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Szanowni Państwo!
Przed nami rocznica jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego Państwa. Święto Niepodległości, które obchodzimy 11 listopada to 
symbol patriotyzmu, zwycięstwa, wolności i miłości do Ojczyzny. Łącząc się z Wami w przeżywaniu tego dnia żywimy przekonanie, że pamięć o trud-
nej ale i bohaterskiej przeszłości naszego kraju stanie się wspaniałym fundamentem dla budowy jego przyszłości oraz wzrastaniu młodych pokoleń 
w duchu prawdziwych, patriotycznych wartości. 
Dziękujemy także wszystkim organizacjom i instytucjom działającym na naszym terenie, które na co dzień kultywują tradycje i uczą miłości do 
naszego regionu i Ojczyzny. W szczególności dziękujemy i gratulujemy: Związkowi Podhalan na Żywiecczyźnie, Kołu Gospodyń Wiejskich w Radzie-
chowach, Przedszkolu im. Władysława Pieronka w Radziechowach, które w minionych miesiącach obchodziły swoje jubileusze istnienia.  
Życzymy dalszych owocnych lat pracy, wielu sukcesów i powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach!

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz Maciej Mika
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piela

Radni oraz Sołtysi Gminy Radziechowy - Wieprz

PRACOWITE ZAKOŃCZENIE ROKU
Pomimo późnojesiennej aury na terenie naszej Gminy realizowane są liczne inwestycje drogowe. Środki na ten 
cel Gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z funduszy na usuwanie skutków powodzi z 
budżetu Wojewody. 
Prace te realizowane są lub ufam, że lada moment rozpoczną się: w Radziechowach (ul. Sadowa, ul. Morawców, ul. 
Promienna i most na ulicy Łagodnej) w Wieprzu (ul. Browarna, ul. Brzegowa i ul. Wiejska, ul Borowa oraz ul. Bubrów) 
w Brzuśniku (droga Wierchowa), w Juszczynie (droga Borek 2 oraz droga w placu Duraje) i w Bystrej (droga do No-
waka). Ogłosiliśmy również przetarg na modernizację drogi na Suchedlę w Radziechowach.
Łącznie do końca roku planujemy zrealizować 13 inwestycji. Walczymy o kolejne środki z funduszu Wojewody. Oby 
pogoda dopisała, a wykonawcy stanęli na wysokości zadania. 
Więcej informacji w następnym numerze naszej gazetki.

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 
Maciej Mika

Czytaj str. 2-3
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 Dnia 9 października 2016 odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 
90 – lecia Związku Podhalan na Żywiecczyźnie oraz związana z tym promo-
cja najnowszej książki Władysława Motyki „Beskidy i Tatry straż góralskiej 
watry”.
 Miejscem spotkania była kolebka góralszczyzny żywieckiej, czyli 
Radziechowy. O 11 miała miejsce zbiórka pocztów sztandarowych, które 
licznie, w liczbie ponad 40, przybyły na tę uroczystość. O 11.30 w koście-
le parafialnym pw. św. Marcina odprawiona została uroczysta Msza Świę-
ta w  intencji Związku Podhalan. Wszystkich gości serdecznie przywitał 
dziekan radziechowski, ksiądz proboszcz Piotr Pokojnikow. W koncele-
brze wzięło udział kilkunastu Księży, w tym Kapelani Związku Podhalan, 
a przewodniczył ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, ks. bp Roman 
Pindel. W homilii, nawiązując do ewangelicznej zasady wdzięczności, pod-
kreślił zasługi Górali Żywieckich na przestrzeni tych lat dla całego regionu. 
Honorowy Patronat nad jubileuszem objął Prezydent Andrzej Duda, a na 
obchody przybył do Radziechów, Szef Gabinetu Prezydenta RP, Sekretarz 
Stanu Adam Kwiatkowski. W imieniu Prezydenta RP oraz własnym doce-

nił wkład Górali Żywieckich dla całej Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu 
Związku Podhalan podziękowania złożyli odrodziciel ruchu góralskiego na 
Żywiecczyźnie, Władysław Motyka i Stanisław Lizak, prezes Oddziału Górali 
Żywieckich, który dokonał prezentacji pocztów sztandarowych. Następnie 
odśpiewany został hymn „Boże coś Polskę”. Oprawę muzyczną Mszy świętej 
zapewnił zespół „Grojcowianie“ oraz Andrzej Maciejowski, grą na trombi-
cie.
 Po Mszy świętej, ruszył spod kościoła długi korowód gości, prowadzo-
ny przez Orkiestrę Dętą OSP w Radziechowach, pod kierunkiem Dariusza 
Jurasza. Pochód zatrzymał się pod Domem Ludowym, na którym znajduje 
się tablica Władysława Pieronka, jednego z twórców pierwszego Ogniska 
Związku Podhalan w Radziechowach i lidera Związku w okresie między-
wojennym na Żywiecczyźnie. Tam kwiaty złożyli przedstawiciel Prezydenta 

RP, Minister Adam Kwiatkowski, wraz z ks. bpem Romanem Pindlem, wice-
wojewoda śląski Jan Chrząszcz, z przedstawicielami parlamentu, delega-
cje powiatu żywieckiego, tatrzańskiego, cieszyńskiego, gminy Wilkowice 
i Związku Podhalan.
 Następnie przemaszerowano do Zespołu Szkół im. ks. prałata Stani-
sława Gawlika, gdzie w amfiteatrze wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia 
wszystkich uczestników. Po powitaniu gości przez Jadwigę Jurasz i Włady-
sława Motykę podano uroczysty obiad, przygotowany przez Zespół Szkół 
w Radziechowach, Za wspaniałą organizację, wystrój szkoły i miłe przyjęcie 
gości serdecznie dziękujemy pani dyrektor Jadwidze Śleziak oraz nauczy-
cielom i całemu personelowi szkoły. Dziękujemy także samorządowi gminy 
Radziechowy - Wieprz, Wójtowi Maciejowi Mice i Radzie Gminy z Przewod-
niczącym Piotrem Pielą, którzy z pełnym zaangażowaniem pomogli zorga-
nizować ten wyjątkowy jubileusz. Miłym akcentem uroczystości było prze-
kazanie Oddziałowi Górali Żywieckich, przez synów Władysława Pieronka, 
Mieczysława i ks.bp Tadeusza, oryginałów z posiedzeń Ogniska w Radzie-
chowach z lat 1926-1939 oraz statutu z 1930 roku. Prezent na jubileusz 
od Prezydenta RP Andrzeja Dudy przekazał Minister Adam Kwiatkowski. 
Dowódca 1 Batalionu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, ppłk Rafał 
Iwanek, wręczył Prezesowi Oddziału Medal Pamiątkowy 21 BSP, a Włady-
sławowi Motyce Honorową Odznakę Pamiątkową 21 BSP w uznaniu zasług 
w propagowaniu chlubnych tradycji jednostek górskich Wojska Polskiego. 
Gratulacje i okolicznościowe upominki złożyli przedstawiciele powiatu 
żywieckiego i miasta Żywca, delegacje powiatów tatrzańskiego, suskiego, 
bielskiego i cieszyńskiego, gmin Żywiecczyzny oraz Oddziałów ZP, obec-
nych na uroczystości. Prezes Stanisław Lizak nagrodził przybyłych jubile-
uszowymi statuetkami, wykonanymi według projektu Anny Witkowicz. 
Otrzymali je również sponsorzy jubileuszu, w tym Przemysław Kubaszek, 
prezes Etno Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu. Uroczy-
stości były wielkim sukcesem organizacyjnym prezesa Stanisława Lizaka, 
rodowitego Radziechowianina oraz całego Oddziału Górali Żywieckich ZP. 
Dawali temu wyraz wszyscy goście, zauroczeni atmosferą i przebiegiem ju-
bileuszu. W czasie trwania obchodów odbyła się oficjalna premiera książki 
Władysława Motyki „Beskidy i Tatry straż góralskiej watry”. Książka, przygo-
towana specjalnie na jubileusz 90-lecia Związku Podhalan na Żywiecczyź-
nie, wzbudziła szczególne zainteresowanie zgromadzonych. Wielu z nich 
mogło się na kartach tej książki odszukać, jako zasłużeni działacze lub sym-
patycy Związku Podhalan. Rewelacyjnie przygotowana publikacja, ukazu-
jąca działalność Związku Podhalan, jako pielgrzymowanie wiary, kultury 
i patriotyzmu, była pięknym zwieńczeniem jubileuszu.
 Jesteśmy dumni, że możemy być dziś częścią tego ruchu, który jest 
fenomenem na mapie polskiej tradycji i kultury. Za 3 lata, w 2019 roku 
odbędą się uroczystości 100-lecia Związku Podhalan w Polsce. Panie Boże 
prowadź!

Autor: Piotr Motyka 
(Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Związek Podhalan Oddział 

Górali Żywieckich)

Prezes Stanisław Lizak i ODDZIAŁ GÓRALI ŻYWIECKICH ZWIĄZKU PODHA-
LAN składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia obchodów 90-le-
cia Związku Podhalan na Żywiecczyźnie. Szczególne podziękowania otrzy-
mują: 
• Ks. Biskup Roman Pindel; Ks. biskup Tadeusz Pieronek; 
• Ksiądz Dziekana Piotr Pokojnikow, Kapelani Związku Podhalan i wszyscy 
Księża
• Szef Gabinetu Prezydenta RP Minister Adam Kwiatkowski
• I Wicewojewoda Śląski, Senatorzy i Posłowie Parlamentu RP
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XII Zaduszki Narodowe i usypywanie
Kurhanu Pamięci Narodowej 

W 1050 rocznicę Chrztu Polski - Radziechowy, góra Matyska 1 października 2016 r. 

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

 W tym roku sztuka plenerowa, oprócz stałych jej scen z okresu 
potopu szwedzkiego na Żywiecczyźnie, przybliżyła postać abp Anto-
niego Baraniaka, Biskupa Niezłomnego i jemu podobnych. W oparciu 
o film dziennikarki Jolanty Hajdasz „Zapomniane męczeństwo” i za jej 
zgodą powstała scena I spektaklu o tym że tytule. Abp Antoni Bara-
niak  „Zapomniany bohater Kościoła”, „wierny towarzysz w cierpieniu”, 
„męczeństwo zapisane w teczkach”, „pasterz i świadek” to tylko niektóre 
z określeń z prasy i książek jednego z najważniejszych i w stosunku do 
zasług chyba najmniej znanych współczesnych przedstawicieli polskie-
go Kościoła Katolickiego w XX wieku, abpa poznańskiego Antoniego 
Baraniaka (1957-77). 

 W młodości wstąpił do zgromadzenia salezjanów. Przed wojną zo-
stał sekretarzem ówczesnego Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlon-
da, a po wojnie – Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W roku 1951 papież 
Pius XII mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnień-
skiej.
 We wrześniu 1953 roku został aresztowany i wtrącony na trzy 
lata do więzienia na warszawskim Mokotowie, gdzie był torturowany 
i  szykanowany. Rok po odzyskaniu wolności został metropolitą po-
znańskim. Mimo sprzeciwu władz, w 1966 roku zorganizował w Pozna-
niu obchody tysiąclecia Chrztu Polski. Abp Baraniak zmarł po długiej 
i ciężkiej chorobie 13 sierpnia 1977 r. Został pochowany w podziemiach 
poznańskiej katedry.
  W czerwcu 2011 r. Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Ko-
misja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie 
umorzyła śledztwo w sprawie znęcania się fizycznego i moralnego nad 
bp. Antonim Baraniakiem w latach 1953–1955 przez funkcjonariuszy or-
ganów bezpieczeństwa publicznego. Biskup Baraniak aresztowany był 
z prymasem Wyszyńskim w 1953 r., ale trafił do najcięższego więzienia 
stalinowskiego przy Rakowieckiej w Warszawie. Biciem, głodzeniem, 
tzw. ciemnicą czyli przetrzymywaniem nago w wilgotnej celi bez okna 
i światła, odmawianiem podstawowej pomocy lekarskiej, funkcjonariu-
sze UB usiłowali wymusić na nim zeznania pozwalające skazać prymasa 
Wyszyńskiego za zdradę stanu. Bp Baraniak nie załamał się i wytrzymał 
27 miesięcy takiego traktowania. Podczas pogrzebu hierarchy w 1977 r. 
prymas Wyszyński powiedział, że bp Baraniak stał się dla niego osłoną, 
o którą mógł się oprzeć. 
Wyruszyliśmy na trasę 
Scena II   Bitwa: górale – Beskidzcy Harnasie ratują króla Jana Kazimie-
rza z rąk Szwedów, 
Scena III Król Jan Kazimierz na żywieckim zamku pisze odezwę - uni-
wersał królewski na pospolite ruszenie skierowany do najniższych 
warstw społecznych
„Uniwersał żywiecki”: Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wie-
dzieć należy, osobliwie jednak pracowitym poddanym naszym majętności 
naszej żywieckiej, wiernie nam miłych, łaską naszą królewską [otoczeni]. 
Wierni nam mili! Iż nieprzyjaciel zewsząd gwałtownie na państwa nasze 
następuje, a wojska nasze na troje będąc przeciwko trojakiemu nieprzyja-
cielowi: Moskwie, Kozakom, 
i Szwedom rozdzielone, siłom jego i potędze wystarczyć nie mogą, przyszło 
nam wierność Waszą zwołać, to po nich koniecznie mieć chcąc, abyście 
się w rusznice, kosy, siekiery, cepy i inne wszelakie oręża, na jakie się, kto 

• Reprezentacja 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie
• Przedstawiciele Sejmików Województwa Podkarpackiego i Małopolskie-
go Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie i Przewodniczący Rad z Radnymi 

powiatów ziem górskich: tatrzańskiego, suskiego, bielskiego, cieszyńskie-
go i żywieckiego 
• Oficjalne delegacje i Poczty Sztandarowe Związku Podhalan i bratnich 
stowarzyszeń
• Honorowy Prezes Górali Żywieckich Władysław Motyka
• Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika i Rada Gminy Radziecho-
wy-Wieprz z przewodniczącym Piotrem Pielą na czele
• Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach 
pani Jadwiga Śleziak z gronem pedagogicznym i pracownikami
• Szefowa kuchni Lucyna Kupczak z zespołem
• Pan Jarosław Piecuch z banderią konną  i Sławomir Pawlus
• Prezes OSP Tomasz Kliś z Druhami
• Prezes Etnobanku Spółdzielczego Przemysław Kubaszek
• Pan Organista, Pan Kościelny i Służba Liturgiczna Jadwiga Jurasz i zespół 
„Grojcowianie” oraz Andrzej Maciejowski Orkiestra Dęta z Radziechów 
• Wszyscy Sponsorzy i Goście Jeszcze raz bardzo dziękuję, Szczęść Boże!
Stanisław Lizak

Prezes Oddziału Górali Żywieckich
Związku Podhalan
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zdobyć będzie mógł, jako najporządniej przysposobiwszy, do urodzonego 
Jana Karwickiego, oficera naszego kupili i z nim zasieki porobiwszy, prze-
prawy i pasy popsowawszy nieprzyjaciela gromili i znosili. A my w nagrodę 
tego wierności Wasze od wszystkich czynszów zamkowych od lat trzech 
uwalniamy, podatki jednak przez Rzeczypospolitą uchwalona w całości, 
zachowujemy
Scena IV. Życie w XVII wiecznej wsi. przychodzi herold i czyta królewski 
uniwersał. 
Kto z mieszkańców wioski zdolny jest do walki, dołącza do oddziału ks. 
Stanisława Kaszkowica – proboszcza radziechowskiego i wyrusza na 
odsiecz Jasnej Górze. Kobiety i dzieci żegnają odchodzących mężów, 
synów, ojców – powoli klękają i śpiewają pieśń ,,serdeczna Matko” po-
dobnie jak idący na  wojnę chłopi. 
Scena V  19 grudnia 1655 roku górale żywieccy pod przywództwem 
Jana Torysińskiego uderzają na Oświęcim, odbijając miasto z rąk 
szwedzkich , za co wściekli Szwedzi w odwecie napadają na bezbron-
ną radziechowską wioskę; grabią ją, biją mieszkańców i na koniec palą 
domostwa.
Wędrujemy w stronę Jubileuszowego Krzyża  
scena VI Obrona Częstochowy: O. Kordecki niesie monstrancję bło-
gosławi żołnierzy przed walką. Obrońcy śpiewają Bogurodzicę, rozle-
ga się głos na mury bracia , na mury… Z oddali wyłaniają się oddziały 
szwedzkie. Obrońcy ruszają do ataku, trwa zaciekły bój, dopiero husaria 
sprawia, że Szwedzi uciekają w popłochu z pola bitwy, ale to nie ko-
niec oblężenia, załoga przygotowuje się do odparcia kolejnego ataku, 
a O. Kordecki znów obchodzi Wały Jasnogórskie i błogosławi obrońców 
Najświętszym Sakramentem. Słychać nadciągających Szwedów i tak do 
3 razy.. 
Sienkiewicz wkłada w usta o. Kordeckiego takie słowa: „Dzieci! Jeszcze 
Najświętsza Panna okaże, iż od burzących kolubryn mocniejsza. A potem 
przyjdzie koniec waszych trosk i umęczenia… Kto z was będzie śmiał rzec, 
że Ta Najświętsza Królowa nie potrafi Was zasłonić i zwycięstwa nam ze-
słać (…) Kto cudom Maryi, łasce Jej, ratunkowi Tego Królestwa i Wiary ka-
tolickiej zechce przeszkodzić?”.
Podejmując obronę Jasnej Góry wiedział przeor Kordecki, że porwie za 
sobą wszystkich rodaków. Wiedział także król szwedzki, że „atakowanie 
obrazu Maryi wywoła u Polaków jeszcze większy gniew” (z listu Karo-
la Gustawa do Millera). Miał rację Sienkiewicz, gdy pisał, że „jest takie 
miejsce w narodzie, którego bezkarnie dotknąć nie wolno, bo wtedy naród 
zawyje z bólu i zerwie się do okropnej walki – a miejsce to zwie się Jasna 
Góra”.
„Święty gniew Polaków” z powodu napaści Szwedów na największe 
Sanktuarium Narodowe wstrząsnął całym krajem i zatargał sercami. 
Ojciec Augustyn kazał codziennie zapalać pochodnie na jasnogórskiej 
wieży, by płonące nocami żagwie wołały, że Jasna Góra się broni. Na 
wieść o tym cały Naród budził się ze snu, wyrywał z depresji, dźwigał, 
porywał do walki. Wkrótce Rzeczypospolita stanęła w ogniu. Przywią-
zany do wiary Chrystusowej i Bogurodzicy lud polski ujął w swe mocne 
ręce kosy, topory i cepy, aby razem z rycerstwem i szlachtą przepędzić 
ostatecznie wroga.
Scena 6 W  XII księdze  „Pana Tadeusza” - „Kochajmy się”  nasz wieszcz 
narodowy Adam Mickiewicz zaprosił wszystkie stany, co w przełożeniu 
na obecne czasy – wszystkich nas przybyłych do poloneza:  ,,Polone-

za czas zacząć” zatem odtańczyliśmy  ten uroczysty,  narodowy taniec 
polski, a  nasze dusze przepełniała duma  z naszych przodków, którzy 
swym życiem dali świadectwo, że trzy słowa Bóg, Honor i Ojczyzna to 
sens życia.    

 W południe, pod Jubileuszowym Krzyżem na Matysce odprawio-
na została koncelebrowana Msza Św. w intencji Ojczyzny. Przy stole 
pańskim stanęli ks. Ryszard Kubasiak oraz ks. Sławomir Zadora. 
 Po mszy przeszliśmy pod Kurhan Pamięci, gdzie  nastąpiło odczy-
tanie Apelu Poległych i dosypanie Ziemi do Kurhanu. Treść Apelu Pole-
głych została wyłoniona w drodze X Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
rycznego, rozpisanego wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. 
Tegorocznymi laureatami zostali egzekwo: 
• Karol Jabłoński, Krzysztof Olejnik, Paulina Filipowska- uczniowie Gim-

nazjum nr 6 im. Ks. Jana Twardowskiego z Tomaszowa Mazowieckie-
go, opiekun pracy mgr Maria Celoch  – opiekun koła historycznego   
oraz

• Joanna Pytlarczyk  uczennica ZSME w Żywcu im Komisji Edukacji Naro-
dowej  opiekun pracy dr Lucjan  Sawicki oraz mgr Justyna Foremska 
praca ta została odczytana na rozpoczęcie uroczystości i wprowadzi-
ła nas w podniosły nastrój.

 Kompanię Honorową tworzyli uczniowie Zespołu Szkół Agrotech-
nicznych i Ogólnokształcących 
w Żywcu – Moszczanicy z opiekunem Tomaszem Korczakiem 
Przy wtórze werbla Apel Poległych odczytała młodzież z Tomaszowa 
Mazowieckiego 
Ziemię do Kurhanu złożyli:
1. Pani Alicja – córka  kap. Henryka Flame ,,Bartka” wraz z delegacją NSZ 

oddział Żywiec oraz Związku Podhalan oddział Żywiec – ziemia przy-
wieziona jest z Baruty miejsca mordu oddziału ,,Bartka”

2.  Pan Tomasz Tomczyk krewny zamordowanych na Wołyniu, dosypał 
ziemię z miejsca ludobójstwa dokonanego przez UPA na Polakach w 
1943 r. dając równocześnie świadectwo w jaki sposób jego wuj został 
wraz ze swą żoną Ukrainką zamordowany na Wołyniu w 43 r.  

3. Polonijny Klub Aktywności Sportowej, Strzelectwo Sportowe PAKAs 
z Wiednia, prezes Emil Dyrcz Ziemia z Góry Kahlenberg  - miejsca 
gdzie 333 lata temu Jan III Sobieski dowodząc wojskami antyturec-
kiej koalicji, pokonał Turków.. w liście do papieża napisał:  (Przybyliśmy, 
zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył)”. Tym samym zwycięstwa pod Wiedniem 
nie przypisywał tylko własnym zasługom, lecz przede wszystkim opatrz-
ności Bożej.
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 Następnie w niebo poszybowało ponad 300 gołębi symbolizując 
dusze pomordowanych…
 Przy kurhanie złożono kwiaty i znicze, a muzycy na trąbkach ode-
grali melodię pieśni ,,Śpij kolego w ciemnym grobie… „ 
 O oprawę muzyczną uroczystości zadbał tradycyjnie, chór Fiacolla” 
z Międzybrodzia Żywieckiego,a prowadził ją aktor Kuba Abrahamowicz. 

Honorowy patronat nad uroczystością objęli: 
• Wojciech Fałkowski – sekretarz stanu MON 
• Ks. Piotr Pokojnikow– dziekan Dekanatu Radziechowskiego
• Ks. Prałat Stanisław Bogacz – proboszcz Parafii p.w. Św. Katarzyny 

w Cięcinie
• Ks. Ryszard Kubasiak – były proboszcz Parafii Św. Marcina z Radzie-

chów   
• Stanisław Pięta – poseł na Sejm VII kadencji RP 
• Stanisław Szwed – poseł na Sejm VII kadencji RP 
• Kazimierz Matuszny -  poseł na Sejm VII kadencji RP 
• Wanda Sadlik - prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Bielsku-

-Białej
• Andrzej Kalata – starosta Powiatu Żywieckiego
• Antoni Szlagor – burmistrz miasta Żywiec 
• Stanisław Lizak – prezes Związku Podhalan oddział Górali Żywieckich
• Piotr Harat – prezes Polskiego Stowarzyszenia Gimnastycznego  ,,So-

kół”   
• Maciej Mika – wójt Gminy Radziechowy – Wieprz
• Piotr Piela – przewodniczący Rady Gminy Radziechowy – Wieprz 
• Przemysław Kubaszek - prezes Etno Banku Spółdzielczego w Radzie-

chowach
• Tygodniki: Gość Niedzielny, Niedziela, Źródło, radio Anioł Beskidów 

i Eska
• Strony: www.diecezja.bielsko.pl www.golgota-beskidow.pl www.dzie-

ciserc.pl , www.radziechowy-wieprz.pl 

Organizatorzy
1. Stowarzyszenie Dzieci Serc
2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina w Radziechowach
3. Starostwo Powiatowe oraz wydziału TKSP w Żywcu
4. Urząd Miejski oraz MCK w Żywcu
5. Urząd Gminy oraz GCKPT Radziechowy – Wieprz
6. Podolski Regiment Odprzodowy Kraków – grupa rekonstrukcyjna
7. Małopolska Chorągiew Husarska – gr. rekonstrukcyjna
8. DPS Ostoja z Sośnicowic 
9. Beskidzcy Harnasie – grupa rekonstrukcyjna działająca przy Związku 

Podhalan oddział Górali Żywieckich 
10. OSP i KGW z Gminy Radziechowy – Wieprz
11. Towarzystwo Patriotyczne Żywiecczyzny
12. GZO, radni oraz sołtysi Gminy Radziechowy – Wieprz 
13. Pospolite Ruszenie – grupa rekonstrukcyjna działająca przy Stowa-

rzyszeniu Dzieci Serc

 Do tak wielu osób należy skierować słowo Dziękuję, pozwól-
cie, że wymienię chociaż kilku: 
• Byłego naszego ks. proboszcza, współorganizatora X edycji zaduszek, 

ks. Ryszarda Kubasiaka za obecność, za ofiarę Mszy Św. … jest taka 
piosenka ,,dobrze, ze jesteś, dobrze że jesteś… za ofiarę Mszy Św. 
i homilię ks. Sławomirowi Zadora

• Ks. Krzysztofa Ciurlę z Trzebini za obecność na każdych Zaduszkach 
wraz z liczną grupa młodzieży, a w tym roku za błogosławieństwo 
uczestników, relikwiami bł. O. Michała Tomaszka  

• Grzegorza Ropień, z synem Łukaszem i córką Magdą – pierwszego hu-
sarza na Żywiecczyźnie, doskonałego  jeźdźca, mistrza we władaniu 
kopią, sumiennego i wytrwałego w pokazach rekonstrukcyjnych, ry-
cerza szlachetnego i prawego, to dzięki niemu przyjeżdżają do nas 
grupy rekonstrukcyjne ,,od Krakowa” na czele z Regimentarzem Al-
fredem czy Husarzem Przemkiem… oraz w tym roku grupa PA-
KAs Polonii z Wiednia  

• Grzegorza Brodka, Marianowi Zemczak  za przygotowanie bojowe 
Harnasiów 

• GR Pospolite Ruszenie za zaangażowanie, zdyscyplinowanie i reali-
styczne przedstawianie scen, mimo wszelkich niedogodności i oczy-

wiście tremy, wszak występowali przed; własną publicznością, swo-
imi kolegami z klasy, nauczycielami .. 

• Muzykom; Darkowi Juraszowi, Bogusławowi Michalskiemu i Mariuszo-
wi Mirocha 

• Janinę i Kazimierza Jagoszów, ich dom na czas zaduszek zamienia się 
w kostiumernię i magazyn średniowiecznej broni, a w poprzednich 
latach udostępniali również prąd do telebimu.. dobrze, że nic nie 
zniszczyliśmy 

• Jadwigę i Ryszard Ziajka udostępniających co potrzeba; prąd do czaj-
ników, wodę na kawę, stoły.. 

• Krystynę i Wiesława Golasików, Annę Lalik, Ewę i Zygmunta Michal-
skich, Zofię i Stanisława Tlałków: pozwalają by na ich polach rozgry-
wały się sceny batalistyczne 

• nauczycieli – opiekunów młodzieży ze szkół Trzebini, Twardorzeczki, 
Moszczenicy, szkół z naszej gminy 

• Piotrowi Traczowi za coroczną dokumentację zdjęciową – oj mamy co 
oglądać

• Pani Dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku za wypożyczenie pięknych 
strojów

• Władysławowi Hulbój oraz Michałowi Duraj za systematyczne budo-
wanie XII w. chat które i tak co roku palą Szwedzi

• Marianowi Machaj za wykonanie broni
• Lucynie Umińskiej za szycie strojów dla Szwedów 
• Janowi Gołek za setki gołębi, których wypuszczenie podkreśla trage-

dię chwili, a zarazem pokazuje nadzieję na życie wieczne..
• KGW za przygotowanie gorącego posiłku, ciast, chleba ze smalcem 

i ogórkiem, za herbatę, kawę… i to wszystko zakupione we własnym 
zakresie

• Druhom strażakom za dbanie o nasze bezpieczeństwo oraz pomoc 
w ustawianiu ławek.. Aleksandrowi Juraszek i GKS za wypożyczenie 
ławek 

• Pracownikom UG oraz niezastąpionemu Wojciechowi Byrskiemu, 
Marcinowi Nowak za sprawne przetransportowanie uczestników, 
mediom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do zorganizowania i przeprowadzenia tej uroczystości w tym Współ-
organizatorom. 

 Podsumowując uroczystość cieszymy się, że wśród widzów są nie 
tylko mieszkańcy Podbeskidzia, ale i z różnych stron Polski, a nawet i z za-
granicy. Obecność bardzo licznie przybyłych całych rodzin, zwłaszcza 
z dziećmi pozwala z nadzieją patrzyć w przyszłość, że historia polski będzie 
lubianym tematem rozmów całych pokoleń i nareszcie doczeka się praw-
dziwego opracowania historycznego oraz nauczy nas wyciągania wnio-
sków, bowiem jest jak wszyscy wiemy jest nauczycielką życia .

 Obecnie czekamy na film. Zachęcamy również do opisywania w/w 
spotkania i przesyłania na adres dzieciser@o2.pl lub pocztą. Najlepsze 
prace zostaną nagrodzone.   

W imieniu organizatorów
Jadwiga Klimonda 
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 Dnia 30 września 2016 na Sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyło się 
posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia, na któ-
rej jednym z punktów w porządku obrad było poruszenie problemu 
bezpańskich psów na terenie gminy. Na posiedzenie komisji zapro-
szono Panią Ewę Fidler – Kwiatek – powiatowego lekarza weterynarii 
oraz przedstawicieli Policji, w osobach dzielnicowych z terenu naszej 
gminy. 
 Jako pierwszy w tematyce wypowiedział się Pan dzielnicowy 
asp. Jacek Szpak. Według jego informacji temat bezpańskich psów 
przewija się od wielu lat. Policjanci odwiedzają szkoły i przedszkola 
i  uczą dzieci, jak zachowywać się w przypadku zaatakowania przez 
psa, ponieważ ze względu na skalę problemu bezpańskich zwierząt 
jest to konieczne. Bardzo dużym problemem jest, według słów dziel-
nicowego, niepisana zmowa społeczeństwa – osoba będzie stała 
przed furtką właściciela psa, ale na pytanie, czyj to pies, nie odpowie. 
Paradoks sytuacji jest taki, że wszyscy chcieliby rozwiązania problemu 
bezpańskich zwierząt, ale gdy trzeba wskazać właściciela psa, obawia-
ją się konfliktu sąsiedzkiego. Policja przypomina, że pierwszą reakcją 
na zgłoszenie o wolno biegającym psie wcale nie muszą być sankcje 
karne typu mandat. Często wystarcza pouczenie, aby osoba zdy-
scyplinowała się i bardziej pilnowała swojego czworonoga. Nie-
stety bez współpracy na linii mieszkańcy – Policja policjanci nie są 
w stanie ustalić właściciela psa i problem zostaje bez rozwiązania.
 Następnie swoje stanowisko przedstawiła Pani Ewa Fidler – Kwia-
tek – powiatowy lekarz weterynarii. Według niej problem nie wystę-
puje tylko na terenie gminy czy powiatu, a ogólnie w kraju. Wielkim 
kłopotem jest nieświadomość społeczeństwa, często osób starszych, 
że pies nie może biegać luzem. Do schronisk trafia wiele psów, które 
mają właścicieli. Odebranie psa ze schroniska wiąże się z opłatą za po-
byt w schronisku, więc wiele osób po prostu psa nie odbiera. Bardzo 
dobrym rozwiązaniem byłoby czipowanie psów na terenie gminy. 
Wtedy znika sytuacja, że właściciel czworonoga jest nie do ustale-
nia. Oczywiście gdyby mieszkańcy nie puszczali psów luzem celowo, 
możliwe byłoby wyłapanie faktycznie bezpańskich psów. Problem 
porzucania psów przez osoby przyjezdne także istnieje, jednak więk-
szość wałęsających się psów to psy miejscowe. Bardzo skutecznym 

Problem z błąkającymi się psami
sposobem na ograniczenie liczby bezpańskich zwierząt jest przepro-
wadzenie akcji sterylizacji. Wtedy zwierzęta nie mnożą się w sposób 
niekontrolowany. Suka czy kotka może mieć 6, 8 młodych, a zdarza 
się, że ma nawet 12. Mogą mieć mioty nawet dwa razy w roku. Ak-
cja sterylizacji, przeprowadzona nawet na koszt gminy, w pierwszym 
roku może nie dać widocznych efektów, ale docelowo liczba bezpań-
skich zwierząt na pewno zmniejszyłaby się. Zaoszczędzone na opie-
ce nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach pieniądze  można 
przeznaczyć na inne gminne inwestycje, które wpłyną korzystnie na 
interesy i rozwój mieszkańców gminy. Pani Fidler – Kwiatek zaapelo-
wała również do mieszkańców o zgłaszanie problemu przetrzymywa-
nia zwierząt w złych warunkach, zarówno psów, kotów jak i zwierząt 
gospodarskich. Sytuacje takie można zgłaszać pod numerem telefonu 
691 484 778 lub 691 484 779 – numery czynne całodobowo.
 Podsumowując wypowiedzi zarówno przedstawicieli Policji, jak 
i inspekcji weterynaryjnej, można dojść do wniosku, że potrzebna 
jest zarówno akcja uświadamiania społeczeństwa co do obowiązków 
związanych z właściwą opieką nad zwierzętami, jak i podjęcie prób 
rozwiązania problemów, które już zaistniały. Czipowanie czy steryliza-
cja zwierząt na terenie gminy pociągnie ze sobą koszty, które gmina 
będzie musiała pokryć z budżetu. 
 Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą umową w roku bie-
żącym opiekę bezpańskim psom i kotom zapewnia schronisko dla 
zwierząt „Strzelce” z Oleśnicy. Jest to jedyna placówka, która złożyła 
ofertę świadczenia usług w takim zakresie na terenie naszej gminy. 
Według umowy na rok 2016, koszt przyjęcia do schroniska i zapew-
nienia opieki jednemu psu wynosi 1500 zł brutto, kotu – 800 zł brutto. 
Wyłapywanie bezpańskich psów kosztuje 246 zł brutto, a odebranie 
złapanego psa – 100 zł brutto. W 2015 roku na koszt gminy przekaza-
no 13 psów do schroniska, z czego 9 znalazło nowy dom. 
 Zwracamy uwagę, że informację o puszczonym luźno psie, któ-
rego właściciel jest znany mieszkańcowi można zgłosić na bezpośred-
nio na  Policję lub  do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz. Policja ma 
prawo nieodpowiedzialnego właściciela pouczyć bądź ukarać man-
datem karnym. 

(I.P., R.K.)

Zapraszamy na Noc Listopadową 
do nas lub do organizowania we własnych miejscowościach 

Hasło spotkania ROTA – odzew ZIELONKA dokładne miejsce spotkania podane będzie na www.dzieciserc.pl  termin / również do-
kładna data będzie podana (8 -10  listopada). Dlaczego taka akcja? Proste jest potrzeba przypominania, odkrywania zapomnianych 
kart naszej historii. 
,,Jednym z takich nieznanych miejsc jest Zielonka pod Warszawą. W Dniu Święta Niepodległości, 11 listopada 1939 roku, niemieccy 
barbarzyńcy dokonali tu mordu na polskich harcerzach i przypadkowych ofiarach. Tak samo jak w Palmirach, Piaśnicy i setkach 
miejsc - załadowali w ciężarówki bezbronnych, ustawili w lesie nad dołem i rozstrzelali. Trudno znaleźć inny naród zdolny do takie-
go bestialstwa.
Za co zginęli harcerze w Zielonce? Za pamięć o Polsce. Rankiem 11 listopada 1939 roku grupa harcerzy, do której należeli Stanisław 
Golarz, Józef Kulczycki, Zygmunt Nowicki i Józef Wyrzykowski, rozwiesiła plakaty z tekstem „Roty” w okolicy stacji kolejowej. Odwet 
był okrutny. Rozstrzelano harcerzy i kilku innych mieszkańców miasta. Ofiarami byli: Zbigniew Dymek, Józef Kulczycki, Jan Rudzki, 
Kazimierz Stawierski, Józef Wyrzykowski, Aron Kaufman, Edward Seweryn i nieznany mężczyzna. Pod kulami udało się uciec Zbi-
gniewowi Czaplińskiemu i Tadeuszowi Ciecierze.”      http://wpolityce.pl/polityka/
Program spotkania;
• zbiórka 19;00
• zapoznanie się z historią tragicznych losów młodzieży w Zielonce
• szycie flag
• przepisywanie słów Roty
• przypomnienie historii  pułkownika Ryszarda Kuklińskiego – polskiego bohatera naszych czasów
• rozwieszenie plakatów z Rotą na tablicach we wszystkich sołectwach naszej gminy.

Chętnych do współpracy zapraszamy. dzieciserc@o2.pl lub tel. 501 355 794  na spotkanie można przyjść w dowolnej porze do 
godz. 23;00. mile widziani rodzice, dziadkowie wraz ze swoimi dziećmi, wnukami.  Zaprasza Stowarzyszenie Dzieci Serc
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Szanowni Mieszkańcy, pomimo prowadzonej w ostatnich latach rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Radziechowy-Wieprz kosztem 
wielkich nakładów finansowych, zagospodarowanie nieczystości ciekłych, czyli tzw. „ścieków” stanowi ogromne wyzwanie i uciążliwość. Kieru-
jąc się zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli i pragnąc uporządkować obecną sytuację oraz zwalczać procedery zrzutu ścieków 
do rowów czy potoków, które biegną wzdłuż naszych nieruchomości, zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z niniejszym pismem 
i wypełnienie załączonej ankiety. Zebrane dane pozwolą na dokładniejszą kontrolę postępowania z nieczystościami ciekłymi oraz dadzą obraz 
potrzeb w perspektywie najbliższych lat odnośnie budowy nowych odcinków kanalizacji. Przedmiotowy druk zgłoszenia dotyczy wskazania 
sposobu postępowania z nieczystościami ciekłymi tj. czy są odprowadzane do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowe-
go (szamba) czy przydomowej oczyszczalni. Druki dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz oraz na stronie internetowej 
http://www.radziechowy-wieprz.pl/ w zakładce Ochrona środowiska. Przedmiotowe ankiety właściciel czy posiadacz nieruchomości zo-
bowiązany jest przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016 r. Dla ułatwienia Państwu przekazania przedmiotowych 
ankiet informuję, iż można je złożyć w następujący sposób:
1. w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz,
2. u sołtysów,
3.  elektronicznie w formie zeskanowanej ankiety na adres mailowy: ug@radziechowy-wieprz.pl.

Mając na celu dobro ogółu oraz naszego lokalnego środowiska jak i zminimalizowanie ryzyka sanitarno-epidemiologicznego, wobec właści-
cieli nieruchomości, którzy nie złożą przedmiotowej ankiety, będą prowadzone kontrole zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Kontrolowany powinien przedstawić dowody uiszczania opłat (faktury, rachunki, paragony) za usługę odbioru ścieków.  
Jednocześnie informuję, że otrzymujemy sprawozdania kwartalne od przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych, w których znajduje się wykaz nieruchomości, z których dokonano odbioru nieczystości.  W skrajnych przypadkach zostaną 
przeprowadzone kontrole przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu celem zlokalizowania nielegalnych włączeń. Za nieprawidłowe po-
zbywanie się nieczystości ciekłych grozi kara grzywny. W myśl art. 10 ust. 2, 2a, 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Kto nie 
wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny. Postępowanie w powyższych sprawach toczy się według 
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia”.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
250 z późn. zm.) „3. Gminy prowadzą ewidencję: 1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania...; 2) przydo-
mowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych...”. Zgodnie z art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „1) Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku 
przez: 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach 
odrębnych;”. W myśl art. 6 ust. 1 „1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani 
do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę po-
siadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych...”.

Informacja Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
 dotycząca zgłoszenia do ewidencji

zbiorników bezodpływowych (szamb)
i przydomowych oczyszczalni ścieków

Azbest-inwentaryzacja
Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzy-
stywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzysty-
wane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011r. Nr 8 poz.31) na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości na której znajdują 
się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.  
Złożenie informacji jest warunkiem jaki należy spełnić przy staraniu się o dotację na unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest. 
Informację o wyrobach zawierających azbest należy składać do Wójta Gminy wypełniając formularz. Wzór formularza „Informacja o wy-
robach zawierających azbest na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz i miejscu ich wykorzystania” można odebrać w sekretariacie Urzędu 
Gminy Radziechowy-Wieprz lub pobrać na stronie internetowej pod adresem: http://www.radziechowy-wieprz.pl/azbest-inwentaryza-
cja. Następnie należy go wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz. Zgodnie §10 ust 2 przywołanego wyżej  Rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (mieszkaniec) przedkłada „Informację o wyrobach zawierają-
cych azbest” Wójtowi Gminy oraz przedmiotowa informacja podlega corocznej aktualizacji do dnia 31 stycznia danego roku poprzez 
sporządzenie następnej informacji.
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 Pod takim hasłem odbywały się w dniu 3 września br. uro-
czyste obchody 90-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich 
w Radziechowach, połączone z dożynkami w Radziechowach. Pa-
tronat Honorowy nad uroczystościami objął Wójt Gminy Radzie-
chowy-Wieprz Pan Maciej Mika.

 Dożynkowy korowód w marszowych rytmach prowadziła do ko-
ścioła Orkiestra Dęta OSP Radziechowy, przy udziale pocztów sztan-
darowych OSP z Radziechów i Przybędzy oraz Związku Podhalan, 
przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca „GROJCOWIANIE”, „JODEŁEK”,  
delegacji Kół Gospodyń z całej gminy, zaproszonych gości, radnych, 
sołtysów, sponsorów, i mieszkańców Radziechów.  Wszyscy w do-
żynkowej scenerii, uczestniczyli w uroczystej Mszy Św., którą wraz 
z Ks. Proboszczem Piotrem Pokojnikowem, celebrowało 5 księży. 
Piękną homilię wygłosił nasz rodak, Ks. dr Szymon Tracz, wykładowca 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który jest 
zarazem Diecezjalnym Konser-
watorem Zabytków. 
 Zespół Regionalny „Grojco-
wianie” swoim śpiewem uświet-
niał uroczystą liturgię, a potem 
zaszczycił swoim występem za-
proszonych gości i mieszkańców 
Radziechów.
 Część oficjalna rozpoczęła 
się przywitaniem gości, przez prze-
wodniczącą KGW Jadwigę Koźlik 
i przedstawieniem krótkiej historii 
Radziechowskiego Koła z równo-
czesnym podziękowaniem, skie-
rowanym do  swoich koleżanek za 
ofiarność, pracowitość, uczynność, 
dyspozycyjność, oraz za przygoto-
wanie dzisiejszej uroczystości. 
 - Taka postawa koleżanek, nie 
wzięła się znikąd! Taką lekcję społecz-
nej pracy nauczyły i wpoiły starsze koleżanki, które kontynuowały działal-
ność koła i pokazały jak to się robi… - komentuje pani Jadwiga Koźlik.
 W dowód pamięci, wdzięczności i szacunku zostały wręczone 
Paniom Seniorkom – byłym działaczkom -  podziękowania w formie 
symbolicznego dyplomu i  kwiatka zrobionego z bibuły  - właśnie ta-
kiego, jakie kiedyś Panie same robiły…
 Po wręczeniu dyplomów, podeszły delegacje z pięknymi życze-
niami, z bukietami kwiatów, z koszami prezentów. Gratulacji i życzeń 
nie było końca. 

ZACHOWAĆ PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI…

 Zostały też odczytane SMS 
od Fundacji „Ludzki Gest” Jakuba 
Błaszczykowskiego, od Kabaretu 
„Paranienormalni”, od Ks  dr Bogu-
sława Mielca, wykładowcy  UPJP2 
w Krakowie oraz od Pana Jerzego 
Pawlusa z Gratzu. Ze wszystkimi 
tymi osobami i organizacjami 
KGW Radziechowy współpraco-
wało bądź to w postaci promocji 
książki, bądź w przygotowaniu 
występu kabaretu i zbiórki fun-
duszy na rzecz radziechowskich 
dzieci.
 Orkiestra Dęta dała koncert 
przed salą domu ludowego, 

a w tym czasie wszyscy zgromadze-
ni, zostali zaproszeni na obiad do pięknie udekorowanej sali. Wnętrze 
domu ludowego zdobiła dodatkowo wspaniała wystawa dożynkowa.
 Zgromadzeni goście mieli także okazję wysłuchać zachwycają-
cego, profesjonalnego śpiewu kapeli Zespołu Regionalnego „Grojco-
wianie”, a potem Joasi Pytlarczyk, która ujmuje swoją skromnością, ale 
jednocześnie zachwyca wielkim talentem.
  Po części oficjalnej i artystycznej, rozpoczął się festyn przy 
akompaniamencie wspaniałej orkiestry, którą było słychać na sam dół 
Radziechów, co przyciągnęło na zabawę wielu mieszkańców. Tańce 
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trwały do wczesnych godzin rannych ciesząc tym organizatorów, nie 
dając jednocześnie spać okolicznym mieszkańcom, za co serdecznie 
ich przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.

PODZIĘKOWANIA:
 Koło Gospodyń Wiejskich w Radziechowach składa serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród rze-
czowych i wsparcie finansowe oraz pomoc okazaną przy organizacji 
jubileuszu 90-lecia istnienia  koła. Serdecznie dziękujemy za bezcenne 
wsparcie, które nam zapewniliście. 
 Bardzo serdecznie dziękujemy  za pomoc w organizacji: Wój-
towi Gminy Panu Maciejowi Mika oraz pracownikom Urzędu Gminy 
Radziechowy-Wieprz; Radzie Gminy Radziechowy-Wieprz,  na czele 
z przewodniczącym Panem Piotrem Pielą; Gminnemu Centrum Kul-
tury, Promocji, Turystyki Radziechowy Wieprz; Parafii Św. Marcina 
w Radziechowach, Zespołowi Pieśni i Tańca  GROJCOWIANIE, Joannie 
Pytlarczyk, oraz Orkiestrze Dętej z Radziechów, którzy uświetnili naszą 
uroczystość. 
Podziękowania  sponsorom
 Dziękujemy: Firmie Żywiec Zdrój,  Etno Bankowi Spółdzielcze-
mu, Ewie i Jarosławowi Piecuch, Agnieszce i Zdzisławowi Piecuch, Je-
rzemu Pawlus, Janinie i Władysławowi Pawlus, Helenie i Edwardowi 
Czech, Wandzie i Benedyktowi Czech,  Joannie i Henrykowi Martyniak, 
Markowi i Jolancie Holisz, Janinie i Tadeuszowi Tlałka, Annie i Stanisła-
wowi Lizak, Rodzinie Wojtyłów, Marii i Wojciechowi Byrskim, Jadwidze 
i Tadeuszowi Matlak, Joannie i Mariuszowi Janik, Katarzynie i Aleksan-
drowi Juraszek,  Mirosławowi Jarco, Aleksandrowi Temel. 
 Szczególne podziękowania kierujemy do druhów strażaków 
z OSP Radziechowy,  oraz pracownikom działu technicznego Urzędu 
Gminy, za bezcenną pomoc przy organizacji.

Dziękujemy także:
- Staroście Żywieckiemu Andrzejowi Kalacie, Radnym Powiatowym, 
sołtysom, Prezesowi Zarządu Etno Banku R-wy Wieprz, Dyrekcji 
Zespołu Szkół im. ks Prałata S. Gawlika ; Dyrekcji Przedszkola w Ra-
dziechowach; Przedstawicielom Fundacji LUDZKI GEST P. Jakuba 
Błaszczykowskiego; Pani Zofii Piecuch z ODR;, a także wspierającym 
nas organizacjom: OSP Przybędza ,GKS Radziechowy-Wieprz, Stowa-
rzyszeniu Górników Gwarek,  Związkowi Podhalan, Stowarzyszeniu 
Dzieci Serc, Zespół Pieśni i Tańca „Jodełki”, Związkowi Pszczelarzy 
oraz Przedstawicielkom KGW: Bystra, Brzuśnik, Juszczyna, Przybędza, 
Wieprz oraz Stowarzyszenia Wieprzanki oraz wszystkim, którzy przy-
czynili się do uświetnienia jubileuszu koła.
 Jesteście dowodem na istnienie ludzi dobrej woli na których 
można polegać!

(J.K.)

 05 października 2016r. w Urzędzie Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz odbyło się uroczyste wręczenie 
aktów mianowania oraz ślubowanie dla nauczycie-
li, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego na-
uczyciela mianowanego.
 Przed odebraniem aktów mianowania, awansowa-
ni pedagodzy złożyli uroczyste ślubowanie. Akty mia-
nowania wręczali Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Pan 
Maciej Mika w obecności Pani Małgorzaty Piela - Dyrek-
tora Gminnego Zarządu Oświaty Radziechowy-Wieprz.
 W uroczystości udział wzięli także Pani Małgorzata 
Kasperek - Dyrektor Przedszkola im. Władysława Pieron-
ka w Radziechowach, Pani Jadwiga Śleziak - Dyrektor Ze-
społu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach oraz Pani Teresa Biela - wicedyrektor Zespołu Szkół w Wieprzu.
 Do egzaminów na nauczyciela mianowanego przystąpiło sześciu nauczycieli, którzy pomyślnie zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną.
Wśród odbierających akty nadania awansu zawodowego byli:
1. Pani Aleksandra Kania – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Władysława Pieronka w Radziechowach
2. Pani Mirosława Szala – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Władysława Pieronka w Radziechowach 
3. Pani Joanna Motyka – nauczyciel zatrudniony na stanowisku logopedy w Zespole Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach
4. Pani Agnieszka Temel – nauczyciel zatrudniony na stanowisku pedagoga w Zespole Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach
5. Ksiądz Marcin Suchanek – były już nauczyciel religii w Zespole Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach
6. Pani Kamila Kowalska – nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego w Zespole Szkół w Wieprzu
 Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia 
awansu- nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodo-
wych.
 Składając gratulacje nowo mianowanym nauczycielom Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Pan Maciej Mika życzył satysfakcji z osiągnięć 
w pracy zawodowej, dalszych sukcesów oraz pomyślności w życiu osobistym.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTÓW NADANIA
AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO



NASZA GMINA

10

 W dniu 11 września 2016 r. w amfi-
teatrze „Pod Grojcem” w Żywcu odbyły się 
dożynki diecezjalno – powiatowo – gmin-
ne. Na dożynkach reprezentowała naszą 
Gminę mocna grupa Pań z Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz Zespół Regionalny GROJ-
COWIANIE, którego kapela uświetniła 
swoją muzyką korowód, a zespół wystą-
pił na scenie tuż przez gwiazdą wieczoru 
(a był nią zespół Baciary).
 Pyszności na stoiska w Przeglą-
dzie Potraw Regionalnych przygotowały 
w tym roku gaździny z Wieprza, a ich tar-
ninowa nalewka zdobyła II miejsce w ka-
tegorii nalewki.
 Również w konkurencji wieńców do-
żynkowych odnieśliśmy sukces! Korona 
przygotowana przez Panie z KGW z Brzu-
śnika, zajęła I miejsce w konkursie i po-
niesiona przez góralki i górali żywieckich 
dotarła w korowodzie przed ołtarz. 
 Gratulujemy laureatkom i życzymy 
kolejnych sukcesów!

(M.H.)

MOCNA REPREZENTACJA GMINY
NA DOZYNKACH DIECEZJALNO-POWIATOWYCH
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 11.10.2016r. W Publicz-
nym Przedszkolu w Wieprzu 
dokonano oficjalnego otwarcia 
ścieżki sensorycznej, która po-
wstała w ramach projektu kon-
kursu grantowego Po Stronie 
Natury - edycja 2016. Organiza-
torem konkursu jest Fundacja 
Nasza Ziemia, natomiast grant 
w wysokości 10 000,00zł ufun-
dowała Firma Żywiec Zdrój S.A. 
Partnerem przedszkola w reali-
zacji projektu jest Nadleśnictwo 
Węgierska Górka.
W uroczystości brali udział:
1. Przedstawiciele organizato-
rów konkursu grantowego: 
• Pani Ula Fabianiak - Koordynator projek-
tów Fundacji Nasza Ziemia 
• Pani Magdalena Konowrocka - Kierow-
nik ds. społecznej odpowiedzialności biz-
nesu z Firmy Żywiec Zdrój S.A. 
• Pan Jakub Górnicki - autor podróżnicze-
go bloga „Podróżniccy” 
2. Partner przedszkola w realizacji pro-
jektu - laureatu konkursu grantowego 
„Ścieżka Małego Badacza” oraz w reali-
zacji działań statutowych placówki - Pan 
Marian Knapek Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Wegierska Górka
3. Przedstawiciele organu prowadzące-
go przedszkole:
• Pan Maciej Mika Wójt Gminy Radzie-
chowy - Wieprz 
• Pani Małgorzata Piela Dyrektor GZO Radziechowy - Wieprz 
• Pani Irena Rodak Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Socjalnych Rady Gminy Radziechowy - Wieprz 
4. Dyrektorzy placówek oświatowych:
• Pani Małgorzata Kasperek Dyrektor Przedszkola im. Władysława Pie-
ronka w Radziechowach 
• Pani Teresa Biela wicedyrektor Zespołu Szkół w Wieprzu 
5. Przedstawiciele rodziców naszych przedszkolaków na czele z Panią 
Dorotą Stolarską Przewodniczącą Rady Rodziców oraz Panią Magda-
leną Kubicą skarbnikiem Rady Rodziców.
 Głównym celem jaki przyświecał nam – autorom tego projektu 
było stworzenie dla naszych przedszkolaków miejsca, które ich zacie-
kawi i zainspiruje do wielozmysłowego poznania środowiska przy-
rodniczego ze szczególnym uwzględnieniem jego bioróżnorodności. 
Ścieżka ta pozwoli nauczycielom kształtować u dzieci i ich rodziców 
świadomość ekologiczną oraz aktywną postawę wobec otaczającej 
ich przyrody, pozwoli również rozwijać ich naturalną dziecięcą cieka-
wość i dociekliwość w głębszym poznawaniu siebie i świata. Tak jak 
nasze ciało, aby rosnąć potrzebuje pożywienia, tak mózg do prawi-
dłowego rozwoju potrzebuje bodźców z otoczenia. Jesteśmy prze-
konani, że możliwość korzystania ze ścieżki bogatej w bodźce doty-
kowe, wzrokowe, zapachowe i słuchowe w istotny sposób wesprze 
u naszych przedszkolaków prawidłowy rozwój zdolności rejestrowa-
nia, analizowania i przetwarzania bodźców sensorycznych, co z kolei 
przełoży się na ich prawidłowy rozwój we wszystkich sferach zgodnie 
z ich indywidualnym potencjałem.
 W imieniu dzieci ich rodziców, Rady Pedagogicznej naszego 
przedszkola oraz swoim własnym pragnę  podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania Ścieżki Małego Badacza. 

OFICJALNE OTWARCIE ŚCIEŻKI MAŁEGO BADACZA
 w Publicznym Przedszkolu w Wieprzu

Dziękuję więc Fundacji Nasza Zie-
mia za tak piękną i wartościową 
inicjatywę, jaką jest organizowanie 
konkursów inspirujących uczestni-
ków do działalności na rzecz ochro-
ny Środowiska. 
Dziękuję Firmie Żywiec Zdrój S.A. za 
ufundowanie grantu, bez którego 
realizacja naszego projektu w ogó-
le nie byłaby możliwa.  
Bardzo serdecznie dziękuję Nad-
leśnictwu Węgierska Górka, które 
wspierało nas w uzyskaniu gran-
tu oraz od wielu lat wspiera nas 
w kształtowaniu świadomości eko-

logicznej naszych pod-
opiecznych.
Pragnę również podzię-
kować właścicielowi Firmy 
- Świat ogrodów Panu Paw-
łowi Krzus naszemu absol-
wentowi, który z  wielkim 
zaangażowaniem wspierał 
nasze działania przy wyko-
naniu ścieżki.
Dziękuję również wszyst-
kim naszym gościom, któ-
rzy zechcieli swoją obec-
nością uświetnić naszą 
uroczystość.

Danuta Adamczyk 
dyrektor Publicznego 

Przedszkola w Wieprzu

Reportaż oraz galeria zdjęć z uroczystości znajduje się na naszej stro-
nie internetowej:
http://www.ppwieprz.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&id-
g=mg,680,709 
oraz na Facebooku:
https://www.facebook.com/%C5%9Acie%C5%BCka-Ma%C5%82e-
go-Badacza-1735750650006096/

Przeciwbólowa maść
babci Jolanty 

• 6 łyżeczek nagietka: kwiaty, liście 
• 6 łyżeczek dziurawca: kwiaty, liście 
• 2 łyżeczki obranego korzenia żywokostu 
• 2 szklanki oleju z oliwek 

Wszystko mieszamy w naczyniu, które następnie wstawiamy 
do łaźni wodnej i gotujemy przez 2 godz. Naczynie z maścią 
wyciągamy z łaźni wodnej i pozostawiamy na 48 godz. do 
macerowania. Potem nasączony ziołami olej zlewamy do wy-
parzonych słoiczków i przechowujemy w chłodnym miejscu. 
Rewelacyjnie pomaga na nerwobóle, bóle stawów.   
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 Jesień to czas kiedy znikają z pól ostat-
nie plony, rolnicy przygotowują ziemię do 
spoczynku zimowego i kończą prace polo-
we. Tak też dzieje się w przypadku wypasu 
owiec, kiedy to na św Michała ( 29 września) 
bacowie sprowadzają z hal swoje owce aby 
wypasać jesienkę już w na łąkach w niższych 
partiach Beskidów. Takim to sposobem łos-
sod w Przybędzy mamy już za sobą. Odbył 
się on 25 września 2016r., pogoda tego dnia 
przedstawiła Nam piękną złotą jesień w naj-

Pierszy Łossod w Przybędzy

lepszej odsłonie. Przybyli goście stworzyli 
niesamowitą atmosferę a kapele góralskie 
z  zespołów Grojcowianie i Jodełki pięknie 
oprawiły uroczystość. Wszystko rozpoczęło 
się od przejazdu zaprzęgów konnych przez 
Przybędzę i Radziechowy, które przywiozły 
pod kościół w Przybędzy gospodarzy i go-
spodynie w odświętnych strojach. O 14.00 
nasz łossod rozpoczęła uroczysta msza święta 
pod przewodnictwem kś. proboszcza Janusza 
Dudka zaś oprawę eucharystii przygotował 

zespół Grojcowianie. Po modlitwie wszyscy 
pięknym korowodem przeszli do Bacówki 
Państwa Chmielów, a tam czekały pyszne sery 
produkcji Pani Krysi oraz poczęstunek przy-
gotowany przez KGW z Przybędzy i Radzie-
chów. Nad wszystkim czuwali strażacy z OSP 
Przybędza oraz Baca Pan Grzegorz, który naj-
pierw policzył owce a następnie w tradycyjny 
sposób rozliczył się z gospodarzami za wypas 
ich sztuk. Imprezę uświetnił występ Małych 
Grojcowian oraz  pokaz przędzenia i gręplo-
wania wełny przygotowany przez Panie  ze 
stowarzyszenia Wieprzanki. Na zakończenie 
wszystkie gaździny oraz przybyli goście mo-
gli spróbować sił w tańcu ZUMBY na polanie. 
Oj działo się działo w Przybędzy, dzisiaj już 
tylko wspominamy jednakże z pewnością po-
wtórzymy nasz łossod za rok.   
GCKPT Radziechowy - Wieprz serdecznie 
dziękuje Wszystkim którzy przyczynili się do 
tego wspaniałego przedsięwzięcia, a szcze-
gólnie
KGW z Przybędzy 
KGW z Radziechów 
OSP Przybędza 
Panu Sławomirowi Pawlusowi 
Pan Wojciechowi Workowi  
Stowarzyszeniu Wieprzanki 
Zespołowi Regionalnemu Grojcowianie wraz 
z kapelami 
Kapeli Jodełki z Radziechów 
Państwu Krystynie i Grzegorzowi Chmiel 
oraz głównemu sponsorowi  
GALERII LIDER
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 W minione wakacje sporo było zajęć dla tych, którym nie-
straszne wędrówki. Zorganizowany został cykl wypraw górskich, 
który zakończył się podsumowującym rajdem pod hasłem „Świę-
to Gór”. Łącznie na górskie szlaki wyruszyło ponad 200 osób!

 W dniu 10 lipca wyruszyła pierwsza z wycieczek, której celem 
było zdobycie szczytu Baraniej Góry. Po drodze grupa przemaszero-
wała przez Kubalonkę, Stecówkę i Przysłop. 
 Następna wycieczka 24 lipca poprowadziła zebraną grupę Halą 
Boraczą i Lipowską na szczyt Rysianki. W dniu 14 sierpnia zdobyty zo-
stał szczyt Pilska. 
 Ostatni rajd wakacyjny odbył się 27 sierpnia 2016 r łącząc w so-
bie II Rajd Koła PTTK Globtroter z wydarzeniem pn. Święto Gór. 
Tego dnia  trasa marszu poprowadziła zebranych z ronda w Bystrej 
niebieskim szlakiem przez La-
chowe Młaki na szczyt Słowian-
ki i Magury. Przedsięwzięcie 
to pierwszy raz było wliczone 
w  kalendarz imprez powiato-
wego Oddziału Babiogórskiego 
PTTK. Nasi turyści przed wyj-
ściem otrzymali na drogę zapas 
wody Żywiec Zdrój a podczas 
wędrówki kolega Piotr Gołek 
przybliżył uczestnikom historię 
miejscowości Bystra. Po dotar-
ciu na Słowiankę i godzinnym 
odpoczynku obok stacji tury-
stycznej Państwa Fujarskich wy-
ruszyliśmy naszą zieloną ścież-
ką spacerową w stronę Skały 
i szczytu Magury. Obok krzyża zatrzymaliśmy się na chwilę refleksji 
oraz aby podziwiać wspaniałe widoki na Kotlinę Żywiecką, Beskid 
Mały, Beskid Śląski a także zobaczyć dzięki pięknej pogodzie szczyt 
Babiej Góry. Tu zrobiliśmy też pamiątkowe zdjęcie uczestników rajdu. 
Kolejny przystanek a właściwie cel rajdu to zejście do chatki turystycz-
nej, gdzie ogłosiliśmy zasady i regulamin konkursu wiedzy turystycz-
nej dla uczestników rajdu. Pytania konkursowe dotyczyły Beskidu Ży-
wieckiego i Beskidu Śląskiego. Zwycięzcą konkursu okazała się pani 
Bożena Ziecik z mężem Markiem z Sosnowca, II miejsce zdobył Klub 
Zdobywcy z Żywca a III miejsce zdobyli koledzy z Koła im. Jana Pawła 
II z Węgierskiej Górki. W konkursie startowały też inne grupy i rodziny 
min. grupa młodzieży z Warszawy i grupa dzieci z Juszczyny, które to 
w ogólnej klasyfikacji zdobyły IV miejsce. Oprócz nagród w konkur-

TURYSTYKA W RUCHU
sach każdy z uczestników rajdu otrzymał 
jakiś gadżet. Dzięki sponsorom na ruszcie 
czekała pieczona kiełbaska a obok kawy 
i herbaty również domowe ciasto. Przed-
sięwzięcie to po raz pierwszy zostało wli-
czone w kalendarz imprez powiatowego 
Oddziału Babiogórskiego PTTK.
 Dziękujemy sponsorom II Rajd Koła PTTK Globtroter oraz 
„Święta Gór”: Zakład Przetwórstwa Mięsnego, „Błachut” Nadleśnictwu 
Jeleśnia, Nadleśnictwu Węgierska Górka, Firmie Żywiec Zdrój oraz Pie-
karni „U Antka” Antoni Pajestka w Bystrej jak i Radzie Gminy Radzie-
chowy-Wieprz. 
 Dziękujemy przybyłym gościom: Panu Bogusławowi Polakowi, 
Stanisławowi Orlińskiemu, Panu Stanisławowi Motyce z Bystrej, Kołu 

Miejskiemu im.R.Niemczyka wraz z prezesem Irkiem Kmiecikiem, 
prezesowi Oddziału Babiogórskiego Jakubowi Nowakowi, Klubowi 
Górskiemu Zdobywcy wraz z prezesem Grzegorzem Szczepania-
kiem, Kołu Beskidek z Porąbki wraz z prezesem Tadeuszem Mreńcą, 
Kołu im.Jana Pawła II z Węgierskiej Górki wraz z prezesem Tadeuszem 
Gołuchem oraz wszystkim kolegom i koleżankom którzy pomagali w 
zorganizowaniu naszego II Rajdu Koła. Dziękujemy wszystkim Kołom 
i uczestnikom rajdu za przybycie i już dzisiaj zapraszamy na kolejne 
Święto Gór za rok w ostatnią sobotę sierpnia. 
 Organizatorami wydarzenia było Gminne Centrum, Kultury, 
Promocji Turystyki Radziechowy-Wieprz oraz Koło PTTK Globtroter 
z Brzuśnika

(S.Gołek, A.B., M.H.)
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 W roku szkolnym 2015/2016 nasze przedszkole po raz kolejny 
wzięło udział w programie edukacyjnym pt.: „Mamo, tato wolę wodę!” 
oraz uczestniczyło w konkursie pt.  „Portret Wodnego Superbohate-
ra, którym chcę być”. Organizatorem tego programu edukacyjnego 
zainicjowanego w 2009 roku jest firma Żywiec Zdrój S.A. Jego celem 
jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodzi-
ców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzie-
ci. Zgodnie z założeniem organizatorów program stanowi swoistego 
rodzaju odpowiedź na narastający w naszym społeczeństwie, zwłasz-
cza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością. Aby przeciwdziałać 
temu zjawisku należy kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe 
wśród najmłodszych, w tym picie wody, będącej istotnym elementem 
zrównoważonej diety. Zdrowie i sprawność fizyczna są podstawowy-
mi warunkami prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich sferach. 

PRZEDSZKOLAKI Z BYSTREJ
Przystąpiły do kolejnej 8 już edycji programu 

„Mamo, tato, wolę, wodę!”
Realizacja programu 8 edycji  „Mamo, tato, wolę wodę!” była doskona-
łą okazją do kształtowania pożądanych postaw: prawidłowych nawy-
ków żywieniowych, aktywności fizycznej i postaw proekologicznych. 
Cele te zostały zrealizowane we wszystkich grupach tj. „Maluszki” gru-



NASZA GMINA

15

 W dniu 7 sierpnia 2016 r. odbył się po raz pierwszy Gminy Zlot 
Rowerowy.
  O godzinie 15.00 na Obiekcie Infrastruktury w Wieprzu, zjechali 
się fani rowerowych wypadów. 
 Na miejscu czekało ich spotkanie z ratownikami medycznymi, 
którzy przeprowadzili kurs udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo 
zgromadzeni mieli możliwość skorzystać ze stoiska, gdzie odbywało 
się mierzenia ciśnienie i pomiar cukru.  

I GMINNY ZLOT ROWEROWY
 Ciekawym dodatkiem wydarzenia były także prelekcje przepro-
wadzone przez reprezentanta Polski w kombinacji norweskiej Pana 
Szczepana Kupczaka oraz przez Małgorzatę Mazurek i Szymona Biela 
profesjonalnych kolarzy górskich i szosowych. Ciekawe wykłady po-
łączone były z prezentacją sprzętu sportowców i wieloma ciekawymi 
radami. 
 Dla dzieci tego dnia przygotowany został także rowerowy tor 
przeszkód, w którym sędziował radny Pan Mariusz Janik. Za ukończe-
nie najlepsi otrzymali podarunki od naszego sponsora. 
W naszym torze przeszkód najlepsi okazali się:
I - Marcin Matlas - 41,54 sek 
II - Patryk Biegun - 43,70 sek 
III - Filip Urbański - 44,57 sek
oraz
Mateusz Mrowiec - 45,04 sek 
Patryk Biegun - 47,39 sek 
Kamil Kosiec - 55,73 sek 
Aleksander Biegun - 1 minuta i 2.78 sek 
Mateusz Wachtarczyk - 1 minuta i 8,22 sek 
Mikołaj Kłusak - 1 minuta i 10,49 sek
Gratulujemy!
 Serdecznie dziękujemy naszemu sponsorowi Sklepowi Biker! 
Dziękujemy także Panu  Szczepanowi Skrzypkowi za prowadzenie 
wydarzenia, Panu Mariuszowi Janikowi oraz wszystkim prowadzącym 
prelekcje: Pani Małgorzacie Mazurek oraz Szymonowi Biel, Pani Natalii 
Marek i Panu Marcinowi Paluch oraz Szczepanowi Kupczak.

(M.H.)

pa 3 4 latków oraz  „Starszaki” grupa 4 5 6 latków. Zajęcia edukacyjne 
zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusze i karty pracy, plaka-
ty dostępne na stronie internetowej  Organizatora konkursu. Zgodnie 
z nimi zostały wykonane zadania i ćwiczenia przeprowadzone zabawy 
badawcze, plastyczne, ruchowe i muzyczno- rytmiczne, doświadcze-
nia, wycieczki, spacery.    
 Aby dodatkowo zaangażować dzieci do realizacji celów pro-
gramu nauczycielki zastosowały różne atrakcje.  Korzystały również 
z wielu pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu placów-
ki. Zgodnie z wytycznymi programu w każdej z wymienionych grup 
stworzono „Kącik źródełko”, czyli miejsca, w których zgromadzono 
niegazowaną wodę mineralną dostarczoną przez firmę  Żywiec Zdrój 
S.A w Cięcinie w ramach wieloletniej współpracy, do której dzieci 
miały stały i nieograniczony dostęp podczas kilkugodzinnego pobytu 
w sali. 
 Dzieci biorące udział w 8 edycji programu „Mamo, tato, wolę 
wodę!” były nią zachwycone. Na zakończenie programu każdy uczest-
nik otrzymał pamiątkowy dyplom, naklejki oraz breloczek z logo po-

staci „Zdrojka” wykonany przez nauczycielki. Sami zobaczcie, co się 
działo i jak to wszystko wyglądało...

Koordynator mgr Ewelina Witkowska
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 Dnia 23.08.2016 r. został powołany do życia Klub Seniora 
„WRZOS”, który na obecną chwilę skupia w swoich szeregach ponad 
40 członków po 60-tym roku życia. Członkowie Klubu spotykają się w 
Świetlicy Domu Ludowego w każdy wtorek, a w razie potrzeby czę-
ściej. Celem klubu jest zorganizowanie czasu dla emerytów z naszej 
miejscowości oraz stworzenie sekcji artystycznych: muzyczna, pla-
styczna, turystyczna itp.
 Jak można zostać członkiem klubu? Jak mówi Pan Czesław Ku-
bień - założyciel Klubu - wystarczy pojawić się na jednym ze spotkań 
i wyrazić chęć uczestniczenia w dalszych spotkaniach. 
 Zapisując się do klubu można zyskać bardzo wiele, mianowicie 
samo spotkanie się z emerytami z naszej miejscowości, często ró-
wieśnikami to świetna okazja do rozmowy. „Widywałyśmy się tylko 
w kościele, nie było czasu się odwiedzać, a teraz możemy ze sobą 
porozmawiać i to jeszcze w sympatycznym gronie” - mówi członkini 
klubu. „Rozwijamy swoje talenty, dużo rozmawiamy, wymieniamy się 
doświadczeniem i chętnie sobie pomagamy w różnych sytuacjach. To 
bardzo fajne, że możemy miło spędzić czas.” 
 Klub może integrować i wspierać aktywność osób będących na 
emeryturze czy rencie oraz zapewnić wspaniałe towarzystwo we wła-
snej miejscowości. 

Święto w Klubie Seniora

 W przyszłości Klub ma na celu organizowanie wycieczek po całej 
Polsce i kto wie, może również za granice kraju. Klub choć jeszcze nie-
dawno zawiązany to widać jak mocno i prężnie się rozwija.
 Dnia 10 września, seniorzy obchodzili swoje własne święto, któ-
re rozpoczęło się Mszą Świętą o godzinie 15:00 w Kościele Parafialnym 
w Juszczynie. Następnie seniorzy udali się do Domu Ludowego na 

uroczysty obiad i biesiadowanie. Również dzie-
ci i młodzież zaangażowali się w ten szczególny 
dzień. Były wierszyki i wspólne śpiewanie. Nie 
zabrakło Ks. Andrzeja Zawady oraz Ks. Andrzeja 
Bojdy oraz przedstawicieli władz, Pana Piotra 
Pieli, Pana Stanisława Gołek, Pana Czesława 
Matlaka. W tym szczególnym dniu Klub Seniora 
zjednoczył dzieci, młodzież i seniorów z naszej 
miejscowości. Jak pięknie się dzieje w Juszczy-
nie. Trzymajmy kciuki - oby było tak dalej. Liczy-
my na to, że już niedługo zobaczymy jeszcze 
efekty działania klubu. 
 Serdecznie zapraszamy osoby chętne 
na spotkanie w każdy wtorek o godz: 18:00 do 
świetlicy Domu Ludowego w Juszczynie.
Klub Seniora Wrzos serdecznie dziękuję spon-
sorom, którzy ofiarowali owoce oraz pieczywo 
na obchody Święta Seniora:
- Czech & Czech. Warzywa, owoce. Czech C.
- Piekarnia Tradycyjna Świniański Wojciech

Gęś nadziewana na różne sposoby 
Gęś zawsze musimy starannie oczyścić i natrzeć solą wewnątrz i na 
zewnątrz. Dopiero po takim zabiegu nadziewamy ptaka. Oto kilka 
propozycji nadzienia:
Nadzienie z jabłek:
Jabłka kroimy w plastry  mieszamy z majerankiem i innymi przypra-
wami i nadziewamy nimi gęś.
Nadzienie z ziemniaków:
Obrane ziemniaki  parzymy i kroimy je następnie mieszamy z przypra-
wami i faszerujemy drób.
Nadzienie z wątróbki:
Wątróbkę siekamy i mieszamy z bułką tartą, masłem, majerankiem, 
solą oraz pieprzem.
Gęś pieczemy na brytwannie ciągle polewając własnym sosem. 

Gęś pieczona w musztardzie
Oczyszczoną gęś dobrze nacieramy solą i pieczemy, kiedy jest już 
w połowie gotowa do tłuszczu na brytwannie dodajemy dwie łyżki 
musztardy francuskiej i dobrze rozprowadzamy ją w tłuszczu. Sosem 

W KUCHNII Z PANIĄ ELĄ

który powstał często polewamy ptaka a na koniec pieczenia osypije-
my go tartą bułką. Do powstałego sosu dodajemy bulion lub wodę, 
zagotowujemy i polewamy sosem gęś na półmisku.

Kaczka na czerwonym winie
Oczyszczoną kaczkę nasolić i obrumienić na maśle następnie wsypać 
łyżkę mąki zasmarzyć i wlać szkalnkę czerwonego wina i wkroić w pla-
stry połowę cytryny, dodać łyżeczkę cukru i dusić na wolnym ogniu. 

Schab karkowy z musztardą
Składniki: 3 kg schabu karkowego, główka czosnku, słoik musztardy, 
sól
Wykonanie: Czosnek obrać pokroić w kosteczkę i połączyć z solą 
tym szpikować mięso. Następnie całą musztardę rozsmarowujemy na 
schabie i odstawiamy na 2 godziny aby mięso dojrzało. W piekarni-
ku podgrzewamy blachę i wykładamy na nią mięso i posypujemy po 
wierzchu cukrem, obok mięsa układamy małe ziemniaczki. Wszystko 
pieczemy aż z musztardy i cukru utworzy się chrupiąca pierzynka. 

Elżbieta Kliś
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 W dnia 20 i 21 sierpnia po raz ósmy 
odbył się Memoriał poświęcony pamięci An-
drzeja Wiśniowskiego. Na sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół im ks. prał. Stanisława Gawlika 
w Radziechowach zagrało ponad 200 zawod-
ników z całej Polski. 

WYNIKI TEGOROCZNYCH ZAWODÓW PRE-
ZENTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Kategoria: A - Szkoła Podstawowa klasa 
1-3, oraz 4-6

klasa 1-3
Miejsce I - Maksymilian Gwizdoń,
Miejsce II - Robert Żydek,
Miejsce III - Oliwia Gąsior,
Miejsce IV - Kacper Frączek,

oraz 4-6
Miejsce I - Oliwier Gwizdoń 
Miejsce II - Michał Gawlas,
Miejsce III - Ilona Sztwiertnia, 
Miejsce IV - Natalia Gajewska
Kategoria: B - Gimnazjum 
Miejsce I - Patryk Jędrzejczak,
Miejsce II - Kamil Czapla, 
Miejsce III - Krzysztof Pawłowski, 
Miejsce IV - Jakub Suchoń,

Kategoria: C - Kobiety Open
Miejsce I -  Natalia Szymczyk, 
Miejsce II -  Natalia Gajewska, 
Miejsce III -   Sylwia Sołtysik,
Miejsce IV -   Ilona Sztwiertnia, 

Kategoria: D - Weterani (powyżej 55lat)
Miejsce I - Mirosław Lewczuk,
Miejsce II - Bogusław Madej,
Miejsce III -  Krzysztof Mirek
Miejsce IV -  Andrzej Sanetra,

Kategoria: E - Osoby niepełnosprawne
Miejsce I -  Dariusz Ścigany,
Miejsce II -  Sławomir Brak,
Miejsce III -  Grzegorz Pieronek,
Miejsce IV -  Michał Reterski,

Wyniki VIII Ogólnopolskiego Memoriału  
im. Andrzeja Wiśniowskiego w Tenisie Stołowym

Kategoria: F - Amatorzy (do IV ligi włącznie) 
Miejsce I -  Błażej Cioch, 
Miejsce II -  Paweł Gąsiorski,
Miejsce III -  Mirosław Lewczuk,
Miejsce IV -  Grzegorz Marciniec,

Kategoria: G - Open (bez ograniczeń ligo-
wych)
Miejsce I -  Mateusz Gołębiowski
Miejsce II -  Jan Szymczyk,
Miejsce III -  Jakub Masłowski,
Miejsce IV -  Kamil Michalik,

Głównymi sędziami turnieju byli: Jerzy Schre-
iber oraz Tomasz Mika – koordynator turnieju. 

Łączna pula nagród finansowych w kategorii 
OPEN turnieju stanowiła aż 2000 złotych!
Nagrodę finansową za 1 miejsce ufundowa-
ła ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY w Radziecho-
wach-Wieprzu. Nagrodę za miejsca II – IV 
ufundowane zostały dzięki pozyskanej da-
rowiźnie od Pana Macieja Bieguna. Nagrody 
dla młodzieży i dzieci w formie sprzętu spor-
towego ufundował Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej Radziechowy-Wieprz. 
 Organizatorami wydarzenia była: Rodzi-
na Wiśniowskich, LITS Meble Anders Żywiec, 
Zespół Szkół im ks. Prał Stanisława Gawlika 
w Radziechowach, Gminne Centrum Kultury, 
Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz,  
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Radziechowach – Wieprzu i Urząd Gminy Ra-
dziechowy – Wieprz. 
Patronat medialny nad wydarzeniem odjęli: 
IV. Patronat medialny
Magazyn Polski PingPong - www.pingpong.
com.pl
Tyski Tenis - www.tyskitenis.zafriko.pl
WGmedia - www.wgmedia.eu
 Patronem honorowym Turnieju był Wójt 
Gminy Radziechowy-Wieprz Pan Maciej Mika.
 Dziękujemy licznym sponsorom tur-
nieju, którymi byli: Rodzina Wiśniowskich, 
Firma  ALBIS Biuro Budowlane, ETNO BANK 
Spółdzielczy Radziechowy-Wieprz, Firma 

Żywiec-Zdrój, Gmina Radziechowy-Wieprz, 
Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 
Radziechowy-Wieprz, Usługi Kamieniarskie 
Bartłomiej Kosiec, Drink Bar „Fufek & Fer-
dek”  Stanisław Juraszek, Horse Speed Trans,  
GS Węgierska Górka,   Wolny Cięcina,  Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego Błachut, „Darvin”-
-meble na wymiar, Magazyn Towarów Ma-
sowych Helena i Benedykt Czech, „PIERNIKI 
ŻYWIECKIE” K i K Bielewicz, EDBUD  Płytki 
Ceramiczne Jerzy Tlałka, Biuro Usług Geode-
zyjnych-Marcin Dziedzic, Tomasz Kosiec, Piotr 
Kosiec, Marcin Mika, Adam Jurasz i  M.R- 
PLAST Marcin Rybarski. 

(M.H)
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Jak mały klub stał się wielki

 Gdyby ktoś przed kilkoma laty powiedział, że klub z Ra-
dziechów wkrótce będzie najlepszą drużyną na Żywiecczyźnie 
i czołową w Beskidach, to z miejsca - z etykietą wariata - zostałby 
przewieziony do Międzybrodzia. Czasy mamy jednak takie, jakie 
mamy. Wyniki są tam, gdzie są ambicje i... pieniądze. 

 „Miodowe lata” w Radziechowach i Wieprzu pojawiły się wraz 
z  wkroczeniem do struktur klubu firmy Instalex z  Aleksandrem 
Juraszkiem  na czele. Miejscowy biznesmen, w randze wiceprezesa 
klubu, jednocześnie gminny radny, postawił przed sobą konkretny 
cel: mieć najlepszy klub w regionie. No to postanowił złączyć zespoły 
z Radziechów i Wieprza w jedno, czego efektem jest dzisiejszy GKS 
Radziechowy-Wieprz. Popularne „Fiodory”, lub jak to wolą poliglo-
ci - „Fiodorentina” - to obecnie poważna firma. W derbach - w meczu 
oczywiście pucharowym - leje Maksymiliana Cisiec 10:0, a w IV lidze 
radzi sobie nadto wybitnie - lideruje po 13. kolejkach. 
 GKS to nie tylko klub z płynnością finansową oraz przyzwoitym 
zapleczem. GKS to przede wszystkim atmosfera, która go otacza. 

Gmina dumna jest ze swoich piłkarzy, na mecze regularnie przycho-
dzą mieszkańcy, nie tylko po to, aby napić się piwka i zwyzywać sę-
dziów, ale również - a może i przede wszystkim - by kibicować swo-
jej drużynie. Drużynie, która tworzona była przez lata w oparciu na 
braciach Byrtkach - Szymonie oraz Łukaszu (w późniejszym czasie 
dołączył również  Marcin). „Fiodory” to dziś jeden z najbardziej per-
spektywicznych klubów w regionie.
 Dlaczego? A no dlatego, że prezesi stawiają na zawodników 
swoich - tu na uwagę zasługuje oczywiście utalentowany  Mateusz 
Janik - oraz z regionu. Nie ma w Radziechowach zaciągu ze Śląska, tak 
jak to było w innych drużynach z Żywiecczyzny niegdyś. To pozwala 
myśleć optymistycznie. A co czas pokaże, czy radziechiowanie na po-
ważnie włączą się do walki o III ligę. Na dziś to nie tylko „czarny koń” 
rozgrywek, ale również ich główny faworyt z racji kadry zawodniczej, 
co wielu fachowców podkreśla.

 autor: Arek Oczko, fot.: Greta Olak
(źródło: http://www.sportowebeskidy.pl/iv-liga/

jak-maly-klub-stal-sie-wielki)
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