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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku mam przyjem-
ność złożyć w imieniu pracowników oraz Rady gminy  

Radziechowy-Wieprz i własnym  
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności  

w życiu osobistym oraz sukcesów  
w pracy zawodowej. 

Życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji  
z podejmowanych wyzwań.  

Kolejny zaś Rok 2016 niech będzie czasem  
pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Zakaz palenia śmieci
str. 19

W  dniu 26 listopada 2015 r. odbyła się uro-
czystość odznaczenia medalem za  50 lat pożycia 
małżeńskiego par małżeńskich zameldowanych na 
terenie  Gminy Radziechowy - Wieprz. 

Uroczystość ta została poprzedzona mszą świę-
tą w kościele Świętego Marcina w Radziechowach, 
koncelebrowaną przez ks. Piotra Pokojnikowa - Pro-
boszcza Parafii Radziechowy, ks. Kazimierza Bubę 
- Proboszcza Parafii Juszczyna, ks. Jerzego Maturę 
Proboszcza Parafii Wieprz i ks. Janusza Dudka - Pro-
boszcza Parafii Przybędza, który wygłosił piękne, 
pełne przemyśleń kazanie.

Po mszy świętej Złoci Jubilaci udali się do Bu-
dynku Kulturalno – Oświatowego w  Brzuśniku, 
gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie medali, które 
na mocy Ustawy z dnia 16 października 1992 r., zo-
stały przyznane przez najważniejszą osobę w  na-
szym państwie – Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W tym miejscu warto zaznaczyć, że na żaden 
medal nie pracuje się tak długo – przeszło 18250 
nocy i  dni! Razem w  zdrowiu i  chorobie, razem 
w dobrej i złej doli – „ raz na wozie, raz pod wozem”. 

Wręczenia medali dokonał Pan Maciej Mika 
Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz przy asyście 
Pana Piotra Pieli Przewodniczącego Rady Gminy 
Radziechowy – Wieprz.   
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 Uroczystą ceremonię poprowadziła 
Jolanta Twardysko Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Radziechowy – Wieprz.

Po oficjalnej części tradycyjnie odśpie-
wano „Sto lat”. Dostojni Jubilaci i pozostali 
przybyli na imprezę zostali ugoszczeni 
przepysznym obiadem przygotowanym 
przez KGW w Brzuśniku. Tak nieprzeciętnej 
uroczystości towarzyszyły muzyka i  śpiew 
wykonywane  przez członków zespołu 
„Grojcowianie” i  Pana Mariana Wrzeszcza. 
Jeden z  Jubilatów Pan Andrzej Murański, 
znany poeta i  gawędziarz ludowy z  Jusz-
czyny, uświetnił uroczystość recytując swo-
je wiersze.

Było radośnie i dużo się działo, tańczy-
liśmy i śpiewaliśmy. Z twarzy Jubilatów na 
przemian tryskała radość i  wzruszenie. To 
są chwile niezapomniane.

 Kochani Jubilaci – piękny wzorze cu-
downego pożycia małżeńskiego, dziękuje-
my Wam za przykład, który w dobie plura-
lizmu i  globalizmu jest tak potrzebny. Bo-
wiem nie sztuką jest pokochać, sztuką jest 
wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wie-
ku w  małżeństwie i  nie uległ pokusie ła-
twych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki.

Życzymy, abyście razem ze swymi 
współmałżonkami jeszcze długo mogli się 
cieszyć wspólnym życiem, oderwanym od 
bólu i codziennych trosk.

ZŁOCI JUBILACI ROKU 2015

JUBILACI Z BYSTREJ
Gołek Danuta i Józef
Kania Helena i Czesław

JUBILACI Z JUSZCZYNY
Murańscy Maria i Andrzej
 Paciorek Kazimiera i Józef
JUBILACI Z PRZYBĘDZY
Kucia Maria i Kazimierz
JUBILACI Z RADZIECHÓW
Błachut Helena i Adam
Kania Irena i Jan
Kosiec Anna i Stanisław
Tlałka Maria i Marian
JUBILACI Z WIEPRZA
Biegun Krystyna i Czesław
Gruszeccy Helena i Karol
Piela Janina i Jan
Wolscy Irena i Rafał

Jolanta Twardysko

Zimowe warsztaty folklorystyczne 
„Boże Narodzenie w Beskidach”

Święta coraz bliżej i dlatego dzieci ze szkół podstawowych Gminy 
Radziechowy–Wieprz zabrały się do wykonywania ozdób choinko-
wych. W ponad 25 osobowej grupie, na specjalnie zorganizowanych 
zajęciach, wraz z  opiekunami uczyły się jak wykonywać tradycyjne 
ozdoby choinkowe. 

W dniu 8 grudnia odbyły się warsztaty współorganizowane przez 
Starostwo Powiatowe w Żywcu i Gminne Centrum Kultury, Promocji, 
Turystyki pod hasłem: Zimowe warsztaty folklorystyczne „Boże Na-
rodzenie w Beskidach”. W tym roku uczestników warsztatów gościła 
Szkoła Podstawowa w Bystrej. Zajęcia rozpoczęły się ciekawą prelek-
cją Pani Barbary Rosiek z Muzeum Miejskiego w Żywcu na temat zwy-
czajów świątecznych. 

Dzieci i  ich opiekunowie ze szkół z  Radziechów, Brzuśnika, Wie-
prza i Bystrej w małych grupachm, uczyły się od naszych mistrzów wy-
konywania tradycyjnych ozdób choinkowych. Na zajęciach powstały 
m.in. bombki z bibuły, pajacyki, łańcuchy z bibuły i słomy, koszyczki 
z orzechami, a także światy z opłatków. Na podarowanej przez Nad-
leśnictwo Węgierska Górka choince nie zabrakło także czerwonych 
jabłuszek. 

Mamy nadzieję, że dzięki propagowaniu takich zajęć i kultywowa-
niu tradycji nasz region będzie obfitował w młodych ludzi, chcących 
pielęgnować naszą niepowtarzalną sztukę regionalną. Dziękujemy 

Pani Barbarze Rosiek z Muzeum Miejskiego w Żywcu oraz Paniom Gra-
żynie Kąkol i Zofii Ziółkowskiej z GOK w Milówce za wspaniałe zajęcia 
i lekcję tradycji. Dziękujemy także Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Bystrej za udostępnienie sali na zajęcia, a szczególnie na 
ręce Pana Mariana Knapka Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgierska 
Górka składamy gorące podziękowania za piękną choinkę, którą mo-
gliśmy udekorować!        (M.Husar)
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Protokół z posiedzenia XIII nadzwyczajnej sesji  
Rady Gminy Radziechowy - Wieprz  

w dniu 24 sierpnia 2015 r. godz. 11:50

WIEŚCI Z SESJI

Porządek obrad:
1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Uchwalenie porządku obrad. 
3 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-

ny Radziechowy – Wieprz na rok 2015 (dot. uchwały nr V/21/15 
z dnia 23 stycznia 2015 r.). 

4 Zakończenie sesji.

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

nych, Radnych, Panią Skarbnik oraz Pana Wójta.
Ad. 2. Uchwalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał proponowany po-

rządek obrad, a następnie poddał pod głosowanie, przy 11 Radnych 
obecnych na Sali:

za głosowało 11 Radnych
przeciw był 0 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radny

Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
dżecie gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2015.

Przewodniczący Rady Piotr Piela podziękował Przewodniczące-
mu Komisji Budżetu za zwołanie komisji na której można było szero-
ko porozmawiać na tematy nurtujące, kończą się pieniądze na śmieci 
i  trzeba takie trudne decyzje podejmować ale muszą być one prze-
myślane. 

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiana będzie w  paragrafie 
pierwszym gdzie dojdzie punkt trzeci że wprowadza się zmiany w do-
tacji udzielanej z  budżetu gminy. Zmieni się również paragraf dwa 
i trzy ze względu na to, że kwoty wprowadzane do budżetu zmniej-
szą się. Załącznik nr 1 dochody będzie tylko zwiększenie o 75 000 zł. 
W  wydatkach zwiększymy na śmieciach o  75  000 zł. z  działu 75404 
zabrane będzie 2 000 zł. i przesunięte do działu 92109, 2 000 zł., takie 
będą zmiany w budżecie. Przewodniczący Komisji Budżetowej Sta-
nisław Orliński poddał pod głosowanie wnioski z komisji. 

I wniosek: przesunięcie do działu gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska 75 000 zł.  

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

II wniosek: przesunięcie 2 000 zł. z działu policji do działu Gmin-
nego Centrum Kultury Promocji i Turystyki z przeznaczeniem na koło 
PTTK Globtroter 

 za głosowało 11 Radnych

przeciw było 0 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych

 Przewodniczący Rady odczytał omawianą uchwałę, a następnie 
poddał uchwałę z naniesionymi zmianami pod głosowanie i tak przy 
11 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 11 Radnych
przeciw było 0 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych
Radny Mirosław Trzos zabrał głos w  związku z  budową hy-

droforni w  miejscowości Bystra. Firma Jarkop podpisała umowę ze 
Związkiem Międzygminnym w  Żywcu na budowę hydroforni w  By-
strej. W terminie wykonania początek 2016 r., w piątek firma Jarkop 
otrzymała informację, ze Związku Międzygminno w  Żywcu, że aby 
zaliczyć budowę hydroforni do zadań kwalifikowanych prace muszą 
być wykonane i wystawione faktury do końca listopada 2015 r. Jest 
to bardzo ważna informacja. Przewodniczący Rady Piotr Piela za-
proponował zwołanie komisji aby przedyskutować tą sprawę. Wójt 
Maciej Mika poinformował, że gmina ze swojej strony z punktu orga-
nizacyjnego w sensie kontaktów ze Związkiem Międzygminnym jak 
najbardziej pomoże. Trzeba zrobić wszystko aby koszt ponad 2 mln zł. 
był kosztem kwalifikowanym. Radny Mirosław Trzos poinformował 
również że trwa budowa drugiego zadania 50 przyłączy kanalizacyj-
nych, wygrała firma Machnik, trzeba zrobić wszystko aby to też było 
w kosztach kwalifikowanych. Pan Wójt Maciej Mika poinformował, że 
Związek Międzygminny otrzymał pewno informację taką, że nie uda-
ło się przedłużyć okresu kwalifikowania wydatków na rok następny 
z stąd pewno takie działania. Jeżeli chodzi o pieniądze z przyłączy ka-
nalizacyjnych jest to ok. mln zł. i gdyby tego nie zakwalifikowali szłoby 
to z naszych pieniędzy, czym więcej włączymy w póle pracy objętych 
dofinansowaniem tym więcej pieniędzy nam zostanie z  prognozo-
wanych wpłat, będziemy wpłacać mniej. Musimy wszelkich starań 
dołożyć, żeby pomóc wykonawcą aby inwestycje zostały zakończone 
w wymaganym terminie. Radny Jan Kosiec poinformował, ze został 
przekazany plac pod budowę kanalizacji na ul. Sosnowej, prace wyko-
nuje firma Wodpol termin wykonania jest chyba do końca paździer-
nika. Radny Stanisław Gołek zaprosił wszystkich  na otwarcie szlaku 
turystycznego oraz podziękował za wsparcie. 

 
Ad.4 Zakończenie sesji.
Z powodu wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczą-

cy Rady Piotr Piela zamknął posiedzenie XIII nadzwyczajną sesji Rady 
Gminy Radziechowy - Wieprz.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy:
Alicja Świniańska - Nikiel

Piotr Piela

Przedstawiamy poniżej porządki protokoły  posiedzeń Rady Gminy. 
Całość prezentowanego materiału znajdziecie Państwo także na naszej stronie internetowej: 
http://bip.radziechowy-wieprz.pl/BIP.aspx?Sel=5586. 
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Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Omówienie realizacji wniosku złożonego przez Radę Gminy w spra-

wie braku akceptacji na stanowisku obecnego Sekretarza Gminy.
4. Przedstawienie kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Żyw-

cu.
5. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru ławnika.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego 

w Żywcu. 
7.Podjęcie uchwały w  sprawie wprowadzenia zmian w  wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2015 
– 2030.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gmi-
ny Radziechowy – Wieprz na rok 2015.

9. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy Radziechowy – 
Wieprz do partnerstwa w realizacji projektu pn. Razem w lepszą 
Przyszłość dofinansowanego w  ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; 
OŚ Priorytetowa IX włączenie społeczne; Działanie 9.1; Aktywna 
integracja; Podziałanie 9.1.6; Programy aktywnej integracji osób 
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10. Zamieszczanie informacji z  działalności Rady Gminy gazetce 
Gminnej.

11. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym. 
12. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie mię-

dzysesyjnym.
13. Informacja Radnych Powiatowych.
14. Przyjęcie protokołów z sesji. 
15. Sprawy bieżące.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Zakończenie sesji.

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 Przewodniczący Rady Piotr Piela rozpoczął sesję Rady Gminy, 

powitał wszystkich obecnych. Poinformował, że dwóch Radnych jest 
nieobecnych na sesji są 

Ad.2. Uchwalenie porządku obrad 
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek sesji, 

następnie zapytał czy ktoś ma coś do dołożenia? Radny Czesław Ku-
bień złożył wniosek Klubu Radnych PIS o dołożenie punktu dotyczą-
cego zamieszczania artykułów z działalności Rady w gazetce Gminnej. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenia pro-
ponowanego punktu, za jego przyjęciem głosowało jednogłośnie 13 
Radnych. Radny Powiatowy Jan Witkowski w związku z napiętym 
programem dnia poprosił o udzielenie głosu do godz. 12:00.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany 
porządek obrad, za jego przyjęciem głosowało 12 Radnych, 1 Radny 
się wstrzymał.

Ad. 3 Omówienie realizacji wniosku złożonego przez Radę 
Gminy w sprawie braku akceptacji na stanowisku obecnego Sekre-
tarza Gminy.

Przewodniczący Rady poprosił o poproszenie Pani Sekretarz na 
sesję. Przewodniczący poinformował, że Pan Wójt na zmianę Sekre-
tarza potrzebował czasu, taka zgoda była od Radnych, 6 miesięcy mi-
nęło a na stanowisku dalej jest Pani Sekretarz. Został złożony wniosek 

o przeniesienie ze stanowiska. Poinformował, że jako Radni nie widzą 
współpracy z Panią Sekretarz. W związku z tym jakie zostały poczynio-
ne kroki? Pan Wójt odpowiedział, że związku tym, że od początku ka-
dencji trwają próby wymuszenia na Wójcie decyzji za którą Rada nie 
ponosi decyzji prawnej tylko Wójt jako pracodawca Pani Sekretarz po-
prosił o przedstawienie sytuacji prawnej Pani Mecenas. Pani Mecenas 
poinformowała, że jeżeli chodzi o zatrudnianie i zwalnianie jest to wy-
łącznie decyzja Wójta. Pani Sekretarz jest zatrudniona zgodnie z pra-
wem na czas nieokreślony, więc zwolnienie pracownika w  okresie 
chronionym przedemerytalnym jeżeli nie dopuścił się, żadnego prze-
winienia dyscyplinarnego nie jest możliwe. Jeżeli chodzi o fakt, że pra-
cownik jest członkiem w radzie gminy w innej gminie wiąże się z ko-
niecznością uzyskania zgody tejże Rady. Jeżeli chodzi o  zmianę 
warunków zatrudnienia a mieści się w tym również zmiana stanowi-
ska to stosuje się te same zasady jak w  przypadku zwolnienia. Pan 
Wójt dodał, że jeżeli dojdzie do przesunięcia albo objęcia innego sta-
nowiska przez Panią Sekretarz jest to możliwe jedynie za porozumie-
niem stron. Poinformował również, że nie jest inkwizytorem, ani zwie-
rzem który niszczy zabija i  pali, jestem człowiekiem cywilizowanym 
i kulturalnym na tyle, żeby nie powodować konfliktów. Czy do tej pory 
dałem się poznać jako osoba konfliktowa? Na pewno nie. To, że słysza-
łem od Pana Przewodniczącego i  innych Radnych, że mają opinię 
prawną od swoich prawników, że można zwolnić Panią Sekretarz, 
przesunąć do dnia dzisiejszego czekam na tą opinię. Nie nakłaniajcie 
mnie do łamania praw. Nie potrzebuję co sesję ataków. Nie wycofuję 
się z tego co powiedziałem ale nie potrzebuję dodatkowych motywa-
torów. Pan Przewodniczący poinformował, że nie domagają się aby 
Panią Sekretarz została zwolniona tylko przeniesiona na inne stanowi-
sko. Radny Mirosław Trzos poinformował, że nie wywierają presji 
tylko przypominają aż do skutku. Do kąt Nasza Gmina będzie cier-
pieć? Pani Sekretarz zapytała w jaki sposób Gmina cierpi? Pan Wójt 
zadał pytanie jakie rozwiązanie tego problemu widzi Pan Radny? 
Radny Mirosław Trzos jedyne rozwiązanie to przesuniecie. Radny 
Stanisław Orliński poinformował, że ta sytuacja wraca jak bumerang, 
został złożony wniosek, Pan Panie Wójcie powiedział dajcie mi przy-
najmniej pół roku żebym mógł rozwiązać ten problem. Daliśmy Panu 
ten czas będziemy się dopominać, że coś z tym musimy zrobić. Pani 
Sekretarz nie może pełnić tej funkcji bo my nie widzimy współpracy 
z tą Panią, ta Pani wykorzystała nas na każdym kroku. Pracując z Wój-
tem Figurą zabezpieczyła się prawnie z każdej strony i my o tym do-
kładnie wiemy. Wszystkim się dało odjąć dodatek specjalny a  Pani 
Sekretarz się nie dało? Pan to dopiero zrobił od 15 marca. Pani świado-
mie wykorzystała Gminę Radziechowy – Wieprz. Pan Wójt przypo-
mniał Radnym, że odpowiedzialność za wszystko jednoosobowo po-
nosi Wójt a nie Panowie Radni. Wiem, że tendencja jest taka aby dać 
Wójtowi w tyłek aby się mało działo. Żeby się zająć czymś innym a nie 
robotą. Pan Wójt wyjaśnił, że trzeba było udowodnić, że przyznanie 
dodatku specjalnego na czas nieokreślony po pierwsze jest nie zgod-
ne z prawem a po drugie ustały przesłanki, że ten dodatek specjalny 
bierze się za coś, trzeba udowodnić, że nie ma takich przesłanek, 
zwróciłem się o opinię prawną, dopiero jak miałem czarne na białym 
mogłem zabrać dodatek specjalny. Co zrobić żeby było zgodne z pra-
wem? Na początku wcale nie mówiliście aby przenieść Panią Sekre-
tarz na inne stanowisko tylko zwolnić. Radny Stanisław Orliński po-
wiedział, że Pani Jadzia powinna mieć wiadomość tego, że nie 
widzimy z  nią współpracy, powinniśmy zamknąć ten temat. W  tym 
momencie musimy dołożyć tyle pieniędzy do śmieci a dobrze pamię-
tam jak Pani Jadzia z Wójtem Figurą rok temu przyniosła umowę i mó-
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wiła, że jest ona super i będziemy ją podpisywać a teraz są tego kon-
sekwencję. Straciliśmy kupę pieniędzy za podpisanie umowy 
niekorzystnej dla Gminy Radziechowy – Wieprz, są to pieniądze Na-
szych podatników. Pan Wójt poinformował, aby go nie rozliczać za 
podpisywanie umów za poprzedników oraz wszystkimi niepowodze-
niami Gminy które były wcześniej. Inną sprawą jest umowa na śmieci 
która ma lukę prawną. Jesteśmy i mówimy tu i teraz. Pan Przewodni-
czący powiedział, że nikt nie mówi, że Pan jako Wójt jest winny za 
podpisanie takiej umowy na śmieci. Pan Wójt poinformował, żeby 
przesunąć Panią Sekretarz to musi mieć odpowiednie stanowisko, 
a takie pewno się pojawi. Pani Sekretarz poinformowała, że cały czas 
się mówi, że nikt nie chce z nią współpracować, ze nic się nie dzieje, ja 
się przygotuję, pokarze co zostało zrobione, ile rzeczy zostało wybu-
dowanych, jeżeli któryś z Państwa zrobił chociaż jeden wniosek i go 
rozliczył, zamkną to wie o czym mówię. Każdy z pracowników który 
jest wykorzystywany, jest wykorzystywany bo ja jestem osobą praco-
witą, zasadnicza i wymagam od siebie i wymagam od innych. Jeżeli 
Państwo nie widzicie ze mną współpracy ja z Państwem wcale nie mu-
sze współpracować, w statucie jest napisane, że wcale nie muszę być 
obecna na sesji. Jeżeli nie chcecie ze mną współpracować, nie dacie 
żyć Wójtowi dajcie mi odszkodowanie za te trzy lata, podpiszę poro-
zumienie i  moja noga tu nie przekroczy. Nauczona jestem do tego 
całe życie, ze jak pracuję to pracuję sumiennie, wykonuję swoje zada-
nia które szef mi powierz i inni sumiennie z całą moją wiedzą i całym 
moim zaangażowaniem. Radny Mariusz Janik poinformował, że Pan 
Wójt na samym początku powiedział, że ta sytuacja w sposób cywili-
zowany będzie zmieniona tylko potrzebuje czasu, może to nie będzie 
sześć miesięcy tylko dziewięć albo dziesięć, dajmy spokój ponieważ 
to nie są proste rzeczy. Pan Wójt ma rację, że pójdzie do sądu tylko dla 
tego, że my chcemy kogoś zmienić. Też jestem tego zdania, że to sta-
nowisko należy zmienić, nie powinno być etatowe tylko mianowane. 
Radny Antoni Skowronek powiedział, że Radziechowy się dowiedzą 
jak Pan po mszy obiecywał, że Panią Sekretarz Pan zmieni, cytuję 
mieszkańców wioski bo nie byłem tam wtedy, że nie widzi Pan współ-
pracy z  Panią. Co się stało z  Panem Wójtem kiedy przyszedłem do 
Pana po ras pierwszy w sprawie Pani Sekretarz, Pan wtedy mi powie-
dział Panie Skowronek pan swoim głosem, swoimi słowami pomaga, 
żeby Panią Sekretarz usunąć. Pan Wójt to Pan tak cały czas twierdzi, że 
chce mi pomóc. Radny Antoni Skowronek Po szkoleniu w  Bystrej 
zwróciłem się do Pana i  do Rady aby podporządkował się Pan i  dał 
nam opinię która mówi, że na okres który ma być dokonywana ocena 
nie rzadziej niż dwa lata a nie częściej niż sześć miesięcy, więc prosi-
łem o  taka opinię. Za tamtej Rady gdy przyszła Pni pierwszy raz to 
prosiliśmy by nie zmieniać logo naszej Gminy. Dowiaduję się, że 4 tys. 
zostało puszczone na nowe logo to jest taki mały ale zarzut. Czy zmia-
na logo była konieczna? Wtedy bez zgody Rady. Niech Pan Panie Prze-
wodniczący powie jakie trudności spotykają Pana w pracy organiza-
cyjnej z Zarządem Gminy a Radą? Pan Wójt podpowiedział, że ocena 
pracowników dokonywana jest zgodnie z przepisami prawa i w jakiej 
częstotliwości reguluje ustawa a doprecyzuje nasz regulamin organi-
zacyjny, to nie jest jakaś nowość. Osobiście jako pracodawca do Pani 
Sekretarz nie mam zarzutów co do lekceważenia, niewykonywania 
poleceń i pod tym kontem na pewno ocena będzie, nie mogę tego 
ocenić negatywnie. Pani Sekretarz została odsunięta od rzeczy które 
powodowały to, że dodatek specjalny się należał czyli: nadzorowanie 
inwestycji, decyzyjność. Po mszy w  kościele mówiłem, że nie widzę 
współpracy z  Panią Sekretarz ale są pewne trudności bo jest radną 
u siebie o czym już wtedy wiedzieliśmy. A o tym, że Pani Sekretarz jest 
w wieku przedemerytalnym nie wiedziałem. Jeżeli twierdzicie, że to 
wszystko jest tak łatwo zrobić to czekam na ta obiecaną opinię od 
Radcy Prawnego którego macie zaprzyjaźnionego. Konsekwencje 
Waszej pomocy były takie, że po ostatniej sesji przez miesiąc byłem 

sam. Pani Sekretarz zadała pytanie do Pana Skowronka skąd jest taki 
nacisk by na tym stanowisku był ktoś inny. Czy Pan Skowronek potrze-
buje stanowiska dla swojego nowego członka rodziny? Radny Anto-
ni Skowronek odpowiedział, że tak się składa, że Pani nie przyjmowa-
ła córki i w Juszczynie też Pani nie podpisywała za moją córkę tam do 
szkoły. Pani sobie nie zdaje z  sprawy z  tego co mówi. Pani większy 
ciężar tej Gminy nosi w swoim sercu, Pani Bibliotekarka z Juszczyny do 
dziś dnia jest sparaliżowana pod wpływem stresu, tutaj może przyjść 
osoba która w tej gminie pracuje i powie co przeżyła jak Pani przyszła 
to jest Pani Z., Pani po nocach się jej śni. Czy wie Pani co Pani robiła 
z  Panem K., specjalnie poszedł do góry żeby się z  nim nie stało tak 
samo jak z  paniami. I  Pani ma czelność mówić mi, że ja stanowisko 
przygotowuję. Pani Agata Noga – Kubica poinformowała, że jest 
osobą która ponosi konsekwencję projektów Pani Sekretarz, dotyczy 
to ścieżek rowerowych w Naszej Gminie. Projekt który Pani zrobiła jest 
żenujący, ścieżki przechodzą przez chaszcze i dżungle, rolnicze działki 
z których niejedno krotnie czerpiemy zyski są rozjeżdżane a te zyski 
liczą się nam do dochodu. Moim pytaniem jest gdzie poszły pieniądze 
ze ścieżek rowerowych i całej infrastruktury oraz jaki jest nadzór i kon-
sekwencja ponoszenia przez Panią skutków swojej nieudolnej pracy? 
W jaki sposób ludzie mają się poruszać po tych wyznaczonych ścież-
kach na których rosną te krzaki? Czy Pani była na terenie? Co mam 
zrobić jako mieszkanka Gminy przez której działki przechodzą ścieżki 
rowerowe? Poprosiłam Komedę Policji z Węgierskiej Górki aby przyje-
chali na miejsce by nie być osoba goło mowną to nie są tylko nasi 
mieszkańcy którzy rozjeżdżają te działki ale również ludzi z innych re-
jonów. Pani Sekretarz odpowiedziała, że na następną sesję przygo-
tuje pisemną odpowiedź. Pan Wójt poinformował, że interwencja 
policji była związana z faktem, że na prywatnej działce znalazł się kład 
i motocykl. Od kiedy to na ścieżce rowerowej mogą się poruszać kłady 
i motocykle? Odpowiedź tego Pana który został  tam złapany powie-
dział, że tak go GPS poprowadził. Działanie GPS nie stanowi uzasad-
nienia złamania prawa. Ścieżka rowerowa nie została wybudowana 
tylko wyznaczona trasa. Przewodniczący Rady powiedział, że niwie 
jak można było pozyskać pieniądze na budowę ścieżki skoro one lecą 
po prywatnych działkach. Radny Stanisław Orliński poinformował, 
że słyszał Pan Wójt wypowiedź Pani Sekretarz, Pani Sekretarz powie-
działa aby wypłacić jej za trzy lata i już z tond się zmywam, ta Pani nie 
pracuje na rzecz nas interesują ją tylko pieniądze, ma Pan zielone 
światło Rada się przychyli, dać pieniądze i  pozbyć się tej Pani. Za 
wszystko brało się dodatki specjalne a nie robiło się kompletnie nic. 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta aby wystosował pismo do 
Rady Gminy w  Buczkowicach w  celu wyrażenia opinii w  związku 
z usunięciem Pani Sekretarz ze stanowiska. Poinformował, że opinia 
zostanie przygotowana. Pani Sekretarz była wybranym i bardzo do-
brze opłacanym pracownikiem gminy czego nie możemy powiedzieć 
o innym bardzo ważnym stanowisku jest to Pani Skarbnik która nigdy 
nie dostała dodatku specjalnego przez cztery lata. Pani Skarbnik od-
powiedziała, że nigdy się na to nie skarżyła.  

Ad. 4 Przedstawienie kandydata na ławnika do Sądu Rejono-
wego w Żywcu.

Przewodniczący Rady przywitał Panią Morawską kandydatkę na 
Ławnika. Poinformował, że kandydatka spełniła wymogi formalne. 
Na poprzedniej sesji została wybrana komisja która opiniowała kan-
dydaturę. Został odczytany protokół opiniujący. Opinia pozytywna. 
Pani Maria Morawska przedstawiła swoją kandydaturę. Mieszkam 
w Brzuśniku w  latach 80 pełniłam funkcje kuratora społecznego dla 
nieletnich, w okresie od 2007 przez dwie kadencję byłam ławnikiem 
w Wydziale Rodzinnym w Sądzie Rejonowym w Żywcu.  

Ad. 5 Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru ław-
nika.
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Przewodniczący Rady do komisji skrutacyjnej zostali zapro-

ponowani Radni; Irena Rodak, Mariusz Janik, Stanisław Gołek. Za 
w/w komisją głosowało 13 Radnych. Radna Irena Rodak została wy-
brana przewodniczącą Komisji.

W  trakcie głosowania Przewodniczący Rady odczytał podzięko-
wanie od Rady Rodziców z Przedszkola w Wieprzu za pomoc.

Przewodnicząca Komisji Rodak Irena odczytała protokół z wy-
boru Ławnika. Kandydatka na Ławnika Maria Morawska otrzymała 
głosów 13. Ławnikiem została Pani Maria Morawska. 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w  sprawie wyboru ławnika do Sądu 
Rejonowego w Żywcu.

Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał treść omawianej 
uchwały przy 13 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 13 Radnych
przeciw było 0 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wie-

loletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na 
lata 2015 – 2030.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany zostały przedstawione 
na Komisji Budżetu, dodała, że przesunięcia środków na dotacje, są 
to środki zabezpieczone na wrzesień natomiast w grudniu będziemy 
musieli zapłacić za październik, listopad i grudzień. Radny Stanisław 
Orliński poinformował, że Komisja Budżetu, Finansów i  Rozwoju 
Gminy wnioskuje o  pozytywne przegłosowanie uchwały w  sprawie 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ra-
dziechowy – Wieprz na lata 2015 – 2030.

Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał treść omawianej 
uchwały przy 13 Radnych obecnych na sali:

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

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
dżecie gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2015.

Przewodniczący Rady poinformował, że zwracali się do Pana 
Wójta oraz Pani Prawnik o przygotowanie opinii prawnej dotyczącej 
czy do śmieci można dołożyć brakujące pieniądze? Było to spowodo-
wane tym, że umowa na wywóz odpadów z naszego terenu została 
podpisana przez poprzedniego Wójta niekorzystna i  brakło ponad 
300 tys. do tego aby dalej świadczyć usługi. Jako Rada Gminy mu-
simy dołożyć wszelkich starań aby te pieniądze znaleźć i  przesunąć 
gdzie się da. Nie możemy obciążyć mieszkańców za wadliwie podpi-
saną umowę. Pan Wójt z Panią Skarbnik wystąpili z wnioskiem aby-
śmy do śmieci dołożyli z budżetu Gminy. Opinia prawna potrzebna 
nam jest po to, że rok temu jak też mówiliśmy żeby obniżyć opłatę 
z  8 zł. na 6 zł., to mówiono nam, że możemy tak zrobić ale nastąpi 
wielki problem gdy pieniędzy braknie. Pan Wójt, Pani Sekretarz oraz 
Radcy Prawni twierdzili, że my nie mamy prawa dokładać z do wywo-
zu śmieci żadnych pieniędzy. Pani Mecenas wyjaśniła, że starała się 
doszukać stwierdzenia, iż przepis tego zabrania. W ustawie o utrzy-
maniu porządku nic takiego nie wynika wręcz przeciwnie, to zadanie 
zostało przekazane gminą, w sytuacji kiedy z opłat nie wystarcza na 
śmieci to gmina musi te pieniądze dopłacić. Przewodniczący Rady 
zapytał czy ta ustawa rok, półtora temu też obowiązywała? Pani Me-
cenas wyjaśniła, że zmiany do ustawy weszły w 2012 r. Przewodni-
czący Rady dodał, że zmienił się Radca Prawny w gminie i przepisy 
które wcześniej cytowali okazały się prawdziwe.  Dlatego jest ta opi-
nia aby to wszyscy wiedzieli. Półtora roku temu popełniliśmy jeden 
błąd podejmując uchwałę, że nie poprosiliśmy o  taką opinię praw-
ną na piśmie. Radny Powiatowy Jacek Jarco zapytał dlaczego tak 
ekonomicznie niekorzystnej umowy dla gminy nie da się rozwiązać 

w  związku z  wyczerpaniem środków? Pani Mecenas wyjaśniła, że 
umowa była skonstruowana w ten sposób, że umowa zostaje zawar-
ta do końca bieżącego roku, stawka za tonę jest określona w ofercie 
która była załączona do przetargu, natomiast przyjęto maksymalną 
wartość umowy czyli, że wynagrodzenie nie może przekroczyć okre-
ślonej kwoty. Teraz wyjścia są dwa albo wykonawca pracuje za kwo-
tę którą przewidziano maksymalną albo umowa przestaje wiązać bo 
kwota została wyczerpana. Doszliśmy do wniosku, że jakby na bieżąco 
kwestie odpadów zabezpieczyć to po prostu przesuwamy tą kwotę 
maksymalną. Radny Czesław Matlak poinformował, że mamy opinię 
i trzeba dopłacić tyle ile potrzeba. Przewodniczący Rady poinformo-
wał, że jest to bardzo wielki problem i musimy się zastanowić razem 
z Panem Wójtem jak go rozwiązać. Pan Wójt wyjaśnił, że tą uchwałą 
przeznaczamy pieniądze aby było komu zapłacić a komu zapłacimy to 
jest sprawa wspólna. Jeżeli nie przesuniemy dzisiaj tych pieniędzy to 
nie mamy prawa jakiej kolwiek podpisać. Radny Antoni Skowronek 
zapytał dlaczego do przetargu podano tonę a nie ryczałt? Pan Wójt 
wyjaśnił, że nie ma pojęcia dlaczego tak zostało wybrane. Problem 
jest w tym, że ilość ton nie została dokładnie oszacowana. Przewod-
niczący Rady powiedział, że nie chodziło o ilość ton tylko, że cały czas 
mieliśmy pretensje do wysokości za tonę śmieci. My jako Radni  mó-
wiliśmy o tym, że nas nie satysfakcjonowała ta kwota, 452 zł. za tonę 
śmieci. Radny Stanisław Orliński poinformował, że trzeba głosować 
za przesunięciem pieniędzy. Może będzie możliwość aby się zmobili-
zować i zgromadzić te śmieci aż do rozstrzygnięcia przetargu? Za te 
same pieniądze tej samej firmie nie możemy na to pozwolić. 

Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał treść omawianej 
uchwały przy 13 Radnych obecnych na sali:

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

Ad. 9 Podjęcie uchwały  w  sprawie przystąpienia Gminy Ra-
dziechowy – Wieprz do partnerstwa w realizacji projektu pn. Ra-
zem w  lepszą Przyszłość dofinansowanego w  ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020; OŚ Priorytetowa IX włączenie społeczne; Działanie 
9.1; Aktywna integracja; Podziałanie 9.1.6; Programy aktywnej 
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt był omawiany przez 
Panią Kierownik GOPS, w projekcie chodzi o wyrównywanie szans dla 
osób które straciły prace.

Przewodniczący Rady Piotr Piela odczytał treść omawianej 
uchwały przy 13 Radnych obecnych na sali:

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

Ad. 10 Zamieszczanie informacji z  działalności Rady Gminy 
gazetce Gminnej.

Radny Czesław Kubień poinformował, że Klub Radnych PIS się 
zebrał i podjęto uchwałę w sprawie złożenia wniosku. Wniosek został 
odczytany dot. by strona 2 i 3 gazetki gminnej były przeznaczone na 
informacje z pracy Rady Gminy i artykuły Radnych. O zamieszczanych 
artykułach decydować będzie Pan Przewodniczący z  Przewodniczą-
cymi Komisji. Pan Wójt poinformował, że dochodzi do zmieniania 
ustaleń z poprzedniej sesji. Zapytał dlaczego z artykułów o sesji o tym 
w czym biorę udział dlaczego tam nie ma Wójta. Dlaczego Wójt nie 
ma prawa wiedzieć co tam będzie. Za niedługo dojdzie do takiego 
paradoksu, że 2 i 3 strona będzie rady a 4 i 5 Wójta. Na ostatniej ko-
misji ustalenia były, że razem z  Przewodniczącym Rady spotykamy 
się i akceptujemy co w gazetce ma być. Radny Mariusz Janik powie-



Nasza GmiNa

7

dział, że na ostatniej komisji zaproponował aby Wszyscy decydowali 
co ma być zamieszczone w  gazecie. Po ustaleniach zadecydowano, 
że wystarczy jak Pan Wójt z Panem Przewodniczącym będą decydo-
wać co zamieścić. Radny Czesław Kubień poinformował, że powsta-
ły problemy z zamieszczaniem artykułów dlatego ten wniosek został 
złożony. Chodzi o  to aby w gazetce były stałe strony dla czytelnika. 
Nie widzę problemu ani Klub Radnych nie widzi problemu, by Prze-
wodniczący i członkowie komisji nie współpracowała z Wójtem. Wójt 
i Przewodniczący są odpowiedzialni za to aby te informacje były. My 
jako Rada wypowiadamy się za Przewodniczącego a nie narzucamy 
Panu Wójtowi, że musi brać w  tym udział. Pan Wójt powinien brać 
udział w tym, wiedzieć i współdecydować co się w tym znajdzie. Prze-
wodniczący Rady poinformował, ze Wszyscy Radni mogą pisać a nie 
tylko Radni z Klubu. Ludzie się domagają aby takie artykuły były za-
mieszczane. Radny Damian Dudys zapytał dlaczego Wszyscy Radni 
nie mogą decydować co ma być zamieszczone. Radny Jan Kosiec 
zapytał któremu z  Radnych odmówiono zamieszczenia artykułów? 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że Pan Wójt odmówił zamiesz-
czenia artykułu. Pan Wójt wyjaśnił, że artykuł nie był rzetelny. 

Przewodniczący Rady Piotr Piela poddał pod głosowanie oma-
wiany wniosek przy 1 Radnych obecnych na sali:

za głosowało 9 Radnych
przeciw było 3 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Ad. 11 Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie mię-
dzysesyjnym.
•	 Pan Wójt złożył informację z działalności w okresie międzysesyj-

nym poinformował, że:
•	 23 września termin u notariusza na podpisanie spółki, zamiar jest 

taki aby udało się odbierać śmieci od listopada,
•	 Rozliczenie powodziówki,
•	 Projekt i przygotowanie przetargu pod drogę do Durajów w Brzu-

śniku, prawdopodobnie firma Eurovia wygrała, 
•	 Dni Gminy, 
•	 Fotowoltaika podpisujemy umowy z  wykonawcą, wykonanie 

musi nastąpić do 10 października, do 16 października musimy zło-
żyć w niosek i się rozliczyć,

•	 Samochód do końca września ma się pojawić, 
•	 Firma Machnik 66 przyłączy kanalizacyjnych do końca listopada 

ma zrobić, kolejne 32 które są przyłączami trudnymi (przepom-
pownia, pozwolenie na budowę, projekty sieci) wykonane zosta-
ną w przyszłym roku,
Radny Damian Dudys zapytał jaki jest powód i  cel spotkania 

z  mieszkańcami Juszczyny. Pan Wójt odpowiedział, cel jest taki, że 
przy budowie boiska na dole ludzie którzy mieszkają w sąsiedztwie 
roszczą sobie do terenu który jest gminny. Twierdzą, że ich jest do 
rowu a jest to nieprawda. Dla dobro sąsiedzkich stosunków robię ta-
kie spotkanie. 

Wykonanie prac przez referat techniczno – gospodarczy w okresie 
od 20 lipca do 17 września:

Radziechowy 
1. Wykonanie barierki ochronnej na ulicy Peków.
2. Wykaszanie obiektów gminnych Dzieci Serc, Ośrodek Zdrowia, Ma-

tyska
3. Utwardzenie poboczy korą asfaltową ulicę Św. Marcina oraz ulicę 

Główną
4. Remont ścian na balkonach w przedszkolu publicznym na dole
5. Pomoc przy organizacji turnieju ping – ponga w Radziechowach
6. Wysprzątanie poboczy ulicy Wajdowej, oraz drogi na Twardorzecz-

kę 40 worków

Wieprz 
1. Asfaltowanie dziur na ulicy Browarnej, Górniczej, Zagórczańskiej, 

Spacerowej. 
2. Wykaszanie ulicy Nad Sołą, ulica Górnicza karczowanie działki
3. Wykoszenie działki nad cmentarzem
4. Malowanie elewacji w przedszkolu u Figurów.
5. Remont drogi wycięcie asfaltu, dostawa i kruszywa na ulicy Wiej-

skiej
6. Wysprzątanie pobocza drogi od Biedronki od mostu na Sole
7. Wysprzątanie pobocza drogi Nad Sołą do mostu na Juszczynce 35 

worków śmieci.
8. Obsługa imprezy Dni Gminy
9. Montaż płyt ażurowych 250 sztuk + wykonanie przepustu ulica Gór-

nicza w Wieprzu.
Juszczyna 
1. Remont ubytków na elewacji Sala gimnastyczna 
2. Montaż bariery ochronnej obok mostu Na Kępkę, plac Pielów.
3. Wykonanie odwodnienia + asfaltowanie plac Pielów
4. Koszenie i sprzątanie placu zabaw.
5. Montaż blach najazdowych na korytka pl. Pielów. 

Brzuśnik
1. Wykonanie zjazdu płyty ażurowe do Pana Antka Drewniaka
2. Wykonanie strefy bezpieczeństwa pod huśtawkę na placu zabaw
3. Kilkakrotne sprzątanie drogi głównej po ulwach z  naniesionego 

żwiru
4. Koszenie ulicy Wierchowej, prawe skrzydło, od kaplicy do MZK.
5. Wykaszanie placu zabaw oraz domu Wielofunkcyjnego
6. Montaż blach najazdowych na korytkach przy drodze głównej (te-

ren obok sołtysa)

Bystra 
1. Wykonanie drogi oraz ułożenie korytek na drodze gminnej P. 

Chmielarski
2. Remont bramy przy domu ludowym
3. Remont kładki na drodze łączącej Bystrą z Wieprzem
4. Sprzątanie i dbanie o porządek na placu zabaw.
5. Wykoszenie drogi gminnej od boiska LKS Magura w  stronę Brzu-

śnika.

Przybędza 
1. Koszenie ulic 3 Maja, Wspólnej, Długiej
2. Wykoszenie rowu odwadniającego drogę 3 Maja obok Pana Tracza
3. Malowanie pasów przejście dla pieszych na ulicy 3 Maja
4. Czyszczenie chodnika wzdłuż drogi 3 Maja
5. Obsługa placu zabaw oraz Domu Ludowego.
6. Koszenie ulicy Podczerwieniec.
7. Wylanie asfaltu na drodze gminnej obok kościoła 
Teren gminy
1. Przygotowywanie lokali wyborczych do przeprowadzenia referen-

dum
2.Zbieranie padniętej zwierzyny z miejscowości Wieprz, Radziechowy 

oraz transport do utylizacji w spółce Beskid.
3. Czyszczenie tablic informacyjnych – na terenie całej gminy.

Rady Antoni Skowronek zwrócił się do Wójta oraz Radnych Po-
wiatowych aby terminy różnych spotkań nie pokrywały się z termina-
mi sesji. Pan Wójt wyjaśnił, że dostał termin od górnie, odbiór naszej 
drogi. 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek od komisji Oświaty oraz 
Komisji Porządku dotyczący wyjaśnienia przyczyny nieobecności Pani 
Dyr. GZO na posiedzeniu połączonych komisji. 
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Wszystkich zainteresowanych czytelników zapraszamy także na naszą stronę internetową  
http://bip.radziechowy-wieprz.pl/BIP.aspx?Sel=5586. 

Wójt Gminy
Maciej Mika

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Piela

Ad. 12 Informacja Przewodniczącego Rady o  działalności 
w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady poinformował o  działalności w  okresie 
międzysesyjnym:

- sprawa dotycząca rzek Soły, odbyło się spotkanie Radnych 
w RZGW w Krakowie, pieniądze które zostaną po przetargu to zostaną 
w Juszczynie, jeżeli po przetargach na Żywiecczyźnie zostaną pienią-
dze w pierwszej kolejności zostaniemy o tym poinformowani, jest to 
dla nas dobra informacja ponieważ największe zagrożenie mamy na 
dwóch rzekach Juszczynce i Sole.

- jeżeli na terenie naszej gminy czy ościennych występują tzw. 
barszcz sosnowskiego można wystąpić ze wspólnym projektem gdzie 
na usuwanie tego barszczu można otrzymać pieniądze, 

- cieszę się, że dojdzie do podpisania umowy w sprawie drogi do 
Durajów, razem z sołtysem oraz drugim Radnym pilnowaliśmy tej dro-
gi, umówiłem się dwa razy z projektantem projektu, raz umówiłem się 
z Panią Sekretarz ale nie przyjechała,

- odbyło się spotkanie w powiecie dotyczące realizacji rewitaliza-
cji rzek na naszym terenie, ważna rzeczą jest to abyśmy spisali sobie 
przy tych wszystkich rzekach te punkty które możemy wciągnąć jako 
zagrażające przede wszystkim budynkom, na budynki i  drogi które 
woda zalewa w pierwszej kolejności będą robione opaski. 

Ad. 13 Informacja Radnych Powiatowych.
Radny Powiatowy Jacek Jarco poinformował o wykonaniu na-

kładek ok. 1 km w  Juszczynie i  w  Bystrej, naprawa mostku z  powo-
dziowych funduszy, z ostatniej sesji mamy taką informację, że umowa 
na finansowanie budowy szpitala była w trakcie podpisywania. We-
dług moich informacji most na Sole na Wszystkich Świętych będzie 
otwarty. Złożona została interpelacja w sprawie ograniczenia prędko-
ści na ul. Jana Pawła II w Cięcinie. Będzie zabezpieczana droga w Ra-
dziechowach, jest już ogłoszony przetarg. Jest zrobione zabezpiecze-
nie mostu w  Bystrej. Radny Stanisław Gołek zapytał o  chodnik od 
kościoła w  Wieprzu w  stronę Brzuśnika. Radny Powiatowy Jacek 
Jarco odpowiedział, że projekt był w 2008 r., w 2010 r. został zrobiony 
fragment od kościoła do mostu, projekt jest natomiast powiat chod-
niki będzie robił ale tam gdzie będzie uzyska dofinansowanie innych 
źródeł głownie to jest od gmin. Radny Stanisław Gołek poinformo-
wał, że mieszkańcy Juszczyny od Hojdysów do Pytlów proszą o progi 
zwalniające. Radny Powiatowy Jacek Jarco wyjaśnił, że nie zostanie 
to zrobione ponieważ przepisy na coś takiego nie zezwalają.  

Ad. 14 Przyjęcie protokołów z sesji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokoły z sesji:
Protokół z  IX Sesji Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 12 

czerwca 2015 r. 

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

Protokół z  X Sesji Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z  dnia 26 
czerwca 2015 r. 

za głosowało 12 Radnych

przeciw było 0 Radnych
wstrzymało się od głosu 0 Radnych

Protokół z XI Sesji Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia  17 
sierpnia 2015 r. 

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

Protokół z  XII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Radziechowy – 
Wieprz z dnia  14 sierpnia 2015 r.

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

Protokół z  XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Radziechowy – 
Wieprz z dnia  24 sierpnia 2015 r.

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

Ad. 15 i 16 Sprawy bieżące. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Stanisław Orliński poinformował, ze pieniądze na śmieci 

zostały przesunięte ale trzeba się zastanowić jak to dalej zrobić. Czy 
tej firmie która odbierała zlecić z wolnej ręki? Czy z popiołem i bala-
stem się wstrzymać? Pani Mecenas poinformowała, że ten temat nie 
jest prosty, obowiązuje ustawa o  zamówieniach publicznych, wyro-
ki są różne. Na zamówienia dodatkowe i uzupełniające nie ma takiej 
możliwości. Proponuję aneks do umowy ponieważ w tej sytuacji nie 
widzę innego wyjścia. Przewodniczący Rady poinformował, ze była 
grupa osób która była przeciwko podpisaniu takiej umowy. Radny 
Czesław Kubień powiedział, że decyzja została podjęta ponieważ 
pieniądze na śmieci zostały przesunięte zostawmy ten problem Panu 
Wójtowi z kim tą umowę zrealizuje i komu wyda te pieniądze. Prze-
wodniczący Rady dodał, że biorąc pod uwagę co zrobił poprzedni 
Wójt musimy teraz czuwać nad tym co Wójt zrobi i jaką umowę podpi-
sze. Radny Powiatowy Jacek Jarco zaproponował aby do końca roku 
był podpisany aneks ale nich odbierają tylko balast i niesegregowane. 
Radny Czesław Matlak zgłosił problem polowań, poprosił aby wy-
stąpić do związku łowieckiego o przedstawienie terminów polowań. 
Radna Irena Rodak zgłosiła brak informacji na stronie internetowej 
Urzędu Gminy informacji o Zaduszkach, prośba o sprzątanie za straż-
nicą w Bystrej oraz obcięcie gałęzi drzew wzdłuż chodnika od Piernia-
ków w stronę kaplicy. Sołtys Brzuśnika Stanisław Kupczak zapytał 
czy można liczyć na wodociąg w Brzuśniku? 

Ad.17. Zakończenie sesji.

Z powodu wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczą-
cy Rady Piotr Piela zamknął posiedzenie XIV sesji Rady Gminy Radzie-
chowy - Wieprz.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy:
Alicja Świniańska - Nikiel

Piotr Piela
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„Spotkania Gawędziarskie”  
czyli edukacja regionalna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

„Spotkania Gawędziarskie” odbyły się 13.12.2015r. w  Domu Lu-
dowym w Juszczynie. Organizacją zajmowały się Szkoła Podstawowa 
im. F. Polaka w Juszczynie, Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie 
„ Grojcowianie”.

Celem tej imprezy było wzmacnianie, wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych mieszkańców wsi, poczucia własnej tożsamości, własnych 
korzeni w swojej „ małej Ojczyźnie” oraz współpraca między organiza-
cjami działającymi na terenie wsi dla edukacji regionalnej.

Inspiracją  takich spotkań  były słowa Świętego Jana Pawła II „Pra-
gnę Was zachęcić abyście nadal strzegli swej tożsamości, pielęgnując 
więzy rodzinne, pogłębiali znajomość swojego języka i starali się prze-
kazywać tak bogatą tradycję (...) młodym pokoleniom”

Na „Spotkaniach Gawędziarskich” prezentowali się dorośli, uznani 
gawędziarze i poeci,  pani Maria Grzegorek, pani Waleria Prochownik 
i pan Andrzej Murański oraz dzieci, które dopiero uczą się tego „ na-
szego języka”,- co nie jest takie łatwe - Monika Zielińska, Ewelina Kup-
czak, Filip Wrzeszcz, Michał Wrzeszcz. Przygrywała kapela z  zespołu 
„Grojcowianie”.

W   edukacji regionalnej ważną rolę  odgrywają dziadkowie. To 
właśnie w rodzinach wielopokoleniowych, dziecko od najmłodszych 

lat chłonie i zatrzymuje  w sobie to, co dzieje się w jego najbliższym 
otoczeniu, a wiec zwyczaje, obrzędy, historię regionu, gwarę, kuchnię 
regionalną. 

Niezastąpioną pomoc otrzymujemy od pani  Marii Grzegorek, 
gawędziarki i autorki gawęd, poetki, bibułkarki, od pani  Walerii Pro-
chownik laureatki nagrody Oskara Kolberga, poetki i gawędziarki, od  
pana Andrzeja Murańskiego gawędziarza, poety, zielarza. 

Ogromną wartością w  edukacji młodego pokolenia jest zespół 
„ Grojcowianie”  prowadzony przez Jadwigę Jurasz i Brygidę Murań-
ską. Panie potrafią uczyć dzieci dawnych zwyczajów i obrzędów, mu-
zyki, pieśni i tańca tak, że dzieci mogą się poszczycić się  prestiżowymi 
osiągnięciami i nagrodami w konkursach ogólnopolskich i międzyna-
rodowych.

 Również Koło Gospodyń Wiejskich z Juszczyny propaguje o edu-
kację regionalną. Poprzez swoisty,  samorodny „teatr” wystawiany na 
imprezach okolicznościowych i   corocznym Opłatku członkinie koła 
przez ponad 75 lat wskrzeszają dawne obrzędy. Do niezapomnianych 
przedstawień należą tu  „Skubacki,” „Godni Świynta,” „ Na wsi wesele”, 
„ Kiszenie kapusty,” „ Lekcja dla analfabetów,” „ Śwacyna czyli obrzę-
dy związane z  uprawą zboża”. Również znane są wyczyny kulinar-

ne kobiet z  Juszczyny 
i  w  przygotowywaniu  
potraw regionalnych nie 
mają sobie równych.

Warto więc, w dobie 
integracji z  Europą, po-
znając obce, uczyć dzie-
ci, młodzież, a  nawet 
dorosłych  kochać to, co 
swoje, co bliskie, co skła-
da się na  tę naszą  „małą, 
Ojczyznę”. 

(E. Fijak)

Do grzecznych dzieci przyszedł Św. Mikołaj
,,Końska Dola” na ul. Topolowej w  Radziechowach, to  ulubione 

miejsce  Św. Mikołaja. Co roku za pośrednictwem Państwa Ewy i Jaro-
sława Piecuch oraz Agaty i Krzysztofa Bąk wyznacza nam spotkanie. 
Nam czyli dzieciom ze Stowarzyszenie Dzieci Serc, a w tym roku za-
prosił również naszego ks. proboszcza Piotra Pokojnikowa wraz z ks. 
wikarym Marcinem Samek. 

Kiedy wszyscy zasiedliśmy do świątecznego stołu pojawił się 
On wraz z całym orszakiem:  anioł, renifer i diabeł. Wysłannik Nieba 
wpierw odpytał dzieci czy były grzeczne, a  potem rozpoczęło się 
wręczanie paczek. Ale 
jeśli ktoś myśli, że ot tak 
można było otrzymać 
słodkości to się niestety 
myli.  

Każdy obdarowany 
wpierw musiał zaśpie-
wać kolędę, lub zamien-
nie jakąś piosenkę, albo 
powiedzieć wierszyk, 
a  dla tych, którzy nie 
chcieli śpiewać lub mó-
wić wierszyka pozostały 
ćwiczenia gimnastyczne 
pajacyk ..   

Potem okazało się 
jeszcze, że ks. proboszcz 

też przyniósł pełną siatkę pysznych czekolad, więc podarunkom nie 
było końca. 

Stowarzyszenie natomiast przekazało gospodarzom zdjęcie, dru-
gie takie samo zostało zawiezione  Peru, do  Pariacoto i położone przy 
grobie Bł. O. Michała Tomaszka, 5 grudnia 2015 r. w dniu jego beaty-
fikacji.  

Kończąc podziękowaliśmy Panu Bogu za wszelkie dobro które 
tego dnia otrzymaliśmy i złożyliśmy go u stop Bogurodzicy, prosząc 
Ją o opiekę dla naszych darczyńców. Do zobaczenia za rok.             SDS
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KRÓTKOTERMINOWA WYMIANA GRUP UCZNIÓW  
W ramach realizacji projektu odbyła się „krótkoterminowa wymiana 

grup uczniów”, w czasie której uczniowie i nauczyciele ze szkół partner-
skich przebywali w Juszczynie od 16 do 21 listopada bieżącego roku.

Wraz z  naszymi uczniami i  nauczycielami uczestniczyli oni w  zor-
ganizowanych przez polskich nauczycieli dodatkowych lekcjach z  fi-
zyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego i  wychowania fi-
zycznego, warsztatach kulinarnych związanych ze zdrową żywnością, 
skutecznymi sposobami uczenia się, zdrowym stylem życia i ochroną 
środowiska.

Dla 38 uczniów i 6 nauczycieli (ze szkół partnerskich) zostały zorga-
nizowane wycieczki edukacyjne do Elektrowni Porąbka-Żar, Chlebowej 
Chaty w Górkach Małych, Manufaktury Czekolady w Krakowie, Nadle-
śnictwa w Węgierskiej Górce i zakładu gospodarki odpadami komunal-
nymi - „BESKID” w Żywcu.

Krótkotrwała wymiana uczniów przyniosła dla jej uczestników duże 
korzyści. 

Na lekcjach fizyki uczniowie uzyskali wiedzę o  różnych źródłach 
energii i  potrzebie zastosowania źródeł alternatywnych, które nie są 
szkodliwe dla środowiska. Lekcje 
chemii dały im obraz tego co dzieje 
się z  powietrzem na skutek palenia 
śmieci. Na lekcjach biologii i  warsz-
tatach ekologicznych mieli okazję 
prowadzenia dyskusji na temat zdro-
wego stylu życia i  potrzeby ochrony 
środowiska, co mogli wizualizować 
w  czasie warsztatów plastycznych, 
podczas których malowali plakaty 
propagujące zdrową dietę, aktywny 
styl życia i  potrzebę ochrony gleby, 
powietrza i wody. 

Na lekcji geografii dowiedzieli się 
więcej o krajach partnerskich, a lekcje 
języka angielskiego wzbogaciły ich słownictwo z zakresu ochrony zdro-
wia i przyrody. Gry zespołowe w czasie lekcji z wychowania fizycznego 
przyczyniły się do ich integracji i wzajemnej tolerancji.

Warsztaty kulinarne były przykładem pracy zespołowej, rozwinęły 
umiejętności manualne i  dały wiedzę o  zdrowej żywności. Ważnymi 
też okazały się dla nich warsztaty o skutecznych metodach uczenia się, 
gdyż przybliżyły one im techniki uczenia się, które pozwalają na bar-
dziej skuteczne i trwałe opanowanie wiedzy niezbędnej w zdobywaniu 
wykształcenia.

Wycieczki edukacyjne stały się najbardziej atrakcyjną formą ak-
tywności dla wszystkich ich uczestników. Dzięki nim bowiem nie tylko 
mieli oni okazję porozumiewania się w języku angielskim w czasie cało-
dziennego przebywania ze sobą, ale również zdobywania wiedzy poza 
murami szkoły.

Pierwsza wycieczka powiązana była z lekcjami fizyki, gdyż ucznio-
wie zapoznali się z  alternatywnym sposobem produkcji energii 
elektrycznej, zwiedzając drugą co do wielkości elektrownię szczyto-
wo-pompową w  Polsce (po elektrowni Żarnowiec) i  jedyną w  kraju 
elektrownię podziemną mieszczącą się w  Międzybrodziu Bialskim, 
w obrębie kaskady rzeki Soły. Przy okazji zwiedzania podziemnej części 
tej elektrowni, atrakcyjną okazała się dla nich również podróż kolejką 
na górę Żar.

Wracając z wyprawy na Żar uczniowie zatrzymali się w Żywcu, gdzie 
odwiedzili sortownie odpadów komunalnych ”Beskid” .Dowiedzieli się 
tam jak ważna jest segregacja śmieci i zbiórka odpadów szkodliwych 

i uciążliwych dla środowiska, takich jak:
•	 odpady azbestowe
•	 zużyte baterie,
•	 przeterminowane lekarstwa.

Pani przewodnik wymieniła kilka przyczyn, dla których warto se-
gregować śmieci, a są nimi:
•	 niższe stawki za odbiór śmieci;
•	 brak konieczności corocznego podnoszenia składek za odprowa-

dzanie odpadów;
•	 brak konieczności płacenia przez Polskę dużych kar finansowych;
•	 ochrona środowiska naturalnego.

Wycieczka do Manufaktury Czekolady w  Krakowie dała uczniom 
okazję do własnoręcznego wyrobu pralinek. Każdy uczeń dostał tam 
swoje stanowisko pracy, dwa rodzaje czekolady i  pralinę, dostęp do 
topionej czekolady i posypek i mógł zacząć się bawić modelując czeko-
ladowe figurki, które po wyschnięciu uczniowie zabrali do domu. Pani 
prowadząca zajęcia przedstawiła im też historię czekolady i jej walory 
zdrowotne. Pod koniec pobytu w  czekoladowej pracowni uczniowie 

otrzymali certyfikaty „Młodszego 
Deseranta” w  branży czekolado-
wej, co zostało uczczone kubkiem 
kakao.

19 listopada uczniowie ze 
szkół partnerskich odwiedzili 
Nadleśnictwo w  Węgierskiej Gór-
ce, gdzie nadleśniczy, Pan Marian 
Knapek (w Izbie Edukacji Przyrod-
niczo-Leśnej) wygłosił krótką pre-
lekcje na temat fauny i flory lasów 
Beskidu Żywieckiego i  Śląskiego, 
a Pan Władysław Żółty, specjalista 
ds. edukacji, zabrał ich na i ścieżkę 
dydaktyczna przyrodniczo-leśną, 

omawiając różne funkcje lasu i jego znaczenie dla ludzi i zwierząt.
20 listopada w czasie pobytu w do Chlebowej Chacie (Górki Małe) 

uczniowie poznali wyposażenie dawnego domu i  niezbędne sprzęty, 
potrzebne do pracy na roli i w gospodarstwie chłopskim.

Pani przewodniczka zapoznała ich z:
•	 drogą „od ziarenka do bochenka”
•	 procesem wyrobu masła i sera,
•	 pieczeniem domowego chleba, 
•	 ciekawostkami z życia pszczół.

Pobyt w Chlebowej Chacie zakończył się degustacją własnoręcznie 
zrobionymi podpłomykami ze smalcem, masłem, miodem i kawą zbo-
żową - wszystko domowej roboty.

Bardzo ważnym i miłym spotkaniem dla uczniów i nauczycieli z na-
szej szkoły i ze szkół partnerskich było spotkanie (19.11.) z przedstawi-
cielami władz naszej Gminy, Panem Wójtem-Maciejem Miką i  radnym 
Gminy Panem Damianem Dudysem, na które przybyła również Pani 
Ewa Chowaniec-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Juszczynie.

Na początku spotkania niemieccy, holenderscy i tureccy uczniowie 
przedstawili multimedialną prezentację o swoich szkołach, po których 
nastąpił występ zespołu ludowego ”Grojcowianie”, pod kierownictwem 
Pani Jadwigi Jurasz. Przedstawienie wykonane przez członków tego ze-
społu spodobały się bardzo zagranicznym gościom, którzy zachwyceni 
byli, nie tylko strojami, ale również profesjonalnym wykonaniem tań-
ców i pieśni ludowych. Ponadto, stwierdzili oni, że czegoś tak pięknego 
nie są nam w stanie zaoferować w czasie pobytu naszych uczniów w ich 
szkołach.

Spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych zakończyło się po-
częstunkiem, w którego skład wchodziły potrawy regionalne przygoto-
wane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Krótkotrwała wymiana grup uczniów zakończyła się pełnym sukce-
sem, gdyż udało nam się zrealizować wszystkie czynności zaplanowane 
na czas pobytu zagranicznych uczniów i nauczycieli w naszej szkole.

 
Sukces ten zawdzięczamy wszystkim nauczycielom zatrudnio-

nym w  Gimnazjum w  Juszczynie, Pani dyrektor Katarzynie Syc, lo-
kalnym władzom oświatowym, całemu personelowi szkoły, naszym 
wspaniałym uczniom i ich oddanym rodzicom.

Dlatego też składamy im wszystkim serdeczne podziękowania.
Maria Zaor i koordynator projektu: Edward Szczyrk
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Żyj zdrowo w zdrowym środowisku

W dniach od 29 listopada do 4 grudnia troje nauczycieli z Gimna-
zjum z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Juszczynie: pani dyrektor  Kata-
rzyna Syc, nauczycielka fizyki i chemii pani Irena Kulka oraz nauczyciel 
języka angielskiego pan Edward Szczyrk  przebywało w ramach pro-
jektu Erasmus + „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku” w szkole part-
nerskiej Gimnasium Unter Den Eichen Uetze w Niemczech. 

Podczas pobytu wraz z  nauczycielami z  Holandii i  Turcji obej-
rzeli wspaniale wyposażone  pracownie nauk ścisłych, uczestniczyli 
w lekcjach prowadzonych w tych pracowniach przez niemieckich pe-
dagogów, odwiedzili farmę ekologiczną, zapoznając się z jej funkcjo-
nowaniem i formami współpracy ze szkołą. Zwiedzili również Ogród 
Botaniczny w Hanowerze, gdzie mogli podziwiać rzadkie okazy roślin  
z całego świata.

Brali też udział w warsztatach,  podczas których wspólnie z ucznia-
mi przygotowywali zdrowe posiłki, a na farmie ekologicznej wykony-
wali mieszaniny ziół, oleju oraz octu winnego z różnymi  dodatkami. 
Pobyt pozwolił nauczycielom na wymianę doświadczeń w  nauce 
przedmiotów ścisłych pomiędzy szkołą niemiecką a  pozostałymi 
szkołami partnerskimi, a  także na porównanie podejścia do sposo-
bów przekazywania wiedzy uczniom.                 E.S.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MAPA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” 

Już po raz kolejny w  naszej Gminie Radziechowy-Wieprz odbył się 
konkurs plastyczny „Mapa świętego Mikołaja”. W tym roku do oceny 
zgłoszono aż 88 prac! 
Kategoria Przedszkole
I – Maja Chmiel (Przybędza)
I – Szczepan Roczyna (Radziechowy)
I – Julia Dyczek (Wieprz)
II – Lena Noga (Wieprz)
II - Mikołaj Rodak (Radziechowy)
II – Wojciech Sosna (Radziechowy)
II – Maksymilian Dziki (Radziechowy)
II – Brygida Suchy (Radziechowy)
III- Milena Kurowska (Radziechowy)
III - Tomasz Jopek (Brzuśnik)
III – Radosław Hankus, Filip Michulec, Zuzanna Kolanko (Przybędza)
III - Oliwer Janota (Bystra)

Kategoria Szkoła Podstawowa:
I – Jakub Pytel (Juszczyna)
I – Aleksandra Skoczeń (Juszczyna)
II – Julia Kupczak (Bystra)
III – Julia Rączka (Bystra)
III – Julia Juraszek (Radziechowy)
III – Oliwia Mitręga (Radziechowy)
Wyróżnienia:
- Krystian Pieronek (lat 3!)
- Jan Wojtyła (lat 3!)
Serdecznie gratulujemy wszystkim małym artystom!

(GCKPT)
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Od 5 do 6 grudnia na Jasnej Górze miała miejsce sesja misjologicz-
na oraz czuwanie modlitewne Papieskiej Unii Misyjnej, w której udział 
wzięli studenci Centrum Formacji Misyjnej. W ramach sesji były orga-
nizowane konferencje, prezentacje oraz świadectwa misjonarzy. Kul-
minacyjnym momentem sesji była uroczysta msza święta pod prze-
wodnictwem ks. bp. Andrzeja Jeża. Następnie obyło się całonocne 
czuwanie modlitewne, podczas którego przyszli misjonarze i wszyscy 
uczestnicy sesji polecali Bogu przez wstawiennictwo Maryi – Matki 
Kościoła dzieło misyjne.

Hasłem tegorocznego 
spotkania były słowa: Wierni 
synowie Maryi – misjonarze 
męczennicy z  Pariacoto, al-
bowiem godziny nocnego 
czuwania w intencji misji prze-
żywaliśmy w jedności z uczest-
nikami zgromadzonymi w Peru 
na uroczystościach beatyfika-
cyjnych polskich franciszka-
nów.

Do Peru nie mogliśmy polecieć, ale  delegacja jadąca na beaty-
fikację zabrała nasze zdjęcie by je położyć przy grobie bł. O. Michała 
Tomaszka, a my w liczbie 56 członków stowarzyszenia, wspólnie z Pa-
pieską Unią Misyjną i br. Stanisławem Biegunem klerykiem 2 roku SDS 
(mieszkańcem Wieprza) dziękowaliśmy u stóp Jasnogórskiej Pani za 
beatyfikację o. Michała prosząc jednocześnie o  obfite łaski za Jego 
wstawiennictwem. 

J.K.

Modlitwa dziękczynna za Beatyfikacje O. Michała Tomasza 
– od 2008 r. patrona Stowarzyszenia Dzieci Serc 

Odblaski – obowiązkowo!!!
Bezpieczeństwo pieszych zwiększają , przynajmniej w  pewnym 

stopniu elementy odblaskowe.  Każdy pieszy poruszający się po 
zmroku ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Ich brak 
może zostać ukarany mandatem o wysokości nawet do 500zł. Mogą 

to być przedmioty docze-
piane do ubrania, opaski, 
kamizelki lub nawet smy-
cze, byle tylko sprawiały, 

Zespół Szkół im. ks.prał St. Gawlika w Radziechowach -
laureatem konkursu Zielona Pracownia- PROJEKT 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZNOCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

Na konkurs „ZIELONA PRACOWNIA_ PROJEKT” zgłoszone zo-
stały 53 projekty, spośród których jury wybrało 

21 najlepszych. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu 
szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, 
ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycz-
nych. Łączna pula nagród wyniosła prawie 130 tys. zł.

Wśród laureatów znalazł się projekt: Zielona Pracownia- Badam- 
Obserwuję- Doświadczam napisany przez p. B. Kupczak oraz p. 
T. Piecuch z Zespołu Szkół im. ks.prał St. Gawlika w Radziecho-
wach. Projekt  przeszedł pomyślnie pierwszy etap konkursu i otrzy-
mał 15% dofinansowanie w kwocie 5 470,50 zł. Następnym krokiem 
jest złożenie wniosku do drugiego etapu na kolejne 85% zadania na 
kwotę 30 999,50zł.  Za pozyskane fundusze szkoła zamierza stworzyć 

nowoczesną pracownię przyrodniczo- ekologiczną ze stanowiskami 
wyposażonymi na stałe w sprzęt do wykonywania doświadczeń, 

prowadzenia badań i obserwacji oraz zajęć 
w terenie. Zakresem dofinansowania  jest 
również zakup odpowiednich multimedia  
pozwalających na wizualizację przebiegu i 
prezentację wyników prowadzonych ekspe-
rymentów.

Zdjęcia z uroczystości wręczenia dy-
plomów

Więcej szczegółów o konkursie na 
stronie: https://www.wfosigw.katowice.
pl/index.php/aktualnosci/1737-laureaci-
konkursu-zielona-pracownia-projekt-zostali-
nagrodzeni
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ZABEZPIECZONO JUSZCZYNKĘ!
Okiem Radnego Powiatowego Członka  
Zarządu Powiatu  Jana Witkowskiego

Prace odbyły się na odcinkach: 
Odcinek nr 1: 
km 2+305 – 2 +340 prawy brzeg obok posesji Juszczyna 157.

Odcinek nr 2: km 3+710 + 3+780 – brzeg prawy 
Km 3+ 660 – 3+700 – brzeg lewy – obok posesji Juszczyna 334

Odcinek nr 3: km 4 +930 – 4 + 970 – brzeg prawy
Km 4 + 950 – 4+970 – brzeg lewy – obok posesji Juszczyna 352 i 218

Odcinek nr 4: 
km 5+783 – 5 + 820 – brzeg lewy – poniżej mostu do posesji Juszczy-
na 332

Odcinek nr 5: 
km 5+829 – 5 +839 – brzeg prawy  - odcinek powyżej mostu drogo-
wego; km 5+852-5+880 – brzeg lewy          

Odcinek nr 6: 
km 7+ 250 – 7+285 – brzeg prawy – obok posesji Juszczyna 113   

Dziękuję za tą dobrą współpracę i pomoc. Cieszę się, że kolejna in-
westycja na naszym terenie została pomyślnie i szybko zrealizowana!

Radny Powiatowy
Członek Zarządu Powiatu

Jan Witkowski

Poprawieniu uległo bezpie-
czeństwo na rzece w  Jusz-
czynie. Szkody powodziowe 
zostały naprawione, poprzez 
wykonanie narzutu kamienne-

go w miejscach najbardziej zagrożonych.
Dzięki staraniom Pana Macieja Miki – Wójta Gminy Radziechowy-
Wieprz, Pana Andrzeja Kalaty - Starosty Żywieckiego , Pani Haliny 
Kąkol kierownika RZGW Żywiec oraz Członka Zarządu Powiatu Jana 
Witkowskiego udało się pozyskać środki dzięki RZGW Kraków, które 

zostały przeznaczone na narzuty kamienne w Juszczynie. 
Uszkodzone w trakcie ostatnich powodzi brzegi potoku w Juszczynie 
zostały zabezpieczone. Nowe kamienne narzuty powstały w ramach 
zadania „zasyp wyrw brzegowych na potoku Juszczynka w km 2+000 
– 6+ 000, lokalnie w  m. Juszczyna, gm. Radziechowy-Wieprz, pow. 
Żywiecki, woj. śląskie”. Inwestor - RZGW – Kraków Zarząd Zlewni Soły 
i Skawy w Żywcu – wykonał na 6 odcinkach potoku Juszczynka pra-
ce o łącznej wartości : 146 919,35 zł. Realizacja zadanie trwała od 30 
lipca do 22 września 2015 r. Zasypano 9 wyrw brzegowych narzutem 
kamiennym luzem na łączną długość 315,00 mb. 

że każdy poruszający się pieszy będzie widoczny dla innych uczestni-
ków ruchu drogowego. 

Warto wspomnieć, że pieszy po zmroku ubrany w ciemny strój jest 
widziany przez kierującego pojazdem z odległości ok 40 metrów . Na-
tomiast osoba mająca na sobie elementy odblaskowe jest widoczna 

nawet z 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy zwol-
nić podczas jazdy by bezpiecznie ominąć poruszającego się pieszego. 
Dlatego pamiętajmy by wychodząc późną porą z domu za opatrzeć  
się w elementy odblaskowe dla własnego bezpieczeństwa i dla bez-
pieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.
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GKS Radziechowy – Wieprz wciąż zaskakuje !
Kiedy na początku sezonu 2015/2016, 

wyniki Gminnego Klubu Sportowego nie 
napawały do optymizmu, wielu z  kibiców 
zastanawiało się gdzie tkwił problem?- po-
nieważ biorąc pod uwagę styl gry zespołu, 
jak również zaplecze kadrowe w  osobach 
doświadczonych zawodników, jedyną logicz-
ną odpowiedzią na to pytanie był po prostu 
brak szczęścia?. 

Tylko 4 pkt. zgromadzone w  pierwszych 
siedmiu meczach i to w dodatku przy zwycię-
stwie z  rezerwami ROW Rybnik zamykający-
mi stawkę IV ligową oraz remisie z Unią Raci-
bórz, nie dawały powodów do zadowolenia, 
patrząc na charakter zespołu który zawsze 
mierzył w najwyższe cele. Przełamanie przy-
szło dopiero w 9 meczu - derbach z Drzewia-
rzem Jasienicą w których GKS zwyciężył 2:1. 
Jednak to nie zwycięstwo w derbach jak mo-
głoby się wydawać tchnęło w drużynę „nowe 
życie” gdyż akurat derby jak mówią wytrawni 
znawcy futbolu „rządzą się swoimi prawami”, 
ale kolejny mecz - wyjazdowe zwycięstwo  
z  ówczesnym liderem rozgrywek Unią Turzą 
Śląską- 1:2 . Warto wspomnieć, iż drużyna 
z Turzy w  dziewięciu kolejnych spotkaniach 
zgromadziła 27 pkt. i straciła tylko 3 bramki.  
Od tego momentu Gminny Klub Sporto-
wy zgromadził 18 oczek zwyciężając z  tak 
uznanymi markami jak: Forteca Świerkla-
ny, Szczakowianka Jaworzno, Jedność 32 
Przyszowice czy GTS Bojszowy. Swoje zma-
gania po pierwszej rundzie Gminny Klub 
Sportowy zakończył na bardzo dobrym 
7 miejscu gromadząc 22 pkt. Najlepszym 

strzelcem drużyny jest Łukasz Błasiak 
z  siedmioma bramkami na koncie, a  naj-
lepszym asystującym jest Piotr Motyka. 
Warto również podkreślić, iż w połowie rundy 
doszło do zmiany szkoleniowca pierwszego 
zespołu. Charyzmatycznego Mariusza Ko-
zieła po rezygnacji zastąpił Maciej Mrowiec, 
który między innymi jest znany z prowadze-
nia takich zespołów jak: Koszarawa Żywiec, 
Góral Żywiec, Jałowiec Stryszawa.

Również druga drużyna seniorska GKS 
Radziechowy – Wieprz, może mieć powody 
do dumy, gdyż z  dorobkiem 25pkt. plasuje 
się na 4 miejscu w Żywieckiej A klasie tracąc 
siedem punktów do lidera rozgrywek Magur-
ki Czernichów. Uznanie dla rezerw GKS-u na-
leży się z uwagi na fakt, iż w ubiegłym sezonie 
drużyna dowodzona przez Sławomira Ciuć-
kę uzyskała promocję z pierwszego  miejsca 
do rozgrywek A  klasy Żywieckiej. Najlep-
szym strzelcem drużyny jest Ariel Dziedzic 
,który dotychczas trafił do bramki przeciwni-
ków 6 razy.

Podsumowując rundę sezonu 2015/2016 
nie można nie wspomnieć o młodzieży GKS 
Radziechowy – Wieprz, która na co dzień 
swoje mecze rozgrywa w II Lidze Wojewódz-
kiej A1 Junior Starszy U  19 Grupa 4 oraz III 
Lidze Okręgowej C1 Trampkarz U  15. Oba 
zespoły zajmują po pierwszej rundzie odpo-
wiednio: 11 miejsce U19 oraz 4 miejsce U15. 
Najlepszym strzelcem ekipy juniorów jest Ka-
rol Rozmus  z 8 golami na koncie. Natomiast 
drużyny trampkarzy U15 Jakub Leszczewski  
który zdobył 7 bramek.   

IV Liga Śląska gr. 2

P Nazwa klubu M Pkt B
1 Unia Turza Śląska 15 34 13 
2 Polonia Łaziska Górne 15 30 14 
3 Iskra Pszczyna 15 28 13 
4 Krupiński Suszec 15 26 1 
5 Tyski II Sport S.A  15 24 17 
6 Drzewiarz Jasienica 15 23 3 
7 GKS Radziechowy-Wieprz 15 22 0 
8 Szczakowianka Jaworzno 15 21 4 
9 Spójnia Landek 15 21 -1 
10 Gwarek Ornontowice 15 20 0 
11 Jedność 32 Przyszowice 15 19 -3 
12 KS Unia Racibórz 15 19 4 
13 Granica Ruptawa 15 16 -6 
14 GTS Bojszowy 15 13 -20 
15 Forteca Świerklany 15 12 -8 
16 ROW II 1964 Rybnik 15 9 -31 

A Klasa Żywiec

P Nazwa klubu M Pkt B
1 Magórka Czernichów 13 32 25 
2 Bory Pietrzykowice 13 29 21 
3 Podhalanka Milówka 13 27 24 
4 GKS II Radziechowy-Wieprz 13 25 4 
5 Soła Rajcza 13 21 4 
6 Jeleśnianka Jeleśnia 13 20 -10 
7 Skrzyczne Lipowa 13 19 0 
8 Beskid Gilowice-Rychwałd 13 17 7 
9 LKS Sopotnia 13 16 -1 
10 Soła Żywiec 13 15 -2 
11 Halny Przyborów 13 14 -5 
12 Muńcuł Ujsoły 13 13 -9 
13 LKS Pewel Ślemieńska 13 10 -13 
14 Sokół Słotwina 13 0 -45



Nasza GmiNa

15

II Liga Wojewódzka C1

P Nazwa klubu M Pkt B
1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 13 33 62 
2 Pasjonat Dankowice 13 33 42 
3 Czarni/Góral Żywiec 13 31 26 
4 Piast Cieszyn 13 28 18 
5 Beskid Skoczów 13 27 21 
6 Zapora Wapienica 13 18 3 
7 BKS Stal Bielsko-Biała 13 17 -2 

P Nazwa klubu M Pkt B
8 Orzeł Kozy 13 16 -31 
9 Zapora Porąbka 13 13 -4 
10 Koszarawa Żywiec 13 13 -12 
11 GKS Radziechowy-Wieprz 13 8 -26 
12 Błyskawica Drogomyśl 13 8 -29 
13 LKS Leśna 13 8 -36 
14 GLKS Wilkowice 13 7 -

III Liga Okręgowa A1

Nazwa klubu M Pkt B
1 Żywiecka APN 10 30 113 
2 Podhalanka Milówka 10 20 14 
3 LKS Leśna 10 19 9 
4 GKS Radziechowy-Wieprz 10 7 -38 
5 Soła Rajcza 10 5 -48 
6 Koszarawa Żywiec 10 5 -50 

O „Arawashi” coraz głośniej za granicą ! 
Zawodnicy klubu „Arawashi” są  coraz częstszym gościem naszych  

południowych sąsiadów – sportowców Czech i Słowacji, a ich posta-
wa sportowa i zdobywane medale ugruntowują renomę polskich ka-
rateków nad Wełtawą i Dunajem.  Po niedawnych sukcesach na Sło-
wacji, pojechali na zawody do Ostrawy, gdzie walczyli z niezwykłym 
zacięciem na zorganizowany, przez trenerów i  działaczy klubowych 
z Polski, Czech i Słowacji, turnieju o „Grand Prix”. Godzi się zauważyć, 
iż klub „Arawashi” wystąpił jako jedyny z Żywiecczyzny.

W  niezwykle silnie obsadzonej rywalizacji, w  konkurencji walki 
sportowej kumite, zawodnicy „Arawashi wywalczyli dwa srebrne i je-
den brązowy krążek. Warto zauważyć, że nasi  zawodnicy (a w szcze-
gólności zawodniczki)  szybko rozprawiali się ze swoimi konkurent(k)
ami.  Najlepiej uczyniła to w kategorii juniora Kamila Wawrzyczek, 
która w walce o złoto, w kumite uległa zawodniczce z Norwegii Kara-
dash Julie Kristin z klubu Baerum Kampsport Norway. Nieco lepiej 
Kamili poszło z Norweżką w kata, gdyż zajęła równolegle z nią -  trze-
cie miejsce, o wejście do finału Polka przegrała ze Słowaczką a Nor-
weżka z  Czeszką. Do zdobytych medali dla „Arawashi” dorzucił brąz 
w kumite w kategorii junior młodszy w konkurencji – 55 kg Marcin 
Biegun, ulegając, przy wejściu do finału, Patersonowi Blade Ahran 
z klubu SK Karate Spartak Hradec - Kralove. 

- Sukcesy zawodników ARAWASHI są wynikiem żmudnego,  systema-
tycznego szkolenia i twórczego „podpatrywania” przez naszego trenera 
kunsztu zawodników walczących  na poziomie europejskim. Jest to moż-
liwe dzięki licznym kontaktom z  klubami zagranicznymi. Nie tylko my 
wyjeżdżamy, coraz chętnie gościmy u siebie sportowców sąsiadów, któ-
rzy coraz liczniej przybywają na turnieje karate na Żywiecczyznę czy do 
Bielska, gdzie niedawno odbyły się mistrzostwa świata w tej dyscyplinie.  
-mówi sekretarz klubu Ryszard Stoecker.  

-Już niebawem na zaproszenie do klubu w Wieprzu, przyjedzie szko-
lić naszych  młodych karateków grupa przyszłych trenerów z  Wielkiej - 
Brytania, specjalizujących się między innymi w biomechanice ruchu, me-
dycynie sportu, podkreśla Bogusław Hutman-Wilczek, szkoleniowiec 
z Arawashi.

Sześciu angielskich studentów wraz ze swoim szefem z Wydziału 
Wychowania Fizycznego Huddersfield New College z  Kirklees, kie-
rowanych przez Lee Speighta, weźmie udział w  treningu w  Klubie 
Arawashi i  podzieli się swoimi doświadczeniami i  wiedzą, zdobyty-
mi w toku zajęć teoretycznych i praktycznych na angielskiej uczelni, 
gdzie każdy ze studentów przechodzi zajęcia ze sportów walki - bez 
względu na specjalizację sportową,  jak i w trakcie poznawczych tre-
ningów.

KOLEJNY SEZON LOTÓW ZAKOŃCZONY
W dniu 21 listopada 2015 odbyło się uroczyste podsumowa-

nie kolejnego sezonu lotów gołębi pocztowych sekcji Wieprz. 

Hodowla gołębi to wciąż ważna tradycja na naszym terenie. 
W tym roku hodowcami, którzy za swoje działania otrzymali puchar 
w sekcji Wieprz byli:

1. Jerzy Bąk
2. Jan Gołek
3. Czesław Chowaniec 
4. Jarosław Kąkol i Maciej Chłosta 
5. Wojciech Dudek
6. Jerzy Bąk II
7. Marek Pawlus
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8. Józef Bojaś 
9. Krzysztof Noga 
10. Stanisław Kosibor

Najlepszy lot w  tym sezonie (licząc loty zarówno dorosłych jak 
i młodych gołębi) dla Sekcji z Wieprza obył się z Opola w dniu 19 wrze-
śnia 2015. Wystartowały w nim młode gołębie. 16 hodowców z nasze-
go terenu zgłosiło tego dnia do lotu aż 522 gołębi! Wśród pierwszych 
10 gołębi, które ukończyły lot było, aż 5 gołębi Pana Jana Gołka (Pre-
zesa Sekcji Wieprz), jeden Pana Wojciecha Dudka oraz 4 Pana Jerzego 
Bąka – członków tej samej sekcji. 

Za zestawienie serii pierwszych trójek lotu najlepsi hodowcy zo-
stali dodatkowo wyróżnieni i nagrodzeni dyplomami. Byli nimi:

1. Jan Gołek
2. Bąk II Jerzy
3. Bąk Jerzy

W  tym roku tytuł pierwszego lotnika w  lotach młodych gołębi 
przypadł Panu Janowi Gołkowi, drugim był pan Jerzy Bąk i  trzecim 
Pan Kazimierz Kania. 

W klasyfikacji gołębi rocznych sekcji Wieprz przyznano także tytuł: 
Mistrza - Panom Stanisławowi i Mariuszowi Murańskim, a także tytuły 
I Vice Mistrza Panu Markowi Pawlus i II Vice Mistrza Panu Janowi Gołek.  

Podobne zestawienie sekcji Wieprz stworzono także w  lotach 
dorosłych gołębi, gdzie tytuł Mistrza przypadł również Panom Stani-
sławowi i Mariuszowi Murańskim, a tytuły Vice Mistrzowskie kolejno 
Czesławowi Chowaniec i Markowi Pawlus. 

Wykaz lotników sekcji Wieprz dorosłych gołębi:
1. Stanisław i Mariusz Murańskim – 12 konkursów (0)
2. Stanisław i Mariusz Murańskim – 11 konkursów (1)
3. Czesław Chowaniec - 11 konkursów (0)

Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Wie-
przu powstał 1993 r. Obecnie w  Sekcji Wieprz działa 45 hodowców 
i  jest ona częścią Oddziału w  Lipowej. Tylko w  2015 roku hodowcy 
z sekcji w Wieprzu wzięli udział w 15 lotach dorosłych gołębi i 5 mło-
dych. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku sezon lotów będzie dla ho-
dowców i gołębi równie dobry lub jeszcze lepszy.

(M.Husar)

KOLEJNY MEDAL TRAFIA DO RADZIECHÓW
W pierwszy grudniowy weekend w Gdańsku (tj. 4-6 grudnia) od-

były się Indywidualne Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Osób 
Niepełnosprawnych. Z  brązowym medalem wrócił z  nich Tomasz 
Mika z Radziechów. 

 Podczas Mistrzostw Polski zawodnik z  naszej Gminy – To-
masz Mika – zmierzył się w   swojej grupie z Waldemarem Krzemiń-
skim z Bolesławca (wygrana 3:1) i  Wojciechem Wlazło ze Skierniewic 
(przegrana 3:1). W grupie Pana Tomasza startowało 16 zawodników. 
Podczas walk w ćwierćfinale  wygrał 3:0 z Rafałem Kraft z Poznania. 
W półfinale podczas meczu ze Sławomirem Brakiem z Łodzi przegrał 
3:1. Ostatni z meczy stoczył z Vladimirem Uzelac z Łodzi i to właśnie 
wygrana z nim (3:0) pozwoliła mu z wrócić do domu z brązowym me-
dalem. 

- „Grałem z poważną kontuzją barku i praktycznie nie trenowałem 
przez miesiąc przed mistrzostwami.” - przyznaje Tomasz Mika – „Po wi-
zycie u  lekarza specjalisty dosta-
łem zakaz gry i grałem na własną 
odpowiedzialność, bo kontuzja 
mogła się nasilić i po części tak się 
stało, bo mam teraz 2 miesięczna 
przerwę od gry, ale było warto… 
Dla mnie ten brązowy medal jest 
jak złoto, ponieważ walczyłem nie 
tylko z  przeciwnikami z  drugiej 
strony stołu, ale także z  ogrom-
nym bólem. Uważam ze gdyby nie 
ta ręka kolor medalu mógłby być 
złotego koloru..”

Warto także dodać, że począt-
kiem listopada wraz ze STARTEM 
Zielona Góra - którego barwy Pan 

Tomasz reprezentuje jako zawodnik niepełnosprawny – zdobyli tytuł 
Drużynowych Mistrzów Polski w tenisie stołowym.

Wśród tegorocznych osiągnięć oprócz brązowego medalu w  indy-
widualnych Mistrzostwach Polski i złotego w drużynowych, w kolekcji  
Pana Tomasza znalazł się także: srebrny  - zdobyty na  indywidualnych 
Mistrzostwach Śląska i złoto w grze podwójnej na Mistrzostwach Ślą-
ska (zawody te odbywały się w Siemianowicach Śląskich w paździer-
niku).    

(M.H.)
Ogromne podziękowania dla mojego Trenera Adama Jurasza 

oraz Jerzego Schreibera, którzy pracują ze mną w klubie LITS 
Meble Anders Żywiec i dają mi szansę na ciągły rozwój, a także 

na reprezentowanie naszego klubu i poprawę umiejętności dzięki 
treningom i rywalizacji w 3 lidze śląskiej osób zdrowych.

Tomek
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„NAMIESZAŁO” SIĘ W PODBESKIDZKIEJ LIDZE
JELEŚNIA JAK BURZA

Podziękowania
Chciałbym złożyć podziękowania na ręce Pana Edwarda 

Dudka za to, iż mogłem zakończyć  VIII Maraton Beskidy. Po-
goda jak i uczestnicy dopisali. Wszyscy z radością wracali na 
metę zmęczeni ale uśmiechnięci.  Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku będzie nas jeszcze więcej chętnych do pomocy 
w organizacji tak wspaniałej imprezy.

Marek Tlałka 

Do sporych, i  to niespodziewanych, przetasowań doszło w  I  i  II 
Podbeskidzkiej Lidze Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt po turnieju 
w Twardorzeczce koło Żywca, który rozegrany został pod honorowym 
patronatem wójta gminy Lipowa Jana Góry.

W  I  lidze znakomicie spisały się szczypiornistki Team Jeleśnia, 
które pewnie wygrały swoje trzy spotkania i dzięki temu „wskoczyły” 
na fotel wicelidera. Planowe zwycięstwa odniósł również mistrz Pod-
beskidzia – SPR Łodygowice – zbliżając się do czołowej stawki. Swój 
pierwszy punkt w tym sezonie wywalczyła SPR Koszarawa w spotka-
niu z sąsiadem z tabeli ekipą Ujsoły. Ale SPR Koszarawa nadal pozosta-
je głównym kandydatem do spadku z I ligi.

Natomiast w  II lidze zrobiło się wprost niewiarygodnie tłoczno 
w  czubie tabeli. Tu szansę na dwa pierwsze miejsca premiowane 
awansem do I ligi ma aż dziewięć ekip!

Kolejne zmagania planowane są w styczniu 2016 roku. I tu uwaga 
– rozegrane zostaną aż dwa turnieje podbeskidzkiej ligi – 9 stycznia 
w Łodygowicach, a drugi - 17 stycznia – bardzo nietypowo, bo po raz 
pierwszy na Górnym Śląsku! I liga zagra tego dnia w Katowicach, a II 
liga w Rudzie Śląskiej.

WYNIKI
I LIGA
SPR Twardorzeczka - TS Metal Węgierska Górka 9:7 (4:3)
SPR Łodygowice - SPR Koszarawa 15:7 (5:3)
Team Jeleśnia – Ujsoły 13:2 (5:1)
SPR Łodygowice - SPR Twardorzeczka 10:5 (4:2)
Ujsoły - SPR Koszarawa 10:10 (5:6)
SPR Twardorzeczka - Team Jeleśnia 8:13 (4:7)
Team Jeleśnia - SPR Koszarawa 15:7 (7:3)
PAUZOWAŁY: Bystra Team, Gimnazjum Bystra, LKS Orzeł Łękawica, 

SPR Żywiec i UKS Imperium Katowice.

1. Bystra Team 9 18 133:59
2. Team Jeleśnia 8 12 92:62
3. SPR Żywiec 7 10 48:40
4. SPR Łodygowice 6 9 67:42
5. Bystra Gimnazjum 7 9 65:43
6. LKS Orzeł Łękawica 8 8 62:61
7. UKS Imperium Katowice 6 6 47:46
8. SPR Twardorzeczka 8 4 55:78
9. TS Metal Węgierska Górka 9 4 41:71
10. Ujsoły 8 3 49:87
11. SPR Koszarawa 9 1 62:114

II LIGA

SPR Twardorzeczka II - PKS Olimpijczyk Gilowice 10:6 (4:4)
SPR Milówka - PKS Olimpijczyk Gilowice 3:14 (2:12)
Gimnazjum Łękawica -SPR Wieprz 13:3 (9:1)

SPR Milówka II – PKS Olimpijczyk Gilowice 0:7
Gimnazjum Łękawica - PTG Sokół w Gminie Czernichów I 7:5 (4:3)
SPR Milówka II – PTG Sokół w Gminie Czernichów I 0:7
SPR Wieprz- SPR Ślemień 6:15 (4:7)
SPR Świnna – Gimnazjum Łękawica 5:5 (3:4)
SPR Milówka II – SPR Ślemień 0:7
SPR Twardorzeczka II -SPR Świnna 6:5 (2:2)
SPR Milówka II – PTG Sokół w Gminie Czernichów II 0:7
SPR Milówka - SPR Ślemień 2:3 (1:1)
PTG Sokół w Gminie Czernichów II - SPR Świnna 3:9 (1:6)
SPR Twardorzeczka II - SPR Ślemień 9:2 (6:1)
PTG Sokół w Gminie Czernichów I - PTG Sokół w Gminie Czerni-

chów II 15:8 (8:5)
PAUZOWAŁY: Iskra Zawiercie i MKS Skarbek Tarnowskie Góry.

1. MKS Skarbek Tarnowskie Góry 8 16 97:31
2. Gimnazjum Łękawica 8 11 64:36
3. PTG Sokół w Gminie Czernichów I 10 11 81:59
4. SPR Świnna 8 11 58:39
5. PKS Olimpijczyk Gilowice 9 10 81:61
6. SPR Ślemień 12 10 78:86
7. SPR Milówka 9 9 71:49
8. SPR Twardorzeczka II 7 8 56:38
9. Iskra Zawiercie 6 8 69:58
10. PTG Sokół w Gminie Czernichów II 8 4 34:87
11. SPR Wieprz 9 2 27:123
12. SPR Milówka II 6 -4 6:55

Podbeskidzka Liga Amatorska Piłki Ręcznej Dziewcząt rozgrywana 
jest pod honorowymi patronatami: Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Ślą-
skiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach, Marszałka Województwa 
Śląskiego Wojciecha Saługi, Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty.

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna
Foto: Andrzej Krempel
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Uroczyste zakończenie projektu 
Aktywni NAD SOŁĄ - BO JA TAŃCZYĆ CHCE

Prawie przez 3 miesiące dzieci i  młodzież z  terenu Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz brała udział w  projekcie finansowanym ze środ-
ków FIO Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, CENTRUM ROZWOJU 
INICJATYW SPOŁECZNYCH CRIS ŚLĄSKIE ORAZ FUNDACJI RAMZA.  
Rosną nam kolejne gwiazdy taneczne i  warto je wspie-
rać.  Przed tak liczną publicznością zaprezentowa-
ła się instruktor tańca nowoczesnego Monika Kania. 
Dziękujemy jej za trud, cierpliwość, każdą dobrą radę podczas trwania 
projektu. Podczas tego niesamowitego wieczoru wystąpił zespół mu-
zyczny UNIWERSUM pochodzący także z Naszej Gminy.

Młodzi, uzdolnieni Kinga Kręcichwost z Wieprza, Dawid Kaletka 
z Brzuśnika , Jakub Piela z Brzuśnika oraz Wit Wójcik z Wieprza byli nie-
samowitą niespodzianką tego wieczoru. Pięknym zakończeniem był 
pokaz FIRESHOW w wykonaniu Ani Jakubiec z Przybędzy. 

Dla gości był przygotowany poczęstunek, gdzie każdy znalazł coś 
dla siebie. Dzieci i młodzież uczestnicząca w projekcie bawiła się na 
dyskotece do późnych godzin wieczornych.  Dziękujemy serdecznie 
za tak liczne przybycie Pani Poseł Małgorzacie Pępek, Przewodni-
czącemu Rady Gminy Piotrowi Piela, Radnym Gminy Radziechowy-
Wieprz, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzuśniku Cecyli Dudys, 
Pani Barbarze Drewniak z Publicznego Przedszkola w Wieprzu, Marcie 
Husar i Agnieszce Mika z Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Tury-
styki Radziechowy - Wieprz, wszystkim rodzicom, sympatykom naszej 
organizacji. 

Dziękujemy za wsparcie, ciepłe słowa i pomoc w przygotowaniu. 

Szczepan Skrzypek 

„Pippi ciągle młoda”
 13 listopada 2015r. członkowie kółka bibliotecznego Zespołu 

Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach udali się 
do Biblioteki Śląskiej na Katowickie Prezentacje. Jak zwykle dla uczest-
ników przygotowano liczne atrakcje. Barwne kiermasze  książek kusiły 
czytelników bogatą ofertą. W Saloniku Pisarza swoje dzieła podpisy-
wali znani autorzy m.in.: Joanna Papuzińska , Barbara Kosmowska, Pa-

weł Beręsewicz, Zuzanna Orlińska i Kazimierz Szymeczko.
   Uczniowie naszej szkoły otrzymali piękne książki za samodziel-

nie wykonane na kółku bibliotecznym dukaty. Brali również udział                 
w  konkursie na sobowtóra Pippi oraz na najsilniejszą dziewczynkę 
świata. W  tym ostatnim pierwsze miejsce zdobyła Martyna Bogdał              
z  kl. 6b, drugie – Ola Kozieł z  kl. 5b. Dziewczynki otrzymały piękne 

nagrody i pamiątkowe dyplomy.
   Uczestnicy prezentacji mo-

gli się również spotkać ze znaną 
aktorką Edytą Jungowską, któ-
ra czytała fragmenty utworów 
Astrid Lindgren. Można z  nią 
było porozmawiać, zrobić pa-
miątkowe zdjęcie i zdobyć auto-
graf.

    
Opiekunowie 

Kółka Bibliotecznego: 
mgr Jadwiga Hyla

 mgr Dorota Harężlak

ZAKAZ PALENIA ŚMIECI
W związku nasilającą się w okresie grzewczym niską emisją z pie-

ców przydomowych i kotłów centralnego ogrzewania, przypomina-
my o zakazie palenia śmieci. Pomimo funkcjonowania w Naszej Gmi-
nie zorganizowanego systemu odbioru odpadów wciąż występuje 
zjawisko palenia śmieci przez mieszkańców, czym łamią przepisy, 
a przede wszystkim narażają zdrowie własne i ich rodzin. 

Spalania odpadów na terenie nieruchomości zabraniają obowią-
zujące przepisy prawa - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 
1399) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 
poz. 21), a za niewykonywanie tych obowiązków grozi kara GRZYW-
NY! Przepisy te zobowiązują również właścicieli do wyposażenia ich 
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Woda w Bystrej

nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników służących do zbie-
rania odpadów komunalnych oraz do utrzymywania tych pojemni-
ków w odpowiednim stanie sanitarnym.

Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów. Spala-
nie śmieci w domowych warunkach prowadzi często do uszkodzenia 
instalacji i przewodów kominowych. Niestety nierzadko, oprócz do-
zwolonych materiałów opałowych w  piecach spala się bowiem bu-
telki plastikowe czy opakowania foliowe, a nawet ubrania i elementy 
starych mebli ze sklejki. Podczas spalania tego rodzaju śmieci wydzie-
lane są m.in. dioksyny i  furany, które nieodwracalnie niszczą nasze 
zdrowie poprzez powolne uszkadzanie rozmnażających się komórek 
w  organizmach żywych. Bardzo szkodliwym dla zdrowia związkiem 
powstającym w wyniku spalania śmieci (szczególnie toksycznych, pla-
stikowych odpadów) jest B(a)P (benzoalfapiren), który jest zanieczysz-
czeniem rakotwórczym. Wdychany wraz z powietrzem, kumuluje się 
w  organizmie i  może powodować raka i  mutacje genetyczne.  Paląc 
odpady trujemy nie tylko  siebie, naszych bliskich i sąsiadów, a także 
wodę, glebę oraz oczywiście powietrze, którym oddychamy, przez co 
wzrasta liczba zachorowań na choroby układu oddechowego, nowo-
twory i alergie. 

Wszystkie niebezpieczne związki powstające w  wyniku spalanie 
śmieci pozostają w sąsiedztwie komina, z którego się wydostały, wdy-
chane są przez okolicznych mieszkańców, wnikają do gleby i  wód  
(a stamtąd np. do przydomowego ogródka), wciskają się wszystkimi 
szparami do wnętrza domów.

Podczas spalania śmieci kominy często zapychają się sadzą, co 
może skończyć się zaczadzeniem albo zapaleniem przewodu komi-
nowego i pożarem.

W sytuacji, kiedy w Gminie Radziechowy-Wieprz prowadzona 
jest selektywna zbiórka odpadów od mieszkańców za którą wszy-
scy są zobowiązani płacić, ponadto powstał Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Przybędzy przy ul. 3 
Maja 8., do którego mieszkaniec może zawieść odpady takie jak: 
meble i  inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty 
sprzęt elektryczny i  elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, 
przeterminowane leki i chemikalia, odpady zielone, odpady nie-
bezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów spalanie odpa-
dów i trucie siebie jest nieroztropne i szkodliwe.

W gospodarstwach domowych NIE WOLNO spalać:
•	 mebli zawierających substancje do konserwacji, pozostałości farb 

i lakierów,
•	 opakowań z tworzyw sztucznych, 
•	 opakowań po chemikaliach, 
•	 przepracowanego oleju, 

•	 baterii, sprzętu AGD i RTV,
•	 farb, lakierów, klejów, 
•	 gumy (opon), 
•	 styropianu, przewodów, kabli, 
•	 papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z  koloro-

wym nadrukiem,
•	 kolorowych gazet,
•	 odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia. 

Co można spalać w przydomowych piecach i kotłach c.o.
Najbardziej rozpowszechnionym i  najczęściej stosowanym opa-

łem grzewczym jest oczywiście węgiel, koks, miał i groszek ekologicz-
ny oraz materiał opałowy typu brykiet. Palimy również czyste drewno 
i czysty papier. Dopuszcza się również spalanie do celów grzewczych 
także tych odpadów, których termiczne przekształcenie w  instala-
cjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowi-
sko. Są to:

- odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej: odpadowa masa roślin-
na,

- opakowania: opakowania z  papieru i  tektury oraz opakowania 
z drewna,

 -  odpady z przetwórstwa drewna produkcji: odpady kory i kor-
ka, trociny i wióry, ścinki, drewno, które nie zawiera substancji 
niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinków po-
chodzących z obróbki płyt wiórowych,

- odpady budowlane: drewno z budów i remontów, o ile nie jest 
zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, 

-  odpady z sortowania odpadów: papier i tektura oraz niezanie-
czyszczone drewno

- odpady z  gospodarstw domowych: papier i  tektura, niezanie-
czyszczone drewno

- odpady z targowisk: kartony. 
Samo spalanie odpadów zagrożone jest wysokim mandatem do 

500 złotych lub grzywną sięgającą 5 000 złotych. Podczas kontroli 
właściciele i  zarządcy budynków informowani są o  zakazie spalania 
w  domowych paleniskach m.in. tworzyw sztucznych, opon, starych 
mebli oraz o szkodliwym wpływie spalania śmieci na zdrowie ludzkie. 
Interwencje dotyczące spalania odpadów w domowych instalacjach 
grzewczych   opierają się   na kontroli przestrzegania zapisów zawar-
tych w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (art. 191 – „Kto, 
wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spa-
larnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu 
albo grzywny”)

(R.K.)

W  ostatnich dniach została wstępnie uruchomiona hydroforow-
nia przy Szkole Podstawowej w  Bystrej. Inwestorem hydroforowni 
i sieci wodociągowej w górnej Bystrej jest Związek Międzygminny ds. 
Ekologii w Żywcu oraz Gmina Radziechowy – Wieprz. Hydroforownię 
wykonała firma Jarkop Jacka Jarcy pół roku przed terminem, dlatego 
aby koszt budowy hydroforowni można zaliczyć do środków kwalifi-
kowanych czyli z dofinansowaniem środkami unijnym, a co najważ-
niejsze jak najwcześniej dostarczać mieszkańcom Bystrej wodę.

Wstępne uruchomienie zostało wykonane na zasilaniu elektrycz-
nym ze Szkoły Podstawowe, ponieważ cała procedura papierkowa 
dostawcy energii elektrycznej może trwać nawet do końca stycznia. 
Na  zasilaniu ze Szkoły Podstawowej może pracować jedna pompa 
z trzech pomp zestawu. 

W związku z tym, że woda będzie pompowana z zasobów Spółki 
Wodno- Ściekowej  Wieprz, Spółka przeprowadza kontrolę sieci, którą 
wybudowano przed 10 lat temu. Sieć ta jest w złym stanie, w części 

rury niezabezpieczone pozostawione w ogrodach, wprowadzone do 
domów źle skręcone, zasypane lub zepsute zasuwy przyłączy, brak 
przepływu wody przez hydranty i najgorsze ukryte awarie na sieci wo-
dociągowej. Wszystkie te usterki nie pozwalają na wpuszczenie wody 
do sieci o odpowiednim ciśnieniu. Po usunięciu awarii  na starej sieci, 
zostanie sprawdzona sieć wybudowana przez firmę Machnik i stop-
niowo wpuszczana będzie do niej woda. Wszystkie te prace mają na 
celu dostarczanie wody mieszkańcom Bystrej, od Szkoły Podstawowej 
do budynku przyszłej Stacji Uzdatniania Wody.

Mając na względzie ogromne kłopoty pozostałych mieszkańców 
Bystrej i innych sołectw z zaopatrzeniem w wodę, Rada Gminy razem 
z Wójtem muszą w najbliższych miesiącach sukcesywnie rozwiązywać 
problem braku wody mieszkańców Gminy lub skutecznie modlić się 
o częstsze deszcze.   

Kania Jerzy
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Wiersze, poezje, przysłowia, humory, fraszki

Grudzień

Grudzień – anioły
Pięknych kolęd
Krążą nad rozświetlonym Miastem i łączą
Wigilijnym stołem zmęczonych
Zabieganych ludzi
Aby w te najpiękniejsze Święta
Kiedy się ziemia z niebem zbrata
Każdy był sobą i pamiętał
Że świat jest dla nas my dla świata
I wyciszenie i wzruszeni
Gdy się stajenką staje serce
Boską Nadzieją umocnieni
W wigilijny wieczór nadziei 
Wraca pieśnią kolęd w Mój rodzinny dom
Pachnąca choinka świąteczną radością
Wędrówką wśród śniegu nocą na pasterkę
By przywitać Boga naszych serc
W złotym blasku świec
Przy Wigilijnym stole powraca
O domu rodzinnym wspomnienie.

Świniobicie
Nadesły Święta Bożego Narodzenia .

U Jontka Kowala, tego co mioł zyza
Uraili że zabijom na świynta świniaka.
Tak tes się stało!
Franek od stryka, trzymoł miske na krew.
W pewnej kwili, tak się wystrasył,
Popatrzył na wujka i woło:
-łujek! Jezusie Maryjo! Chyba nie bydziecie 
Bić tam kany patrzycie!

PRZYSŁOWIA
Wilia piekna, jutrzenka jasna, będzie stodoła 
ciasna.
Gdy w  adwencie szadź na drzewach się po-
kazuje
To rok urodzajny zwiastuje.
Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok 
w zboża obfity.

POWIEDZIELI 
Jak trudno być poetą, tam kany gro patefon 
I jego wierszy nikt nie czyta.

Kany po rokak – przecytos
Te słowa scere, przypomnij przyjaciela
Co kochoł Cie scerze.

Dlatego nie jednemu 
brakuje chleba
Bo ciągle czeka na 
manne z nieba.

FRASZKI
 Tu podpis tego, który wciąż pamięta.
O miłej Krysi , w zwykłe dni i świeta.
Gdy Ci tęskno, smutno będzie, 
Serce zwątpi, łzy popłyną
Nie zapomnij o tym nigdy
Że to życie łez doliną.

Gdy staruszką będziesz już,
Okulary na nos włóż,
Weź do ręki album Swój,
I przeczytaj podpis Mój.

Każdy chwat wichrom rad. A przed Nami cały 
świat!

Wdowiec
Popatrzołek do góry, pomyślołek że mi trzeba 
żony!

Podzięki  poecie Andrzejowi Murańskiemu
Najsławniejszy poeto między poetami, 
Ty nigdy nie umierasz, zawsze jesteś z Nami.
Bo zawsze spoglądając na Twój wiersz wspa-
niały,
Musimy się dziwować- że był rozum cały!
By nas kilka tysięcy stanęło z wierszami
Żaden taki nie będzie, musimy przyznać Sami

Polak Mieczysław
Wspomnienie 
Tylko cisza spadała z góry,
Karkoszki pod ścianą leżały-
Tylko gęśle płakały słonecznie…
Pod oknem drewniane świątki
Rozrzuconych plam
Matki boskie z rozmazana twarzą,
Kocie łapki z cienia słów.

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

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

Andrzej Murański

ZOSI
Gdy wejdziesz w otwartą bramę
Jesteś w królestwie parku
Kłaniają Ci się róże
I mury starego Zamku
Idom uliczek długie porwozy
Przez dywan kolorowych liści
Usiądź tutaj na chwilę
Aż Cię zgryzota opuści
Sójka czasem zaskrzeczy
Na ziemie dębrówki orzeszek rzuci
Potem cicho gdzieś zniknie
Wśród kolorowych liści
Popatrz jakiś przechodzień 
Na ławce usiadł tak zadumany
Patrzy w plamy słoneczne
I liczy spadzione kasztany.
W tem  stokrotka – patrzy dookoła
Gdzie jest Zosia, czemu jej nie ma
W śród tak pięknej jesieni
Słychać do okoła
Z drzewa ruda kita woła!
Już nie płacz i spójrz w górę zawsze z rana
Tam zobaczysz swa Zosie
Jak dogląda ogródek Pana.

Andrzej Murański

TOBIE PREZESIE

Łodsedłeś zGroni łod nos tak nogle,
Jak snop do chłopskij stodoły-
Te drogi Twoje haw się rozchodzą,
Krzicom drewniane anioły…

A może się teroz już ciesys?
Ześ jus po tej poniywierce-
Łostawios synkate twarze,
Choróbsko i ludzkom nendze…

Ej!.. powsinogi, przydrożne świątki,
Telo siew wos tu zebrało-
Someście starzi, duzi ji młodzi…
Zawdym mi wos jest mało.
Wzbiyro, jak soła zapach miodowy,
Spaduje glinianom tencom…
Cy my się jesce kany spotkomy?
Pod Grojcem z zywieckomm miendzom.

Ej! Gronie moje, beskidzkie gronie,
Ka dziewienciornik łowiesek złoci-
Weźcie mnie w swoje silne ramiona,
Niek Cizba Wos mnie łotocy.
Niek wzlece z holnym sumem jawora,
Nad Soła pachne w wiyrbinie.
W śpiewce dziewcyny, w trobity graniu,
Rosom niek błysce w lescynie…
Andrzej Murański 

dla Zdzisława Marii Okulijarowi
Byłemu prezesowi

 GL. Gronie w Żywcu- pośmiertnie…
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Kolorowa sałatka śledziowa
Skład: 10 podwójnych filetów z matiasów, 2 czerwone papryki, 

2 czerwone jabłka, seler naciowy, pączek dymki, 200ml śmietany 
kremówki, 150ml jogurtu naturalnego, 5 łyżek majonezu sałatko-
wego, 2 łyżki soku z cytryny.

Wykonanie : filety śledziowe moczyć przez 30min. z selera na-
ciowego odłożyć części zielone, resztę pokroić w cienkie plasterki. 
Dymkę pokroić ukośnie w talarki. Oczyszczoną paprykę pokroić 
w paski. Jabłko pokroić na ćwiartki, pokroić w paski. Filety rybne 
dobrze osaczyć pokroić na małe kawałki. Dokładnie wymieszać w 
misce śmietanę z jogurtem naturalnym, majonezem sałatkowym. 
Całość doprawić solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny. Wsypać 
wszystkie składniki do ozdobnego naczynia, wymieszać z sosem. 
Odstawić sałatkę do schłodzenia na 30min pod przykryciem, ude-
korować nacią selera.

Karp marynowany
Oczyszczonego i pokrojonego karpia posolić i smażyć na ma-

śle. Po wystygnięciu ułożyć w porcelanowej salaterce i zalać octem 
przegotowanym z korzeniami( liście laurowe, ziele angielskie 
oraz cebulą). Przed zalaniem octem wystudzić. Po trzech czterech 
dniach karp nadaje się do użytku.

Roladki z łososia nadziewane tuńczykiem
Skład: 10 dużych plastrów łososia wędzonego, kilka gałązek 

koperku

Farsz: 2 puszki tuńczyka w sosie własnym, 4 łyżki gęstej śmieta-
ny, 1 łyżka koncentratu pomidorowego, 1 łyżeczkę musztardy mio-
dowej, sok z jednej limonki, kilka gałązek koperku, pieprz mielony, 
sól.

Wykonanie: tuńczyka osączyć z zalewy rozgnieźć widelcem, 
połączyć ze śmietaną, koncentratem, musztardą oraz z  sokiem z li-
monki. Starannie wymieszać doprawiając pastę do sma-
ku solą oraz pieprzem. Na rozłożone plastry łososia kłaść 
po łyżce farszu , lekko go rozsmarować i zawijać roladki, 
ułożyć je na półmisku i udekorować gałązkami koperku. 

Sałatka Świąteczna
Pokroić duży ogórek świeży, jedną cebulę , oczysz-

czonego śledzia wymoczonego, selera ugotowanego( 
nieduży) groszek zielony i fasolkę( może być konserwo-
wa). Osobno ubić do gęstości pół litra kwaśnej śmietany 
i wszystko razem wymieszać trochę pocukrować. Jeśli 
śledź był bardzo wymoczony to trzeba sałatkę trochę 
dosolić.

Bardzo dobra sałatka do zimnych mięs
Skład: oczyszczony śledź, 2 twarde jajka ugotowane, 10dkg 

szynki, 10dkg bryndzy, jedna duża cebula, wszystko dobrze za-
siekać, osobno utrzeć na pianę 10dkg masła1 łyżkę oliwy, 2łyżki 
musztardy, wszystko razem wymieszać.

Kurczak z parmezanem
Udusić posolonego kurczaka na maśle, gdy będzie już miękki, 

pokroić na kawałki, ułożyć na półmisku i posypać parmezanem lub 
serem szwajcarskim, potem rozbić ¼ litra śmietany z łyżką mąki i 1 
jajkiem zalać tym kurczaka z wierzchu posypać tartą bułką i serem, 
wstawić do gorącego pieca na 15min żeby się zarumienił.

Indyk z owocami
Skład: pierś z indyka, kilka winogron, puszka brzoskwiń, pusz-

ka ananasów, poł szklanki bulionu, żelatyna, pieprz, sól, dowolne 
przyprawy do natarcia mięsa( melisa, rozmaryn, majeranek)

Wykonanie: pierś z indyka natrzeć  przyprawami i włożyć do 
głębokiego naczynia żaroodpornego zostawić na 3-4 godz. Na-
stępnie piec ok 40 min w piekarniku nagrzanym do temp 200C 
podlewając na zmianę bulionem i sokiem z brzoskwiń oraz ana-
nasów. Opieczone mięso wyjąć, ostudzić. Do gorącego sosu dodać 
żylatyne namoczoną w 2 łyżkach przegotowanej zimnej wody. 
Mieszać do całkowitego rozpuszczenia a następnie ostudzić. Zim-
ne mięso pokroić ułożyć na półmisku udekorować owocami i zalać 
gęstniejącą galaretką. Odstawić w chłodne miejsce. Potrawę naj-
lepiej podawać następnego dnia żeby mięso przeszło zapachem 
owocowej galarety.

Kotlety schabowe z zielonym farszem
Skład: 4 kotlety schabowe z kością, mała cebula, 3 ząbki czosn-

ku, pęczek natki pietruszki, pęczek szczypiorku, kilka gałązek świe-
żej bazylii, 3 łyżki sera rok pol, sól, biały pieprz, szczypta słodkiej 
papryki, olej do smażenia 

W KUCHNI Z PANIĄ ELĄ
Choć przed Nami miesiąc dłużących się ciemności, mrozu 

i śniegu to rozjaśnia je nadzieja na migocące światło Bożego 
Narodzenia. Wraz z Nim do Naszych domów zawitają zapachy 
tradycyjnych wypieków. Do Świąt Bożego Narodzenia przygo-
towujemy się jak do żadnych innych, naprawiamy krzywdy, 
wręczamy  bliskim upominki i dajemy serdeczne uczucia, go-
tujemy specjalne potrawy często jedzone tylko ten jeden raz 

w roku, przystrajamy dom, lecz najważniejsza jest choinka, 
świerk, jodła czy sosna. Zielona pomimo zimy jest symbolem 
nadziei i trwania.

Niesie ze sobą dużo emocji, ciepła i bliskości, która stwa-
rza w domu mistyczny nastrój. Ubieranie choinki zostawiamy 
dzieciom – to przecież ich święto. 
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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.

Wykonanie: mięso opłukać i naciąć w najgrubszym miejscu, 
tak aby utworzyła się „kieszeń”, następnie natrzeć solą oraz pie-
przem oprószyć słodką papryką. Czosnek rozgnieźć a cebule 
posiekać. Wszystką zieleninę drobno posiekać. Ser pokruszyć do-
dać zieleninę, cebulę, czosnek i wszystko wymieszać na jednoli-
tą masę. Tak przygotowanym farszem napełnić kieszenie i zszyć 
bawełniana nicią (spiąć dobrze). Kotlety z obu stron zrumienić na 
rozgrzanym oleju. Następnie zmniejszyć płomień i jeszcze ob-
smażyć 5-6min z obu stron. 

Steki w musztardzie
Skład: 50dkg karczku wieprzowego bez kości, ½ szklanki 

piwa, włoszczyzna (marchew, seler) pietruszka, por, cebula, 3 jaj-
ka, 4łyżki oleju, 3 łyżki musztardy dijon, 3 łyżki bułki tartej, sól, 
pieprz, pieprz ziarnisty, przyprawa do steków, ziele angielskie, 
liść laurowy

Wykonanie: z pokrojonych warzyw, piwa, oleju i przypraw 
zrobić zalewę. Mięso podzielić na porcję rozbić, włożyć do zale-
wy, wstawić do lodówki na 12godz. Jajka roztrzepać z musztardą, 
polać steki posypać bułką. Zapiekać aż bułka się zrumieni na zło-
ty kolor. 

Piersi z indyka ze szpinakiem:
Skład: 30dkg szpinaku, 4łyżki masła, natka pietruszki, jajko, 

4 pojedyncze piersi z kurczaka, sól, pieprz, gałka muszkatołowa
Farsz: szpinak podsmażyć na maśle, posypać natką i gałką 

muszkatołową, zdjąć z patelni, zalewę odcedzić, przestudzony 
szpinak wymieszać z jajkiem, mięso posypać pieprzem, naciąć 
kieszonki- w nacięcie włożyć farsz, związać nicią, smażyć na tłusz-
czu z obu stron.

Kluski wyrabiane do rosołu 
Skład: 25dkg wątroby drobiowej( lub cielęcej) zmielić na ma-

szynce i dodać do tego 3 bułki pokrojone w drobną kostkę, jedną 
drobno posiekaną cebulę usmażoną na 8dkg masła, 2 łyżki tartej 
bułki, jedno jajko, nieco soli do smaku oraz pieprz, uformować 
okrągłe kluski, gotować na wrzącej wodzie lub wprost na wrzący 
rosół, gotować wolno pod przykryciem przez 10min. 

Mieszkańcom Naszej Gminy życzę, aby 
w wigilie ten rodzinny stół skupił wokół 
radość i uśmiech domowników a Nowy 
Rok przyniósł tylko same szczęśliwe chwi-
le.

Włodarzowi Naszej Gminy oraz całej 
Radzie życzę dużo zdrowia, siły, nowych 
pomysłów aby mogli uporać się z wszyst-
kimi problemami Naszych mieszkańców 
w Nowym Roku.

Elżbieta Kliś

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

Informacja dla rolników
Jak co roku od 16.X. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa rozpoczęła realizację tegorocznych płatności ONW, 
oraz płatności rolno środowiskowych, a od 1.XII rozpoczęto wy-
płatę płatności bezpośrednich. Pieniądze będą trafiały na konta 
bankowe najpóźniej do 30 czerwca 2016r

Stawki stosowane w roku 2015 wynoszą:
Jednolita płatność obszarowa  - 453,70 zł/ha   
Płatność za zazielenienie  - 304,31 zł/ha

Płatność dla młodego rolnika - 258,97 zł/ha
Płatność dodatkowa  - 171,73 zł/ha
Płatność do bydła - 261,37 zł/szt
Płatność do krów - 314,28 zł/szt
Płatność do owiec - 116,56 zł/szt
Płatność do kóz  - 77,80 zł/szt
Płatność do roślin wysokobiałkowych – 422.00 zł/ha 
30 września 2015r Europejski Bank Centralny ogłosił oficjal-

ny kurs euro, który może być stosowany przy ustalaniu płatności 
bezpośrednich w naszym kraju i wynosi on 4,2448 zł za 1 euro.

Doradca rolny Zofia Piecuch                



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!


