić w  następnych latach 
całą rzeszę swoich naśla-
dowców: „obiektywnych”, 
„postępowych”, dalekich 
od „polskiej ksenofobii”. To 
oni edukują dziś młodzież 
na uniwersytetach. 

Grób Nieznanego Żoł-
nierza mieści się obecnie 
pod trójprzęsłową arka-
dą, jedynym ocalałym 
fragmentem kolumnady 
pałacu Saskiego, zniszczonego przez Niemców po Powstaniu War-
szawskim. Przy Grobie płonie wieczny ogień i  trwa wieczna warta. 
Tradycyjnie delegacje obcych państw składają tu hołd naszej boha-
terskiej przeszłości. Tu w 1979 r. modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II, 
a na ówczesnym placu Zwycięstwa padły słynne słowa: „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. 

Chór śpiewa piosenkę ,,POLSKIE KWIATY – i przypominamy O, Mi-
chała Tomaszka – męczennika z Peru, dwa miesiące przed Jego beaty-
fikacją… a potem…. częstujemy się pysznymi babkami drożdżowymi 
upieczonymi przez KGW z Brzuśnika ,  zabieramy kubki z herbatą lub 
kawą serwowaną przez KGW z Przybedzy i tworząc kolumnę marszo-
wą przygotowujemy się do wymarszu w kierunku Krzyża Jubileuszo-
wego na Matysce. 

     B. 
Aktor: drugą część spektaklu plenerowego obejrzymy wędrując 

drogą na Matyskę, zanim jednak wyruszymy, młodzież złoży wiązankę 
przy I stacji Golgoty Beskidów, irga z czerwonymi koralami – symbol 
wytrwałości, gałązka akacji z kolcami – przypomina koronę cierniową 
… białe korale śnieguliczki są symbolem niewinności.  

Wyruszając na trasę Golgoty Beskidów przenosimy się do czasów 
potopu szwedzkiego na Żywiecczyźnie. Rok 1655 w historii Polski za-
pisał się tragicznymi wydarzeniami. Oprócz toczących się wojen z Mo-
skalami na Litwie i Kozakami na Ukrainie doszła wojna szwedzka. 3 
armie szwedzkie w ciągu 3 miesięcy dotarły na południe Polski, nie 
trafiając po drodze na większy opór. Wyjątkiem była twierdza Jasno-
górska, która oparła się ogromnej przewadze militarnej Szwedów.

Scena 1. Bitwa - górale ratują króla Jana Kazimierza przed 
Szwedami. Oddział szwedzki prowadzi króla, a zbójnicy łod Żywca 
przychodzą na ratunek królowi – odbijając go z rąk najeźdźców.

Scena 2. Król Jan Kazimierz na żywieckim zamku pisze ode-
zwę - Uniwersał królewski na pospolite ruszenie skierowany do 
najniższych warstw społecznych – „Uniwersał żywiecki”:

 Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć 
należy, osobliwie jednak pracowitym 

poddanym naszym majętności naszej żywieckiej, wiernie nam 

miłych, łaską naszą królewską 
[otoczeni]. Wierni nam mili! Iż nieprzyjaciel zewsząd gwałtow-

nie na państwa nasze następuje, a wojska nasze na troje bę-
dąc przeciwko trojakiemu nieprzyjacielowi: Moskwie, Kozakom, 
i Szwedom rozdzielone, siłom jego i potędze wystarczyć nie 
mogą, przyszło nam wierność Waszą zwołać, to po nich koniecz-
nie mieć chcąc, 

abyście się w rusznice, kosy, siekiery, cepy i inne wszelakie 
oręża, na jakie się, kto zdobyć będzie mógł, jako najporządniej 
przysposobiwszy, do urodzonego Jana Karwickiego, oficera na-
szego kupili i z nim zasieki porobiwszy, przeprawy i pasy popso-
wawszy nieprzyjaciela gromili i znosili. A my w nagrodę tego wier-
ności Wasze od wszystkich czynszów zamkowych od lat trzech 
uwalniamy, podatki jednak przez Rzeczypospolitą uchwalona 
w całości, zachowujemy 

 
Scena 3. Życie w XVII wiecznej wsi. przychodzi herold i czyta 

królewski uniwersał. 
Kto z mieszkańców  wsi zdolny jest do walki, dołącza do od-

działu ks. Stanisława Kaszkowica dziekana żywieckiego, a pro-
boszcza radziechowskiego i wyruszają na odsiecz Jasnej Górze. 

Kobiety i dzieci że-
gnają odchodzących 
mężów, synów, ojców 
– powoli klękają i śpie-
wają pieśń ,,serdeczna 
Matko” podobnie jak 
idący na  wojnę chłopi.   

9 grudnia 1655 
roku górale żywieccy 
pod przywództwem 
Jana Torysińskiego 
uderzą na Oświęcim, 
odbijając miasto z rąk 
szwedzkich. 

Scena 4  Szwedzi w odwet za wymarsz mieszkańców wsi na ratu-
nek Częstochowie,  napadają na Radziechowską wioskę, grabią ją, biją 
mieszkańców i na koniec palą domostwa. 

scena 5. Obrona Częstochowy: O. Kordecki niesie monstrancję, 
błogosławi przed   walką. Obrońcy śpiewają Bogurodzicę, rozlega 
się głos na mury bracia , na mury… Z oddali wyłaniają się oddziały 
szwedzkie. Obrońcy wyruszają do ataku, trwa  zaciekły bój, dopiero 
husaria sprawia, że Szwedzi uciekają w popłochu z pola bitwy, ale to 
nie koniec oblężenia, załoga przygotowuje się do odparcia kolejne-
go ataku, a O. Kordecki znów obchodzi Wały Jasnogórskie i błogosła-
wi obrońców Najświętszym Sakramentem. Słychać nadciągających 
Szwedów i tak do 3 x wrogowie podchodzą pod Klasztor, a obrońcy 
3 x stawiają opór.

Sienkiewicz wkłada w  usta o. Kordeckiego takie słowa: „Dzieci! 
Jeszcze Najświętsza Panna okaże, iż od burzących kolubryn mocniej-
sza. A potem przyjdzie koniec waszych trosk i umę czenia… Kto z was 
będzie śmiał rzec, że Ta Najświętsza Królowa nie potrafi Was zasłonić 
i  zwycięstwa nam zesłać (…) Kto cudom Maryi, łasce Jej, ratunkowi 
Tego Królestwa i Wiary katolickiej zechce przeszkodzić?”.

Podczas potopu szwedzkiego (1655) za cel postawił sobie uchronie-
nie Jasnej Góry przed rabunkami i dewastacją ze strony wojsk szwedz-
kich. Dlatego ukrył obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a  w  kaplicy 
umieścił jego kopię. Wysłał do króla Karola X Gustawa list – przechowy-
wany obecnie w archiwum w Sztokholmie, w którym zgadzał się poddać 
twierdzę w  zamian za  gwarancję nienaruszalności sanktuarium. Kiedy 
jej nie otrzymał, zdecydował się zbrojnie bronić Jasnej Góry. Dowodził 
obroną twierdzy jasnogórskiej przez cały okres oblężenia: od 18 listopa-
da do 27 grudnia 1655 roku.

Podejmując obronę Jasnej Góry wiedział przeor Kordecki, że porwie 
za sobą wszystkich rodaków. Wiedział także król szwedzki, że „atakowa-
nie obrazu Maryi wywoła u Polaków jeszcze większy gniew” (z listu Ka-
rola Gustawa do Millera). Miał rację Sienkiewicz, gdy pisał, że „jest takie 
miejsce w narodzie, którego bezkarnie dotknąć nie wolno, bo wtedy na-
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ród zawyje z bólu i zerwie się do okropnej 
walki – a miejsce to zwie się Jasna Góra”. 
„Święty gniew Polaków” z powodu napa-
ści Szwedów na naj większe Sanktuarium 
Narodowe wstrząsnął całym krajem i za-
targał sercami. Ojciec Augustyn kazał 
codziennie zapalać pochodnie na  ja-
snogórskiej wieży, by  płonące nocami 
żagwie wołały, że  Jasna Góra się broni. 
Na  wieść o  tym cały Naród budził się 
ze  snu, wyrywał z  depresji, dźwigał, po-
rywał do walki. Wkrótce Rzeczypospolita 
sta nęła w  ogniu. Przywiązany do  wiary 
Chrystusowej i Bogurodzicy lud polski ujął w swe mocne ręce kosy, topory 
i cepy, aby razem z rycerstwem i szlachtą przepędzić ostatecznie wroga.

scena 5. Śluby Jasnogórskie 
Śluby Jasnogórskie

Król Jan Kazimierz z  wdzięczności za Opiekę Matki Najświętszej 
nad Ojczyzną w  czasie najazdu szwedzkiego i  za cudowną obro-
nę Częstochowy obrał Najświętszą Maryję Pannę za Królową Polski 
i  złożył ślub w  katedrze Matki Bożej Łaskawej we Lwowie w  dniu 1 
kwietnia 1656 r. Śluby Jana Kazimierza odnowili wierni w  dniu 26 
sierpnia 1956 r. w  Częstochowie na Jasnej Górze i  zobowiązali się 
do ich pełnej realizacji. Tekst ślubowań należy często odmawiać, 
by przypomnieć sobie o  swych obowiązkach względem Maryi.  
 
Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Mary-
jo, Królowo świata i Polski Królowo! Oto my, Twoje dzieci, stajemy znów przed 
Tobą i składamy u stóp Twoich siebie samych, i wszystko, co mamy: rodziny na-
sze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, 
wszystkie wysiłki myśli naszej, drgania serc i porywy woli. Odnawiamy dziś ślu-
by przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królowę Polski uznajemy.  

C. Msza Św. koncelebrowana w  intencji Ojczyzny, sprawowali Ją 

ks. Krzysztof Ciurla – wikary z Trzebini, 
współtwórca zaduszek oraz ks. Marcin 
Samek wikary z  Radziechów. Oprawa 
muzyczna; chór Fiaccola, Zespół mu-
zyczny Grojcowianie, orkiestra Dęta 
z  Radziechów oraz organista Jerzy 
Greń. 

D. Usypywanie Kurhanu Pamięci 
Narodowej i Apel Poległych
1. odegranie i  odśpiewanie Hymnu 
Polskiego
2. przemówienia okolicznościowe: 
posła RP Stanisława Szweda i radnego 

Sejmiku Województwa Śląskiego Kazimierza Matusznego
3. List gratulacyjny z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy dla or-

ganizatorów Zaduszek Narodowych odczytał Przewodniczący 
Rady Gminy – Piotr Piela     

4 Odczytanie Apelu Poległych, treść Apelu napisana przez uczniów II 
LO im. A. Asnyka w  Bielsku–Białej:  Wiktoria Rejman i Natalię Ma-
jocha została wyłoniona w IX Ogólnopolskim Konkursie Historycz-
nym na Apel Poległych, temat: ,, Polskie Termopile na przestrzeni 
wieków” Kompanie Honorową tworzyły Grupy Rekonstrukcyjne 

4. Dosypanie do kurhanu ziemi z  Cmentarza Orląt Lwowskich oraz 
z Westerplatte, o obecnym łączniku miedzy Lwowem, Warszawą 
i Radziechowami opowiedział ks. Krzysztof Ciurla 

5. wypuszczenie kilkuset gołębi – symbol Żołnierskich Dusz idących 
do Nieba (gołębie przywiózł Józef Gołek prezes związku Hodow-
ców Gołębi z Brzuśnika 

6. złożenie kwiatów i zniczy. 
7. wspólne biesiadowanie w tym posilanie się wyśmienitym bigosem 

ugotowanym przez KGW i Janinę Tlałka – sołtys wsi Radziechowy, 
a  przewiezionym przez Tomka Klisia oraz pysznym chlebem od 
Tomka Świniarskiego z piekarni w Wieprzu sucie okrytym wyjąt-
kowym smalcem przyrządzonym przez KGW z Wieprza. 

8 nie wolno nam zapomnieć o tych, którzy;
a. wybudowali trzy domki, płoty w XVII zagrodzie To wolontariusze 

Stowarzyszenia Dzieci Serc: Władysław Hulbój, Michał Duraj i Se-
bastian Potaczek. 

b. Materiał dowiozła grupa techniczna  - pracowników UG Radzie-
chowy – Wieprz, ale byli tacy, którzy podarowali kilka wozów z ba-
lowaną słomą, siano, deski, grube gałęzie…

c. Aleksander Temel przywiózł gałęzie świerków na dachy chat.  
d. Rodzina Grażyny i Józefa Kozubek zadbała o rekwizyty odzwier-

ciedlające żywiecki dwór, stosowny ubiór aktorów (włącznie z de-
talami)

e. Państwo Janina i Kazimierz Jagosz udostępnili kolejny już raz swo-
je garaże, które zamieniliśmy w kostiumernię i garderobę. Pozwo-
lili podłączyć do prądu telebim… cały czas byli gotowi do pomocy

f. Państwo Jadwiga i   Ryszard Ziajka również każdorazowo udostęp-
niają dostęp do źródła prądu – a warniki by podawać gorąca her-
batę, czy kawę też potrzebują mocy… 

g. Po długich konsultacjach dotyczących wyglądu trumny, udostęp-
nił ją Piotr Kosiec (włącznie z transportem)

h. O nagłośnienie stacjonarne zadbała Marta Husar z GCKPT Radzie-
chowy - Wieprz, natomiast 3 kolumny udostępnił ks. Piotr Pokojni-
kow – proboszcz parafii w Radziechowach, a cały czas opiekowali 
się nimi , nagłaśniając uroczystość na trasie przemarszu: Rupniew-
ski Paweł z synem Jakubem z Żywca

i. Działki - tereny zielone użyczyli właściciele, włącznie z  pozwole-
niem na przycinkę drzew, które utrudniały widoczność, czy spa-
lenie chat

j. stroje dworzan, w tym króla wypożyczyliśmy nieodpłatnie z Teatru 
Polskiego w Bielsku – Białej

k. wózek do rysowania białej linii oraz ławki i stoliki udostępnił Gmi-
ny Klub Sportowy 

l. plakaty, namioty i  zakup jednorazówek dla wszystkich uczestni-
ków zaduszek to wkład Mirosława Dziergasa – dyrektora Biura 
Promocji, Kultury i Sportu Powiatu Żywieckiego

ł. Wypożyczenie telebimu, Marek Regel - dyrektor żywieckiego MCK. 
Obsługa telebimu Jerzy Duda 
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m. druhowie: OSP – Juszczyna, Przybędza, Wieprz i Radziechowy  – 
zapewnienie bezpieczeństwa na ,,polach bitew” OSP Przybędza 
zabezpieczenie drogi od strony Suchedli    i Przybedzy. OSP Ra-
dziechowy zabezpieczenie drogi od strony ul. Św. Marcina, dodat-
kowo OSP – dowóz KGW wraz z ich poczęstunkiem. 

n. opłata Służby Maltańskiej – karetka + obsługa medyczna, wsad do 
kotła na bigos, pieczywo, zakup petard, dowóz młodzieży z gmin-
nych szkół, opłata dojazdu 2 grup rekonstrukcyjnych z Krakowa 

o.w sztuce plenerowej udział wzięli:
Podlaski Regiment Odprzodowy Kraków – grupa rekonstrukcyjna
Małopolska Chorągiew Husarska – gr. Rekonstrukcyjna
Związek Podhalan oddział Górali Żywieckich z grupą rekonstrukcyjną 
Górali łod Żywca  
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących  im. Józefa Pił-
sudskiego w Żywiec Moszczanica
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół z Czernichowa
Drużyny Harcerskie ,,Dobre Duchy” i ,,Słoneczni” 
Chór Fiacolla z Międzybrodzia Żywieckiego
Orkiestra Dęta z Radziechów
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina w Radziechowach
Stowarzyszenie Dzieci Serc z grupą rekonstrukcyjną Przyjaciele 

W spektaklu wzięło udział 120 aktorów 
W uroczystości wzięły udział szkoły z Gminy: Czernichów, Gilowic, 

Kóz, Wadowic, Żywca i Radziechowy – Wieprz 
Poczty Sztandarowe które wzięły udział w sztuce ,,Polskie Termo-

pile” i następnie przeszły całą trasę na górę Matyskę to: 
•	 Związek Żołnierzy NSZ Okręg Podbeskidzie
•	  Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich
•	 Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących  im. Józefa 

Piłsudskiego w Żywiec Moszczanica
Oraz Poczty Sztandarowe, które wzięły udział w uroczystościach 

na Matysce 
•	 Stowarzyszenie Górników ,,Gwarek” z Radziechów 
•	 Zespół Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach

•	 OSP Przybędza
•	 OSP Radziechowy  

W  tym miejscu nie możemy zapomnieć o  Ks. Ryszardzie Kubasiaku  
- współtwórcy Zaduszek Narodowych, włącznie z  własnoręcznie wybu-
dowanym przez niego na Matysce, Kurhanem Pamięci, a  byłym naszym 
Proboszczem, który przez 10 lat współtworzył tę uroczystość. Jesteśmy 
mu za to wdzięczni i zawsze czekamy na dołączenie do nas w kolejnych 
edycjach… jeśli nasz Pan pozwoli je organizować. 

Wśród darczyńców wymienić należy: 
ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy-Wieprz
,,Końska Dola” Ewa i Jarosław Piecuch
Władysław Wolny i Bogusława Wolna Zakład Przetwórstwa Miesnego 
z Cięciny 
KGW z Brzuśnika, KGW z Wieprza oraz KGW z Przybędzy
Drukarnia „WIG” Ryszard Greczek
Za wszelkie dobro okazane organizatorom od tak wielu ludzi, a może 
tutaj nie wymienionych, Bogu niech będą dzięki 
Jeśli Pan Bóg pozwoli to do zobaczenia za rok Jadwiga Klimonda   
Literatura:
,,Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę” 
Przed 80 laty w Warszawie złożono bezimienne prochy w Grobie Nie-
znanego Żołnierza 
Tekst pochodzi z gazety „Nasz Dziennik”, wydanie z 2 listopada 2005, 
Nr 255 (2360). 
Materiał umieszczono za zgodą Redakcji.               
Również: 
O Grobie Nieznanego Żołnierza w Wikipedii 
O Cmentarzu Obrońców Lwowa w Wikipedii
www.zywiec.pl/historia,57,print.html
wikipedia Portal:Żywiec/Historia
przewodnikbeskidzki.pun.pl
muzeum-zywiec.pl
zywiecinfo.pl

(J.K.)

Ciekawostka - Prace plastyczne dzieci  
z Zaduszek  Narodowych

W Czernichowie i Międzybrodziu zorganizowano konkurs dla dzieci biorących udział 
w tegorocznych Zaduszkach Narodowych. Najlepszymi okazali się: Daria Ciechacka, Ju-
lia Zemczak, Pszczółka Maria i Magda  - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czernichowie 
oraz

Maksiu Gowin, Igor Kos - Zespół Szkół Międzybrodzie Żywieckie.
Gratulujemy pomysłu i pięknych prac.

(A.M.)

Święto Pszczółek w Przybędzy
W  dniu 14 września przedszkole w  Przybędzy odwiedzili 

członkowie Zarządu Związku Pszczelarzy „Bartnik” z Żywca.
W  przedszkolu w  grupie 

starszaków wychowawczyni 
Grażyna Malinka prowadząc 
zajęcia opowiadała dzieciom 
jak wszystko się budzi z  zi-
mowego snu, a pszczoły roz-
poczynają swoje prace wio-
senne. Dzieci swoją wyobraź-
nią przedstawiły to za pomo-
cą rysunków, które wzbudziły 

wielki podziw. Przedstawiały życie pszczół. Swoje prace podarowa-
ły jako prezent dla Związku Pszczelarzy z Żywca. Troska o pszczo-
ły, które w obecnych czasach zaczynają masowo ginąć, jest god-

na naśladowania. Od najmłodszych pokoleń musimy – także przez 
zabawę i rysunek uczyć dzieci – jak szanować przyrodę.

Dlatego też, Zarząd Związku Pszczelarzy postanowił ufundo-
wać dzieciom nagrody w postaci płyt o tematyce pszczół, a  tak-
że miody, garnuszki oraz inne drobiazgi. Na rozdanie nagród przy-
jechali osobiście: Wacław Nogaś – Prezes Koła Pszczelarzy Ziemie 
Żywieckiej, Ryszard Piestrak V-ce Prezes Żywca oraz związku „Bart-
nik” Bielsko – Biała oraz Małysiak Włodzimierz- sekretarz. Przyby-
łych gości przywitała Pani Dyrektor Elżbieta Borowik oraz Radny 
Przybędzy Pan Jan Kosiec.

Za rysunki o tematyce pszczelarskiej wyróżnienia otrzymali:

I Marta Konior
II Maja Chmiel

III Amelia Jambor
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Nagrody otrzy-

mali także: Justyna 
Pytlarczyk, Julia Kan-
tyka i Kamil Dudys.

Dzieci przedsta-
wiły program arty-
styczny pod tytułem 
„Pszczółki” – zaśpie-
wały piosenki, recy-

towały wiersze, tańczyły „taniec pszczółek” oraz taniec „pszczółek 
zbierających pyłek z kwiatów”.

Sala dekoracyjnie przypominała łąkę pełną kwiatów a central-
nym punktem był ul.

Goście otrzymali od dzieci papierową pszczółkę na biurko. 
Pszczelarze także przygotowali program o  pracy pszczół – film 
z  bajkami i  piosenkami. W  trakcie prezentacji opowiadali rozba-
wionym dzieciom różne ciekawostki o  pszczołach. Prowadzi-

li pogawędki, a dzieci dzieliły się z nimi swoimi wiadomościami. 
Przedszkolaki jak i pszczelarze świetnie się bawili, tańczyli z dzieć-
mi, śpiewali – radością nie było końca. Spotkanie zakończyło się 
w  wspaniałej atmosferze i  można się spodziewać, że jeszcze się 
spotkają…

Zarząd Związku Pszczelarzy „Bartnik” w  Żywcu przesyła wy-
razy uznania dla wychowawczyni Grażyny Malinki za tak piękne 
przygotowanie pro-
gramu artystycznego 
oraz Pani Elżbiecie Bo-
rowik za to, że zostali 
tak uroczyście przyję-
ci w jej placówce.

(E. Kliś)

PODSUMOWANIE KADENCJI  
2012 – 2015  DYREKTORA GCKPT

Szanowni czytelnicy, 
30 września 2015 r. zakończyła się moja 3-letnia kadencja na sta-

nowisku Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 
Radziechowy - Wieprz oraz redaktora naczelnego gazety Nasza Gmi-
na Radziechowy - Wieprz. W związku z tym chciałabym na łamach ga-
zety podsumować te 3 lata mojej pracy oraz serdecznie podziękować 
wszystkim tym, którzy aktywnie brali udział w działaniach organizo-
wanych przez GCKPT.

W trakcie mojej kadencji udało się zrealizować wspaniałe imprezy 
kulturalne, turystyczne i sportowe, zarówno kontynuowane, jak: Prze-
gląd „Gwiazda Betlejemska”, Posiady Gawędziarskie, Młode Talenty, 
Rajd Ekologiczny, Konkurs „Bukietów Zielnych” i Konkurs Palm Wiel-
kanocnych, jak i nowe, przyciągające tłumy imprezy i przedsięwzięcia 
m.in. „Święto Łasucha”, „Góralski Freestyle”, „Dziki Rock”, Koncert Pieśni 
Patriotycznej, Jesienny Rajd Turystyczny, Gminny Konkurs Teatralny, 
„Dni Gminy Radziechowy - Wieprz”, „Marsze Złotego Kija”, Europejskie 
Dni Sportu dla Wszystkich, „Kobiece Czwartki”, Konkurs „Znam swoją 
gminę”. 

Powodzeniem cieszyły się także zorganizowane „Bajkowe Spo-
tkania w ferie zimowe”, warsztaty kulinarne z Panią Zofią Piecuch, 
warsztaty taneczne (ZUMBA), warsztaty rękodzieła ludowego „Nasze 
Korzenie”, wystawy oraz promocje książek o charakterze kulturalnym, 
czy też wszelkie nowe konkursy plastyczne („Mapa Świętego Mikoła-
ja”, „Bolek i Lolek w Beskidach”, „Moi bohaterowie - Babcia i Dziadek”), 
literackie („Bohater w mojej gminie”, „Nauczyciel moich marzeń”) oraz 
fotograficzne. 

Udało się zakupić stroje regionalne dla ZR „Grojcowianie” oraz 
ZPiT „Jodełki, perkusję dla Orkiestry Dętej w Radziechowach oraz wy-
remontować i w pełni wyposażyć Salkę Społeczno-Kulturalną w Ra-
dziechowach. 

Realizacja tak wielu działań o charakterze kulturalnym, turystycz-
nym i sportowym, nie byłaby możliwa jedynie z dotacji przyznawanej 
GCKPT przez Radę Gminy, stąd podejmowałam skuteczne działania 
w pozyskiwaniu sponsorów oraz dodatkowych środków unijnych, 
środków z Żywieckiej Fundacji Rozwoju, czy Lokalnej Grupy Działania 
„Żywiecki Raj”, co przez 3 lata zaowocowało zwiększeniem budżetu 
GCKPT o łącznie prawie 100.000,00 zł w kwotach:

- rok 2013 – dotacja z UG: 288.000,00 zł pozyskano dodatkowo 
20.509,83 zł

- rok 2014 – dotacja z UG: 
298.500,00 zł pozyskano dodatkowo 
54.349,83 zł

- rok 2015 – dotacja z UG: 
266.000,00 zł pozyskano dodatkowo 
23.341,18 zł (do 30.06.2015 r.)

Przez ostatnie 3 lata miałam okazję współpracować z wspaniałymi 
ludźmi, aktywnie działającymi na rzecz Gminy Radziechowy – Wieprz, 
czyli moimi pracownikami: Panią Martą Husar, Jadwigą Jurasz, Brygi-
dą Murańską, Anną Kubicą, Agnieszką Biegun, Gabrielą Kanią, Panem 
Markiem Jeziorskim, Tomaszem Suchankiem, Dariuszem Juraszem, 
którym należą się podziękowania za wkład w kultywowanie tradycji 
regionalnych, dbanie o potrzeby lokalnej społeczności oraz pracę jaką 
niejednokrotnie charytatywnie wykonują na rzecz Gminy Radziecho-
wy – Wieprz. 

Cytując Św. Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi.”,  składam serdeczne podziękowania byłe-
mu Wójtowi Grzegorzowi Figurze, Wójtowi Maciejowi Mice, radnym 
poprzedniej i obecnej kadencji, Sołtysom, Księżom, Dyrektorom szkół 
i przedszkoli oraz nauczycielom współpracującym z GCKPT m.in. Te-
resie Bieli, Dorocie Ryżce, Agacie Kąkol, Barbarze Kupczak, Elżbiecie 
Gancarczyk, Annie Micherdzie, Lucynie Hankus;  Przewodniczącym i 
członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy, Dyrektor Beacie 
Leńczuk-Bachmińskiej, Prezesom stowarzyszeń działających na tere-
nie gminy m.in. Markowi Juraszowi, Jadwidze Klimondzie, Edwardowi 
Dudkowi; twórcom ludowym – Annie Ficoń, Marii Grzegorek, Andrze-
jowi Murańskiemu; pracownikom Urzędu Gminy, w szczególności z 
referatu technicznego, na który zawsze mogliśmy liczyć; strażakom, 
przedsiębiorcom wspierającym nasze działania; dzięki których wie-
dzy, zaangażowaniu i realizacji wspólnych działań,  GCKPT stało się 
dla mnie oraz innych osób korzystających z oferty centrum, miejscem 
przyjaznym, aktywnym, rozwijającym się i dbającym zarówno o pie-
lęgnowanie pozytywnych wartości, kulturalnego dziedzictwa i tra-
dycji regionu, jak i o innowacyjność oraz rozwój Gminy Radziechowy 
– Wieprz. 

Na samym końcu dziękuję tym, bez których obecności żadne 
działania nie przyniosły by oczekiwanych rezultatów, czyli Państwu… 
wspaniałym dzieciom, młodzieży, rodzicom, działaczom, czytelnikom 

„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, 
pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, 

a nie tylko to, na co wyglądamy.” 

Joseph Conrad
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Dnia 27 września w Radziechowach odbyły się Dożynki zorganizo-
wane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Radziechów. 

Korowód gości  pod przewodnictwem Dętej Orkiestry z Radzie-
chów ruszył od Strażnicy w stronę Kościoła Parafialnym św. Marcina 
w Radziechowach na uroczystą Mszę Świętą o godzinie 11.30, którą 
odprawił Ksiądz Tomasz Pasławski. 

Po Mszy goście udali się do domu ludowego . Swoją obecnością 
zaszczycił wszystkich gości Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Pan Ma-

ciej Mika, Radny Pan Ma-

riusz Janik oraz Sołtys Radziechów Pani Janina Tlałka. 
W uroczystościach tego dnia wzięli udział także: Przedstawiciele 

Stowarzyszenia Górników i Rencistów Górniczych „Gwarek”, Przedsta-
wiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku Podhalan oraz Zespołu 
Pieśni i Tańca „Jodełki” z Panią Gabrysią Kanią i Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

Na Sali zostało dokonane wręczenia pięknego bochenka chleba 
oraz wieńca ze zbóż Wójtowi Maciejowi Mice oraz zebranych darów 
z  pól Pani Janinie Tlałce. Po zakończeniu części wstępnej wszyscy 

goście zosta-
li zaproszeni 
na uroczysty 
obiad oraz po-
częstunek .

(A.M.)

Dożynki w Radziechowach 2015

Biesiada Koźlarska w Zbąszyniu z „Grojcowianami”

Od piątku 25.09 do niedzieli 27.09. 2015 r trwała 41. Biesiada 
Koźlarska w  Zbąszyniu. Tegorocznym gościem tego spotkania 
był Zespół Regionalny „Grojcowianie” z Wieprza. Po raz pierwszy 
Biesiadę Koźlarską zorganizowano w  1973 roku w  Nądni, z  ini-
cjatywy Stowarzyszenia Muzyków Ludowych. Później imprezę 
przeniesiono do Zbąszynia. Celem biesiady jest integracja muzy-
ków, kultywowanie muzyki i rodzimego folkloru oraz wyłanianie 

i wspieranie młodych, nowych talentów. Od piątku do niedzieli na 
zbąszyńskim rynku, rozbrzmiewała muzyka ludowa. Był przegląd 
kapel koźlarskich i  dudziarskich oraz występy zaproszonych go-
ści, msza św. w intencji muzyków ludowych w kościele p.w. NMP 
w Zbąszyniu, korowód muzyków i gości wokół Rynku w Zbąszy-
niu, koncert laureatów.

(M.J.)

oraz mieszkańcom Gminy Radziechowy – Wieprz. Bez Waszego udzia-
łu w imprezach, wsparcia naszych inicjatyw oraz pielęgnowania kul-
tury i tradycji naszego regionu, GCKPT nie miałoby racji bytu. Jestem 
bardzo wdzięczna i dumna, że mogłam pracować w gronie tak życzli-
wych mi osób i życzę Państwu, aby w przyszłości współpraca z GCKPT 
była tak samo udana, bądź jeszcze lepsza.

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.” Cyceron

Magdalena Więzik
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Od czerwca do września 2015 roku miał 
miejsce projekt realizowany przez nieformal-
ną grupę „Odeon”. Jak wskazuje tytuł projek-
tu: „Wariacje rodzinne”, inicjatywa koncen-
trowała się przede wszystkim na rodzinie, 

a szczególnie na relacji dziecko-rodzić. 

Przewidziane w  projekcie warsztaty miały rozbudzić 
wśród dorosłych potrzebę spędzania wolnego czasu wspól-
nie z  dzieckiem, ucząc się i  jednocześnie bawiąc. Warszta-
ty komunikacyjne prowadzone przez socjologa pomogły 
zwrócić uwagę na najczęstsze błędy w  komunikacji, które 
popełniamy na co dzień. Zajęcia miały na celu rozwijanie 
kompetencji związanych z porozumiewaniem się dorosłych 
ze swoimi dziećmi. Poruszane tematy dotyczyły emocji, 
określania uczuć, umiejętnego słuchania. Warsztaty kulinar-
ne podjęły temat wspólnej aktywności. Poprzez wspólne 
gotowanie zacieśniają się więzi rodziców z dzieć-
mi. Obie strony uczą się działać razem, znajdować 
przyjemność w codziennych czynnościach, w byciu 
razem, co sprzyja integracji. Można to było zaobser-
wować na zajęciach.

Istotnym wydarzeniem pierwszego miesiąca re-
alizacji projektu był wybór najbardziej wymownych 
treści na temat komunikacji, które w rezultacie zna-
lazły się na stolikach i ławkach Rodzinnego Zakątka, 
jako grafika wykonywana metodą wypalania.  
Jednocześnie odbywały się działania przygoto-
wujące do budowy Rodzinnego Zakątka czyli 
prace koparką w postaci wyrównywania terenu, 
oraz jego utwardzenie, następnie wysypanie kil-
ku warstw kamienia i żwirku. 

Ważnym wydarzeniem mającym na celu pro-
mowanie wspólnego spędzania czasu, był Ro-
dzinny Rajd Rowerowy, zorganizowany pod ko-
niec sierpnia dla kilku pokoleń mieszkańców wsi. 
Rowerzyści licznie zgromadzili się w umówionym  miejscu. W raj-
dzie wzięło udział kilkadziesiąt osób, byli to rodzice z dziećmi, bab-
cie z wnukami, całe rodziny.  Pod eskortą policji uczestnicy rajdu 
udali się na wycieczkę w kierunku zabytkowego fortu „Wędrowiec” 
w Węgierskiej Górce, pozostałości po II Wojnie Światowej. Organi-
zatorzy zadbali o  możliwość zwiedzania fortu. Uczestnicy mogli 
zobaczyć zebrane tam eksponaty, a  także zdjęcia i  dokumenty 
z walk z września 1939. Można było także zakupić pamiątki, a tak-
że spotkać się z grupą rekonstrukcyjną z terenu Podbeskidzia. Po 
zwiedzaniu odbył się piknik rodzinny. Koce, grillowane kiełbaski, 
gorąca herbata… i czego chcieć więcej. 

Namacalnym elementem projektu było powstanie miejsca do 
wspólnych spotkań i rozmów wśród rodzin zamieszkujących Jusz-
czynę. Udało się zagospodarować teren w centrum wsi, gdzie po-
wstały dwa komplety ławek. W tej przestrzeni, która ma sprzyjać 
rodzinie znalazło się miejsce na wskazówki komunikacyjne, które 
zostały wypalone na drewnianych stolikach. W przekazie pomo-

gła symbo-
lika dwóch 
z w i e r z ą t : 
żyrafy oraz 
szakala, któ-
ra obrazowo 
wyjaśnia pu-
łapki komu-
n i k a c y j n e 

w  jakie wpadamy. Zo-
stały tam zawarte cenne 
rady dotyczące umiejęt-
ności rozpoznawania, 
nazywania uczuć, które 
są sygnalizatorem na-
szych potrzeb. Każdy, 
kto będzie spędzał tam 
czas, dowie się czegoś 
o  empatii, nawiązywa-

niu kontaktu, ważnej rezy-
gnacji z  osądzania oraz sto-
sowania kar. Informacje tam 
umieszczone zachęcają do 
treningu, stawania się lep-
szym w  naszych relacjach 
z innymi.

Zwieńczeniem projek-
tu było uroczyste otwarcie 

Rodzinnego Zakątka i  kon-
cert zespołu „Credo”, którego 
założycielem jest Marzena 
Mrowiec, jedna z  członkiń 
Odeonu. Sołtys wsi poprzez 
symboliczne przecięcie wstę-
gi otworzył Rodzinny Zakątek 
dla mieszkańców. Finał pro-

jektu połączony został z Hołdymasem, lokalną imprezą mająca na 
celu podsumowanie i  podziękowanie za coroczne zebranie plo-
nów. Podczas finału odbyła się również gra terenowa dla najmłod-
szych. Nie bez przyczyny podczas gry o emocjach, emocje sięgały 
zenitu. Pomimo tego, że większość uczestników gry to były ma-
luszki, dzieci poradziły sobie śpiewająco. Bez trudu znalazły ukryte 
na zaplanowanej trasie zagadki i polecenia. Zaskakujące było tak-
że samo tempo graczy. Ponieważ poziom był bardzo wyrównany, 
wszyscy mali detektywi w nagrodę mogli się wybrać do kina Jano-
sik na wybrany film animowany.

Realizatorom kolejnego projektu zrealizowanego w  Juszczy-
nie towarzyszył przekaz:

„Świat, w którym żyjemy, powstaje z jakości naszych relacji”. /
Martin Buber/ 

Dlatego też o poziom tych relacji trzeba nam stale dbać, choć-
by poprzez takie drobne inicjatywy jak ta.

Projekt został sfinansowany ze środ-
ków Programu „Działaj Lokalnie” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Żywiecką Funda-
cję Rozwoju. Na terenie Żywiecczyzny Pro-
gram współfinansuje firma Żywiec Zdrój.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w realizację projektu.

Odeon

ODEON
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Dzieje się w Juszczynie!
Dawne tradycje i zwyczaje związane z oby-

czajowością rolniczą stały się inspiracją, do 
zorganizowania w  Juszczynie Hołdymasu, 
który odbył się w sobotę 19 września w Domu 
Ludowym w  Juszczynie. Dawniej Hołdymas 
wyprawiali gospodarze, którzy po zakończe-
niu ostatnich prac polowych chcieli odwdzię-
czyć się rodzinie lub sąsiadom za pomoc przy 
zbiorze buraków czy wykopkach. W  tym celu 
organizowano poczęstunek, któremu często 
towarzyszyła muzyka i  wspólna zabawa. Taki 
pomysł zrealizowała Grupa Nieformalna „Sami 
Swoi” wraz z Grupą Odeon, która w tym czasie 
organizowała finał projektu „Wariacje rodzin-
ne” i otwierała „Zakątek Rodzinny” przy placu 
zabaw w Juszczynie.

Jak wynika z opowiadań najstarszych Jusz-
czynian na Hołdymas zbierało się ludzi tuż po 
zakończeniu prac – wówczas gospodyni jadąc 
na wozie machała bukietem kwiatów dając 
w  ten sposób znak, że prace polowe zakoń-
czone i  zapraszała na wspólny poczęstunek. 
Powracając do tej tradycji Hołdymas w  Jusz-
czynie rozpoczął się właśnie tym charaktery-
stycznym zwyczajem. W sobotnie popołudnie 
po obu stronach Juszczyny (z  góry i  z  dołu) 
ruszyły bryczki, na których przygrywały ka-
pele z  Zespołu Regionalnego Grojcowianie 
i  zachęcając do wzięcia udziału w  Hołdyma-
sie zabierali na wóz mieszkańców z całej wsi. 
Z  obu bryczek utworzył się spory korowód 
który zmierzał do Domu Ludowego w  Juszczynie, gdzie czekał 
poczęstunek i  atrakcje artystyczne. Zanim jednak rozpoczęły się 
występy Grupa Nieformalna Odeon uroczyście otworzyła „Zaką-
tek Rodzinny” przy placu zabaw w  Juszczynie. Pierwszym punk-
tem wspólnej zabawy był występ Zespołu Credo oraz zabawa dla 
dzieci w postaci gry terenowej przygotowanej przez Grupę Ode-
on. Kiedy rodzice słuchali wspaniałego występu ich pociechy pod 
opieką organizatorów mogły wspólnie przemierzać zakątki Jusz-

czyny biorąc udział w grze 
terenowej o  komunikacji. 
Tymczasem na sali Domu 
Ludowego odbywał się 
niezwykły koncert Zespołu 
Credo, który na przemian 
z  kapelami regionalnymi 
wspólnie bawili zebranych 
gości. Wspaniałe regio-
nalne nuty przygrywały 
zarówno kapele dorosłe, 
młodzieżowe jak i  dzie-
cięce, a  w  skład grających 
na skrzypcach i  basach 
wchodzili głównie Juszczy-
nianie. Śmiechu, jedzenia 

i dobrej zabawy nie brakowało także po zakończeniu części arty-
stycznej, kiedy to w trakcie Hołdymasowej zabawy zorganizowa-
no różnego rodzaju gry zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Drob-
ne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów z Juszczyny 
można było wygrać w konkursach takich jak: rzut ziemniakiem do 
koszyka, obieranie i tarcie ziemniaków na czas, ubijanie masła to-
parką, czy odpowiadając na zagadki ludowe.

Po zmaganiach pełnych uśmiechu i wspólnej rywalizacji, im-
preza zakończyła się wspólną zabawą taneczną jak na prawdziwy 

Hołdymas przystało! Wszystkim którzy dołączyli do naszej zabawy 
serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok na kolejne Hołdymaso-
we szaleństwo w Juszczynie!

Grupa Nieformalna Sami Swoi

GMINNE CENTRUM KULTURY, PROMOCJI, 
TURYSTYKI RADZIECHOWY-WIEPRZ
ZAPRASZA NA WARSZTATY TAŃCÓW UŻYTKOWYCH 

„CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE”
W programie:
- polonez
- walc
- polka
- elementy tańców towarzyskich
- elementy tańców regionalnych

Szczególnie zapraszamy:
- maturzystów
- pary małżeńskie, pary narzeczeńskie
   i wszystkich zainteresowanych doskonaleniem 
   umiejętności tanecznych

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ 
WE WSZYSTKIE CZWARTKI 

 
OD 5 LISTOPADA 2015 R.

O GODZINIE 19.00
W SALI SSK „GROJCOWIANIE”

ZAJĘCIA BEZPŁATNE!

Szczegóły na plakatach
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Sporo niespodzianek, i to mocnego kalibru, było podczas sobot-
niego (10 października) turnieju Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki 
Ręcznej Dziewcząt, który odbył się w Milówce.

Czy ktoś mógł przewidzieć, że podczas jednego turnieju pokona-
ny zostanie mistrz Podbeskidzia – SPR Łodygowice i wicemistrz SPR 
Żywiec? Czy ktoś przypuszczał, że dość wyraźnie TS Metal Węgierska 
Górka pokona Bystrą Gimnazjum, obecnego wicelidera?

- Podczas naszych turniejów zawsze dochodzi do dość zaskaku-
jących wyników. Jednak mało kto z nas przypuszczał, że będą aż tak 
sensacyjne niespodzianki. Po tym turnieju mocno się namieszało w I 
lidze. Samodzielnym liderem została ekipa Bystra Team, czyli mistrz 
Podbeskidzia z 2013 roku. A potem zaczyna się spory ścisk i tłok, co 
zapowiada naprawdę wyjątkowo wyrównany i interesujący sezon. 

Identyczna sytuacja 
jest w II lidze, gdzie 
również mamy sa-
modzielnego lidera 
MKS Skarbek Tar-
nowskie Góry, a po-
tem jest niezwykle 
tłoczno. Tu warto 
dodać, że w II lidze 
zwiększa się rywali-
zacja, bo do od ko-
lejnego turnieju do 

gry dołącza nowa drużyna SPR Milówka II – mówi Witold Mrowiec, 
prezes Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Żywiecczyzna, które jest organi-
zatorem podbeskidzkiej ligi.

Dodajmy, że kolejny turniej podbeskidzkiej ręcznej planowany 
jest 14 listopada w Żywcu Oczkowie.

Wyniki – turniej Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt – Milówka – 10 października 2015 – pod honorowym pa-
tronatem wójta gminy Milówka Roberta Piętki

I LIGA
SPR Żywiec – Ujsoły 7:3 (4:2)
Bystra Gimnazjum - TS Metal Węgierska Górka 6:9 (2:5)
SPR Żywiec - Team Jeleśnia 6:9 (5:5)
LKS Orzeł Łękawica – Ujsoły 9:5 (4:3)
SPR Łodygowice - Bystra Team 8:14 (4:6)
Team Jeleśnia - TS Metal Węgierska Górka 15:5 (10:2)

LKS Orzeł Łękawi-
ca - Bystra Gimnazjum 
6:8 (2:6)

Bystra Team - SPR 
Twardorzeczka 16:3 
(9:2)

SPR Łodygowice 
- Team Jeleśnia 11:6 
(6:2)

SPR Twardorzecz-
ka – Ujsoły 5:7 (3:4)

Bystra Team - TS Metal Węgierska Górka 14:6 (9:2)
Bystra Gimnazjum - SPR Twardorzeczka 8:6 (6:1)

Pauzowały: SPR Koszarawa i UKS Imperium Katowice.
1. Bystra Team5 10  74-33
2. Bystra Gimnazjum 5 7 42-31
3. LKS Orzeł Łękawica 5 6 45-34

II LIGA
SPR Milówka - MKS Skarbek Tarnowskie Góry 4:7 (1:5)
SPR Wieprz- SPR Twardorzeczka II 0:18 (0:8)
MKS Skarbek Tarnowskie Góry - PTG Sokół w Gminie Czernichów I 8:3 
(3:2)
SPR Milówka - SPR Twardorzeczka II 8:4 (6:1)
MKS Skarbek Tarnowskie Góry - SPR Ślemień 12:6 (6:2)
SPR Wieprz -PTG Sokół w Gminie Czernichów II 3:4 (2:3)
PKS Olimpijczyk Gilowice - PTG Sokół w Gminie Czernichów I 8:4 (3:2)
SPR Milówka - Gimnazjum Łękawica 4:3 (0:3)
SPR Wieprz - PKS Olimpijczyk Gilowice 2:13 (2:8)
SPR Ślemień - PTG Sokół w Gminie Czernichów I 4:7 (3:3)
Gimnazjum Łękawica - PTG Sokół w Gminie Czernichów II 16:1 (7:0)
SPR Milówka - SPR Ślemień 6:8 (1:5)

Pauzowały: Iskra Zawiercie i SPR Świnna.
1. MKS Skarbek Tarnowskie Góry5 10 46-22
2. Gimnazjum Łękawica 5 6 39-23
3. Iskra Zawiercie 3 6 37-23  
(…)
11. SPR Wieprz 3 0 5-35

Podbeskidzka Liga Amatorska Piłki Ręcznej Dziewcząt rozgrywa-
na jest pod honorowymi patronatami: Związku Piłki Ręcznej w Polsce, 

W MILÓWCE SYPNĘŁO NIESPODZIANKAMI
MISTRZOWIE POKONANI

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Radziechowach składa serdeczne podziękowania 
Panu Wójtowi Maciejowi Mice oraz Radzie Gminy

Radziechowy- Wieprz
 za przydzielenie środków 

na  remonty wykonane w okresie wakacyjnym w obydwu budynkach przedszkola. Dzięki temu nasi wychowankowie przebywają 
w piękniejszym i bezpieczniejszym otoczeniu.

Wykonane prace to: 
przy ul. Głównej 759: odnowienie parkietów  we wszystkich salach zajęć oraz remont balkonów;

przy ul. Św. Marcina 740: położenie nowych podłóg panelowych w dwóch salach zajęć 
oraz remont krokwi i podbitek.

Dziękujemy również pracownikom Działu Technicznego Gminy Radziechowy-
Wieprz  pod kierownictwem Pana Grzegorza Bieli za wyremontowanie balkonów 

przedszkola przy ul. Głównej 759 

- dyrekcja, pracownicy, a przede wszystkim przedszkolaki
Publicznego Przedszkola w Radziechowach 

PODZIĘKOWANIA
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ZDROWIE W PIĘKNYM OPAKOWANIU
Choć pszczelarstwo nie jest już tak popularne jak przed laty, 

to nasza gmina ma wiele powodów do dumy dzięki pasjonatom 
dla których pszczoły są wciąż tak samo ważnym elementem życia 
jak świeży bochenek chleba. Najlepsze miody pochodzące z pa-
siek pszczelarzy z naszego terenu są doceniane nie tylko za smak 
i walory zdrowotne, ale nawet za… piękne opakowania. 

Znani właściciele pasieki Państwo Tadeusz i Kazimiera Ozimiń-
scy w  tym roku 
gościli m.in. 28 
sierpnia 2015 r. na 
II festynie Pszcze-
larskim w  Go-
dzięcinie (koło 
Wrocławia), gdzie 
zaproszeni zostali 
z  uwagi na do-
skonały miód spa-
dziowy unikatowy 
na tamtejszym 
terenie. Jak prze-

konać moż-
na się z  za-
p o w i e d z i 
na stronie 
organizato-
rów zakup 
miodu z  na-
szego tere-
nu był jedna 
z  ważniej-
szych atrak-
cji. Dodatkowo w  ramach festiwalu obył się różne konkursy, 
a  wśród nich konkurs na „Najładniejszy wyrób rękodzielniczy 
o tematyce pszczelarskiej”, w którym pierwsze miejsce zajęły 
piękne zdobione woskiem pszczelim słoiki na miód w kształ-
cie uli wykonane przez Panią Kazimierę Ozimińską! 

Gratulujemy naszym wspaniałym ambasadorom i  cieszymy 
się, że te piękne lokalne wyroby są tak dobrze oceniane i docenia-
ne także daleko po za granicami naszego regionu. 

(M.Husar)

Nasza szkoła w zaszczytnym gronie  
WIARYGODNYCH SZKÓŁ!

Jakość naszej pracy i  ciągłe dążenie do podnoszenia efek-
tów kształcenia są dla nas priorytetem. Chcemy, aby nasi absol-
wenci zdobyli nie tylko wiedzę teoretyczną ale byli wyposażeni 
w  umiejętności przydatne na dalszych etapach kształcenia. To 
zadanie jak wiele innych wpisane jest w  Koncepcję Pracy Szko-
ły. Rok szkolny 2014/15 był dla nas intensywny, co zaowocowało 
wysokimi wynikami na sprawdzianie po klasie szóstej. Jeśli nawet 
nie najważniejsze są statystyki to oznacza, że nasi uczniowie do-
brze sobie poradzili, a tym samym są wyposażeni w umiejętności 
potrzebne do następnego etapu kształcenia. Poniższe wykresy 
przedstawiają naszą szkołę na tle Gminy, Powiatu, Województwa 
i Kraju.  

W  roku szkolnym 2014/15 przystąpiliśmy do 
programu „Wiarygodna Szkoła” , przeszliśmy pozy-
tywnie rekrutację i otrzymaliśmy certyfikat WIARY-
GODNEJ SZKOŁY. Jest to dla nas duże wyróżnienie 
ale także mobilizacja do dalszej intensywnej pracy. 

Kategoria Wiarygodna Szkoła Podstawowa jest 
Programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, 
które przede wszystkim spełniają wysokie standar-
dy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić 
się ciekawą bazą dydaktyczną ale także w pełni za-
pewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak waż-
ne dla każdego rodzica. 

Każda szkoła przed przystąpieniem do Programu 
musi spełnić określone warunki. Najważniejszym 
kryterium jest zdobycie przez szkołę co najmniej 5 
skali staninowej, która jest powszechnie używana 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe. 
Szkoły muszą także spełnić określone standardy w obszarach 

bazy i zapewnianego bezpieczeństwa. W tym celu, w każdej szko-
le zostaje przeprowadzana dodatkowa weryfikacja właśnie tych 
obszarów. Szczegóły procesu kwalifikacji i weryfikacji do Progra-
mu zawarte są w regulaminie.

Celem Projektu jest pomoc rodzicom przy wyborze odpowied-
niej placówki dydaktycznej dla swoich dzieci. Cały Projekt ma stać 
się drogowskazem polecającym te szkoły, które są godne zaufania 
i wyróżniają się na rynku edukacyjnym.

(M.P.)

Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach, Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego Wojciecha Saługi i Starosty Żywieckiego Andrzeja Ka-
laty. 

(ZPRP)

Szczegółowe wyniki turnieju na stornie internetowej: http://www.
radziechowy-wieprz.pl/aktualnosci/milowce-sypnelo-niespodzianka-
mi,869. 
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biblioteki

Dobiegły końca warsztaty realizowane w ramach projektu „Wa-
kacje z pasjami” dofinansowanego w ramach Programu Działaj Lo-
kalnie IX. W trwających od lipca warsztatach decoupage, bibułkar-
stwa i quillingu wzięło udział  w sumie ponad 40 osób! Powstały 
piękne prace, a uczestnicy w sposób kreatywny i w miłej atmosfe-
rze, spędzili czas w bibliotece w Wieprzu.  W związku z zakończe-
niem projektu zapraszamy na wystawę podsumowującą , podczas 
której będzie można podziwiać powstałe w projekcie prace, spo-
tkać się z uczestnikami/artystami oraz zgłosić chęć udziału w ko-
lejnych działaniach w bibliotece.  Zapraszamy 20-go października 

we wtorek o godzi-
nie 15:00 w  Domu 
Ludowym w  Wie-
przu. Prace będzie 
można podziwiać 
już po wystawie 
w bibliotece!

Być może macie pomysły na równie ciekawe warsztaty? Zapra-
szamy do zgłaszania propozycji! 

Jak widać, w naszej bibliotece wszystko jest możliwe.

19 października w bibliotece w Wie-
przu odbędą się warsztaty progra-
mowania dla uczniów klas 5 i  6 szkoły 
podstawowej oraz klas 1 i 2 gimnazjum.  
W warsztatach weźmie udział około 40 
młodych ludzi uczęszczających do szkół 

w Wieprzu. W trakcie warsztatów uczestnicy będą programowali 
robota „finch” przy użyciu komputerów i  profesjonalnego opro-

gramowania  - zajęcia zostały tak przygotowane aby zaintereso-
wać młodych ludzi, którzy do tej pory niekoniecznie mieli do czy-
nienia z programowaniem, ale są zainteresowani nowoczesnymi 
technologiami i być może chcieliby rozwijać się w tym kierunku.

Celem projektu jest zainteresowanie młodych osób nauką pro-
gramowania i pokazaniem im, że jest to nie tylko przyszłościowa 
umiejętność, ale też źródło świetnej zabawy.

Warsztaty programowania w bibliotece  
„Link do Przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”

ZAPRASZAMY !!!
Stowarzyszenie  

Społeczno-Kulturalne  
„Grojcowianie” w Wieprzu

zaprasza wszystkich  
zainteresowanych

na promocję książki i spotkanie  
z autorką

„Moje życie, moje myśli” -  
Waleria Prochownik gwarą

11 listopada 2015 r –  
godz. 15.00

sala SSK „Grojcowianie” - Brzuśnik 233
 

Waleria Prochownik jest tegoroczną Laureatką 
Nagrody im. Oskara Kolberga  

„Za zasługi dla kultury ludowej”  
za pisarstwo ludowe.

312 stron, 7 rozdziałów, 189 utworów  
(gawęd i wierszy)

Wydawca: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne” 
Grojcowianie” w Wieprzu

Foto: Marek Jurasz i archiwum autorki 
Skład i druk: Drukarnia WIG Żywiec 

Druk książki wsparło Starostwo Powiatowe w Żywcu
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DZIEWCZYNY Z ARAWASHI TEŻ LUBIĄ BRĄZ
Z  powodzeniem wystartowali zawodnicy Klubu „ARAWASHI”, 

w Międzynarodowym Grand – Prix Bielska – Białej do imprezy, która 
trwała dwa dni, zostało zgłoszonych przeszło 800 startujących z kraju 
jak również 21 ekip zagranicznych, co sprawiło, że o medale walczyć 
było trudno. Z naszej gminy Klub Arawashi był jedynym z biorących 
udział w międzynarodowej rywalizacji. Z licznej rzeszy klubowiczów, 
po wakacyjnej selekcji i ocenie sportowego wyszkolenia w karate, do 
startu ze względu na ograniczone środki na sportową rywalizację, wy-
typowano trójkę zawodników i zgłoszono do rywalizacji, z czego dwie 
zawodniczki zdobyły medale! 

Sukces ten jest rezultatem systematycznej i wytężonej pracy szko-
leniowej w „Arawashi”- podkreśla szkoleniowiec Bogusław Hutman 
–Wilczek - klubowicze uczą się cyklicznego wdrażania do  systema-
tycznej realizacji procesu szkoleniowego i sytuacji startowych. Plano-

wo w  trakcie zajęć 
w klubie lub na obo-
zach wprowadza 
się dodatkowe wy-
mogi, zwiększania 
stopnia trudności 
stawianych zadań 
treningowych, wy-
korzystaniu reguł 
i  warunków rywa-
lizacji, co przynosi 
efekty medalowe. 
Ekipa w  składzie: 

Kamila Wawrzyczek, Monika Wojtas oraz Marcin Biegun trenu-
jący na co dzień w Wieprzu wywalczyła dwa medale obydwa brą-
zowe w konkurencji walki sportowej kumie. W kategorii juniorek -50 
kg Kamila Wawrzyczek, oraz Monika Wojtas w  kategorii seniorek + 

60 kg, trochę szczę-
ścia zabrakło Mar-
cinowi Biegunowi, 
który debiutując 
w  kategorii junior 
nie dostał się do 
strefy medalowej. 
Szkoleniowca z Ara-
washi cieszy meda-
lowy powrót Kamili 
Wawrzyczek, która 
po rocznej przerwie powróciła do rywalizacji i  zrobiła to na medal. 
W  sukcesie zawodniczek niezwykle pomocnym jest systematyczne 
branie udziału w  zajęciach wspomagających kształtowanie ducha 
waleczności, organizowanych przy wsparciu Moniki Wojtas, która 
będąc studentką psychologii i  coachingu wdraża pewne elementy 
treningu mentalnego propagowanych w  kierunkach, w  których się 
uczy i wdraża te nowatorskie metody w zajęciach klubowych, nowin-
ki te polepszają proces szkoleniowy w oparciu o najwyższe standar-
dy obecnie propagowane. Szkolenia specjalistyczne przygotowują 
zdecydowanie lepiej zawodników w przełamywaniu emocjonalnych 
napięć przedstartowych – strachu, a zajęcia profilaktyczne z elemen-
tami terapii relaksacyjnej niwelującymi napięcia psychiczne związane 
z trudnymi sytuacjami w trakcie samej rywalizacji w karate, w której 
lęk nierzadko „paraliżuje” - bądź sprawia, że zawodnik ma w  głowie 
„pustkę” w  podjęciu decyzji, wykonania stosownej techniki sporto-
wej, podkreśla szkoleniowiec Arawashi Bogusław Hutman - Wilczek. 
Jest to dla mnie ekstra nagroda od zawodniczek z  okazji DNIA NA-
UCZYCIELA, podkreśla szkoleniowiec. W najbliższą sobotę kadra klu-
bu wyjeżdża na Słowację na Orawski Turniej Karate.

(B.H-W.)

Kącik Literacki Mieczysława Polaka dla Naszej Gminy

Wiersze, poezje, przysłowia, humory, fraszki
Lato lato i już po 
lecie
Niewiadomo kiedy, 
a tak szybko
A już przyszła jesień,
Złota Polska jesień.

Ach żal tych 
kwiatów
Twych wiosno
Pewnie na innych
Łąkach już rosną.

I też się mienią
Kolorem tęczy
W których słowików
Chór cudnie dźwięczy.

Ach żal lata ciepłej pogody
Jego radosnej złotej urody
Jego polącej w sercu promieni.

I pól rozkwitnych
Pośród zieleni
Już przyszła jesień 
Spowita mgłami.

I tylko złote myśli 
Po lasach przetkała
Srebrem serce i włosy
Po wierchach rozsiała
Kwitnące wrzosy.

W sądzie
Stoi baca przed sądem,
O zamordowanie sąsiada
- czym zabiliście sąsiada?- pyta sędzia, 
- gazetom
- a co było w tej gazecie?
- nie wiem, nie cytołek.

Ło Bacy
Pyto się bacy Wójt
- Baco! Jak tam Wasz nowy Sołtys?
- jescem ze go po trzyźwemu nie widzioł
- co tak pije?
- nie on, Jo

Przysłowia
Październik babie lato snuje, a babie robote 
szykuje.
W krótkie dzionki października, wszystko z 
pola znika.
Gdy październik mroźny, styczeń jest nie 
groźny.
Jeśli prętko opadają liście  z drzew to 
wcześniej zimy zew.

Powiedzieli
Obowiązkiem jest to, 
Czego oczekujemy od innych,
A nie to co robimy sami.

Umiej być przyjacielem,
Znajdziesz przyjaciela.

Fraszki
Dobrze ześ przywiózł żone
Z zagranicy, tu byś taki brzytkiej,
Nie znalazł za nic.

Do Krysi
Usta masz śliczne jak płatki róży,
Pozwól więc różo z płatków powróżyć,
Albowiem dręczy mnie wciąż zagatka,
Czy wszystko pójdzie mi jak z płatka.

Mnie 
Mnie nie potrzeba ptasiego mleka,
Wystarczy humor i pajda chleba,
I jeszcze jednej rzeczy mi trzeba,
Twego uśmiechu i kawałka chleba.

Na Świecie
Ej coś dziwnego na tym świecie 
Się dzieje! Ten zdrów ten chory,
Ten drwi, ten łzy leje,
Ten ku niebu krzyczy,
Ten wesele głosi, ten je pasztety,
A ten zaś chleba prosi.

Kto lubi wierszę i poezję może się spotkać z 
Mieczysławem na jego spotkaniach poetyckich 
w Klubie Seniora w Juszczynie!      (Kontakt: 
Juszczyna 299, Tel: 783- 581- 177)

Serdecznie Zapraszam
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Organizatorem i  pomysłodawcą był Prezes RKB “BACA” Ra-
dziechowy Edward Dudek wraz z małżonka Ewą Olimpijka z  Ins-
brucka. Górski Maraton 45 – lecia LZS Radziechowy, wraz głów-
nymi uroczystościami 75 lecia PKOL-u  i  75 lecia PZLA, odbył się 
pod patronatem Beskidzkiego Komitetu Olimpijskiego ze startem 
i meta obok Domu Ludowego w Radziechowach. Gośćmi hono-
rowymi byli mistrz olimpijski z Tokio, w boksie Marian Kasprzyk, 
oraz wiceprezes Beskidzkiego Komitetu Olimpijskiego Bogusław 
Dubiel. Zanim nastąpił start tego maratonu, musiało się wiele 
wydarzyć. Od kilku lat Edek jeździł po Europie i Polsce i obserwo-
wał biegi górskie na różnych dystansach. W  Europie zachodniej 
bardzo modne były już biegi górskie na dystansie maratonu, czy 
dłuższym. Zawodnicy chcieli się sprawdzić nie tylko na klasycz-
nym maratońskim dystansie, na atestowanej trasie, ale sprawdzić 
swój organizm w  warunkach bardziej ekstremalnych. Po trenin-
gach na Beskidzkich szlakach, w końcu Dudek po zmierzeniu się 
i zapoznaniu z pobliskimi szczytami, wytyczył pierwszą w Polsce 
trasę górskiego maratonu. Teraz tylko należało znaleźć sponsorów 
i wybrać odpowiedni termin zawodów. Rok 1994 to rok jubileuszy 
75 – lecie obchodzi Polski Komitet Olimpijski, również przed 75 
laty został powołany Polski Związek Lekkiej Atletyki, a  przed 45 
laty rozpoczął działalność Ludowy Zespół Sportowy w Radziecho-
wach. Termin uroczystości jaką wybrał Komitet Organizacyjny 45 
– lecia LZS Radziechowy, jak na maraton nie był za bardzo trafny. 
Ale z drugiej strony lato i wspaniała pogoda, sprzyja uro-
czystością pikniku i  zabaw na świeżym powietrzu. Dzięki 
temu zawodników mogło dopingować więcej kibiców, 
wszak w tamtych czasach biegi nie były jeszcze tak bardzo 
rozpropagowane. Organizacja była wspaniała, jak zawsze. 
Tylu honorowych gości, ilu zjechało się do Radziechów nie 
pamiętali najstarsi mieszkańcy wsi.

Kiedy wysiadł z  samochodu mistrz olimpijski Marian 
Kasprzyk, kibice których nie brakowało na starcie koło 
Domu Ludowego odśpiewało mu “Sto lat”. Policzono, że 
prezesów różnych związków sportowych zjechało się oko-
ło 15. - Tylko cześć i pokłon komandorowi imprezy Edwar-
dowi Dudkowi – powiedział po biegu Bogdan Dubiel !

Głównym organizatorem maratonu był Rodzinny Klub 
Biegacza “Baca” Radziechowy pod przewodnictwem 40 
- letniego prezesa Edwarda Dudka, mieszkańca tej wsi, 
znanego sportowca, a  obecnie komandora i  uczestnika 
biegów, wraz z małżonką Ewą – byłą reprezentantką Polski 
w jeździe szybkiej na lodzie. Dzięki ich inicjatywie odbyło 
się już 6 corocznych edycji Pucharów Lato – Zima tj. bie-
gów długich ( 5 i 15 km ) w maju i narciarskich w styczniu 
( 10 i 20 km ) popularnych jako EKO – Biegi – Dudka, czy 
biegów rodzinnych.

Po 21 latach od tamtego historycznego wydarzenia 
Radziechowy w  tym roku znów są organizatorem po raz 
pierwszy w  Polsce Mistrzostw Polski w  Maratonie Gór-
skim Nordic Walking. Dotychczas podczas Maratonu 
Beskidów bo taką obecnie nosi nazwę, zawody te na ma-
ratońskiej trasie rozgrywane były jako Rajd Nordic Wal-
king na dystansie 42,195 km. W  tym roku impreza rangi 
mistrzowskiej pod Patronatem Polskiego Stowarzyszenia 
Nordic Walking i Sponsora Hotel Zacisze z Ciśca. Na tej gór-
skiej trasie z Radziechów przez Twardorzeczkę, Ostre, prze-
piękną Dolinę Zimnika, Skrzyczne 1257 m n.p.m. Kościelec 
i powrót tą samą trasą do Radziechów, następnie wspania-
łą drogą Golgoty Beskidów ze szczytem Matyska 610 m 
n.p.m. i meta przy Domu Ludowym. Dla mniej zaawanso-
wanych wytyczyliśmy krótsza trasę 17 km jednak przy jej 

wytyczaniu nie ominęliśmy najwspanialszego dzieła naszej gminy 
jakim jest unikatowa Droga Krzyżowa na Matyskę. Nad prawidło-
wa techniką marszu czuwać będą sędziowie PSNW, start ze sta-
dionu GKS nastapi o  godzinie 8:00 wspólnie dla obu tych grup. 
Biuro zawodów będzie czynne w domku klubowym GKS od go-
dziny 6:00. Natomiast start już rozgrywanego po raz VIII Maratonu 
Beskidy nastąpi punktualnie o godzinie 10:00. Aktualnie na listach 
startowych mamy zgłoszenia z 8 państw, nawet tak odległych jak 
Canada, wśród których mamy mistrzów świata i Europy, w Radzie-
chowach nie zabraknie też znanych w  całej Europie Spartathlo-
czyków ( marzenie każdego ultrasa bieg z Aten do Sparty 246 km, 
który jako pierwszy Polak pokonał w 1995 roku Radziechowianin 
Edward Dudek i to na wspaniałym czwartym miejscu). Start tych 
imprez w Radziechowach obok Urzędu Gminy ze stadionu GKS 7 
listopada 2015 r. Na listach startowych mamy ponad 500 uczestni-
ków. Dla uczestników tego sportowego święta przygotowaliśmy 
piękne okolicznościowe medale , koszulki, dyplomy i  pamiątki. 
A  wszystkich naszych zawodników nakarmi szef kuchni Hotelu 
Zimnik. Tradycyjnie oprócz pucharów Zakłady Mięsne w  Żywcu 
przygotowują ponad metrowe kiełbasy specjalnie produkowane 
na t imprezę. A więc do zobaczenia na starcie i trasie tego wspa-
niałego wydarzenia, zawodników zapraszamy na start a kibiców 
i sympatyków o gorący doping.

(Edward Dudek)

Od Dudka się zaczęło !
Pierwszy w Polsce maraton górski zorganizował Edward Dudek w Radziechowach 23 lipca 1994 roku.



30

Nasza GmiNa

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 inż. Maciej Mika - Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz, 
mgr Piotr Piela - Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

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

Rady Gminy Radziechowy - Wieprz, Pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz 
Wszystkich mieszkańców chcących współredagować nasz biuletyn prosimy o przesyłanie artykułów do 7dnia 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.

      

W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ

Kurczak w miodzie

Składniki: kurczak 1,5 kg, 3 łyżki masła, 
4 łyżki miodu, sok z cytryny, pół łyżeczki 
startej gałki muszkatowej, sól, pieprz

Wykonanie: Opłukanego kurczaka od-
ciąć szyję oraz końcówki skrzydeł, natrzeć 
solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Stopić 
masło wymieszać z miodem i gałką musz-
katową  po czym wysmarować kurczaka tą 
zaprawą z zewnątrz oraz wewnątrz.  Włożyć 
tuszkę do naczynia żaroodpornego polać 
pozostałą częścią zaprawy, podlać połową 
szklanki wody i piec półtorej godziny w pie-
karniku często podlewając wytworzonym 
sosem. Wyjąć podzielić na porcję polać so-
sem.

Miodowiec w polewie

Składniki: 20 dkg miękkiej margaryny, 
15 dkg cukru pudru, 4 łyżki płynnego mio-
du, 20 dkg mąki, 2-3 łyżek kakao, ½ łyżeczki 
soli, 3 jajka, 2-3 łyżki mleka nie koniecznie 
tłuszcz i bułka tarta do formy, tabliczka gorz-
kiej czekolady na polewę ewentualnie 1-2 
łyżek posiekanych orzeszków do posypania.

W naczyniu utrzyj margarynę z cukrem 
pudrem, aż powstanie puszysta jasna masa. 
Dodaj miód mąkę, kakao i sól. Wbij jajka , 
wszystko razem utrzyj drewnianą pałką lub 
mikserem. Jeśli masa będzie zbyt gęsta do-
daj do niej 2-3 łyżki mleka. Przełóż ciasto do 
natłuszczonej i obsypanej tartą bułką kek-
sówki. Piec 30 minut w temp 180 C. Wyjmij 
ostudź na kratce kuchennej. Czekoladę po-
łam rozpuść w kąpieli wodnej, ostudź. Gęst-
niejącą polewą polej ciasto ewentualnie po-
syp orzechami.

Smacznego!

Elżbieta Kliś

Dzika róża to 
witaminowa 

bomba
Dzika róża to niezwykłe źró-

dło witaminy C. Jest w  nich też 
dużo innych witamin – A, B1, 
B2, E, K, a  ponadto kwasu folio-
wego, karotenoidów, flawono-
idów, kwasów organicznych, 
garbników, pektyn. Stosuje się je 
w nadciśnieniu, chorobach serca, 
wątroby i  jako lek witaminowy. 
Działają wzmacniająco i przeciw-
zapalnie, pomagają w  nieżytach 
przewodu pokarmowego, chro-
nią przed szkorbutem.

Natomiast kwiaty  dzięki du-
żej ilości flawonoidów, antocyja-
nów, garbników i olejku eterycz-
nego stosuje się głównie przy 
niestrawności, bólach gardła 
i  dolegliwościach skórnych. Na-
parem z  różanych płatków moż-
na przemywać twarz, żeby od-
świeżyć cerę. Poza lecznictwem 
owoce róży używane są jako do-
datek witaminizujący przetwory 
owocowe i  warzywne oraz jako 
podstawowy surowiec do wyro-
bu koncentratów witaminowych. 
Są także doskonałym wartościo-
wym surowcem do wyrobu so-
ków pitnych, dżemów, konfitur, 
win. Należy jednak pamiętać, 
że zawartość witaminy C może 
się radykalnie obniżyć wskutek 
zbyt długiego przygotowywania 
przetworów w  wysokiej tempe-
raturze. 

(Opracowała A. Mika na 
podstawie –  

Dziennik Zachodni 26 wrzesień 
2015r).

Łodygowianka Sp. z o.o.
ul. Piastowska 45, 34-325 Łodygowice tel. 33 863 11 64
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APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz kieruje apel do wszystkich mieszkańców o zwrócenie bacznej uwagi na wałęsające się psy. 
Wszystkim właścicielom psów przypominamy o obowiązku zapewnienia pełnego nadzoru nad psami i możliwości wyprowadzania psów 

na zewnątrz ogrodzenia wyłącznie pod nadzorem właściciela. Zanotowano wiele przypadków, w których psy podbiegały do dzieci, powodu-
jąc dla nich zagrożenie. Już niedługo problem ten nasili się, gdyż wakacje powoli się kończą i dzieci będą chodzić do szkoły. Apelujemy więc 
do rozsądku właścicieli  w trosce o bezpieczeństwo państwa dzieci  i zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad posiadanymi zwierzętami. 

Jednocześnie przypominamy, że psy pozostawione bez opieki to groźba kary grzywny dla ich właściciela. Ponosi on także pełną odpowie-
dzialność za spowodowane prze psa szkody. Wszelkie sygnały dotyczące wałęsających się psów proszę kierować do Urzędu Gminy Radzie-
chowy - Wieprz.

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!


