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Minęły wakacje, przed nami kolejny rok 
szkolny – dziesięć miesięcy intensywnej pracy 
nad pogłębianiem wiedzy i rozwijaniem umie-
jętności oraz pasji. To także czas trudnej pracy 
wychowawczej. Dlatego na nadchodzące dni 
wysiłku i  skupienia wszystkim uczestnikom 
procesu dydaktycznego, wychowawczego 
i  opiekuńczego życzę w  imieniu władz samo-
rządowych Gminy Radziechowy–Wieprz wy-
trwałości, nowych wspaniałych doświadczeń, 
spełnienia wszystkich planów, rozwoju zainte-
resowań. 

Nauczycielom i  Pracownikom oświaty, 
a  także Rodzicom uczniów składamy najser-
deczniejsze życzenia satysfakcji z  wykonywa-
nej trudnej misji wychowawczej. Niech Wasi 
uczniowie swoimi postępami w  nauce wyna-
grodzą długie godziny starań. 

Wam, Drodzy 
Uczniowie, życzę, by 
najbliższe miesiące 
nie tylko zaowocowa-
ły dobrymi ocenami 
i wynikami sportowymi, ale także by był to czas 
pełen radości, przynoszący nowe doświadcze-
nia i  przyjaźnie. Bądźcie ambitni, niestrudzeni 
i żądni wiedzy. 

Wszystkim życzę, aby nowy rok szkolny był 
czasem wielkiej intelektualnej przygody owo-
cującej wspaniałymi efektami. I  niech sukcesy 
osiągane przez Was będą powodem do dumy 
dla Was, Waszych bliskich i  dla wszystkich 
mieszkańców naszej Gminy!

Życzy
Wójt Gminy

Radziechowy – Wieprz 
Grzegorz Figura

DOŻYNKI GMINNE W PRZYBĘDZY

Drodzy uczniowie,
Szanowni Rodzice,
Nauczyciele i Wychowawcy…

Z  wieńcami plecionymi ze zboża i  rado-
ścią w sercu mieszkańcy Przybędzy spieszyli 
podziękować Stwórcy za tegoroczne plony. 
Barwny korowód wyruszył spod Domu Lu-
dowego o godz. 9.30. Z uśmiechem skrywa-
nym pod materiałem parasoli mieszkańcy 
i  goście sołectwa Przybędza przemaszero-
wali dumnie w  stronę kościoła Matki Bożej 
Częstochowskiej na mszę dziękczynną roz-
poczynającą uroczystości dożynkowe.

Nie brakło górali, pocztów sztandarowych, 
góralskich strojów ludowych ani kapeli. Na uro-
czystość przybyło również wielu przedstawicie-
li władz Gminy na czele z Wójtem Grzegorzem 
Figurą, Radnymi oraz ze wszystkimi Sołtysami. 
Swoją obecnością zaszczyciła nas także Pani 
Poseł Małgorzata Pępek Poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz pani Magdalena Pro-
chownik asystentka Pani Małgorzaty Handzlik 
Poseł do Parlamentu Europejskiego.

cd. na str. 2
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Wierni w  modlitewnym skupieniu 
dziękowali Panu Bogu za tegoroczne 
plony we wspaniałej oprawie liturgicz-
nej. Piękne kazanie tego dnia w  nowo 
mianowanej parafii w Przybędzy wygło-
sił gościnnie Proboszcz Parafii Świętego 
Marcina w  Radziechowach ks. Ryszard 
Kubasiak. Mszę prowadził nowy pro-
boszcz parafii Janusz Dudek. 

Po mszy na przybyłych gości czekał 
doskonale przygotowany program arty-
styczny, za przygotowanie  którego w zna-
czącej części wzięła odpowiedzialność 
miejscowa szkoła. Jeszcze nigdy tak nie 
rozpoczął się tutaj rok szkolny i choć tym 
razem 1 września wypadł w niedzielę, to 
spora część uczniów i nauczycieli Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy za-
witała do szkoły wcześniej, by jak najlepiej 
zaprezentować się wszystkim gościom te-
gorocznych Gminnych Dożynek. 

Dzieci zaprezentowały nie tylko do-
skonały warsztat wokalny, ale także 

poprzez inscenizację tradycyjnych ob-
rzędów opowiedziały w  symboliczny 
sposób o trudzie ludzkiej pracy i radości, 
jaką niosą obfite plony ziemi. Ciekawym 
występem kabaretowym zaskoczyło 
przybyłych gości również Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Przybędzy. Nie można 
zapomnieć także o wspaniałej oprawie 
muzycznej wydarzenia, którą zajęła się 
Orkiestra Dęta z  Radziechów, nie za-
brakło także tradycyjnych przyśpiewek. 
Biesiadnikom czas umilała skoczna nuta 
kapeli Zespołu Regionalnego „Grojco-
wianie”, która pod koniec wyciągnęła 
świętujących do tańca na szkolnym bo-
isku. 

Wszystkim przybyłym do Przybędzy 
na tegoroczne dożynki składamy ser-
decznie podziękowania, w  szczególności 
dziękujemy Pani Poseł Małgorzacie Pępek 
oraz Pani Magdalenie Prochownik, przed-
stawicielce biura poselskiego pani Poseł 
Małgorzaty Handzlik.

Serdecznie dziękujemy naszym spon-
sorom: Bankowi Spółdzielczemu Radzie-
chowy - Wieprz, Ośrodkowi Hodowli Zaro-

dowej w Osieku Spółka z o.o., Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska, 
Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego 
w Węgierskiej Górce, Państwu Bogu-
sławie i Władysławowi Wolnym oraz 

Panu Wojciechowi Świniańskiemu.
Dziękujemy wszystkim występującym 

artystom, OSP w  Przybędzy za pomoc 
w organizacji, Pani Zofii Piecuch za przy-
gotowanie wystawy plonów rolnych oraz 

wszystkim Paniom z  Kół Gospodyń Wiej-
skich, zaś w szczególności KGW z Przybę-
dzy za przygotowanie wspaniałych ciast, 
poczęstunku oraz udekorowanie Przybę-
dzy.  

Mamy nadzieję, że w  nadchodzącym 
roku radość z  plonów i  urodzaju będzie 
powodem do jeszcze huczniejszego świę-
towania.

(M. Husar)

cd. ze str. 1
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Dożynki 2013

TYDZIEŃ FANTASTYKI W BIBLIOTECE W RADZIECHOWACH
Ostatni tydzień wakacji młodzi mieszkańcy Radzie-

chów mieli okazję spędzić korzystając z wielu atrakcji, któ-
re zapewniła biblioteka. Tłumy przewijały się od rana do 

późnych godzin. Można było zagrać w gry planszowe, komputerowe, na konsolach i w RPG. 
Mieliśmy filmowy dzień horrorów, a także dzień japoński zdominowany przez sushi  - miał 
miejsce pokaz przyrządzania a następnie degustacja, w której wzięli udział wszyscy obec-
ni w bibliotece.  Obejrzeliśmy film animowany i dokumentalny,  które stworzyli uczestnicy 
warsztatów „Machina zmian”. Na zakończenie tygodnia odbyło się spotkanie Katarzyny Ry-
rych – pisarki i poetki – z podejmującymi próby pisarskie młodymi mieszkańcami Radzie-
chów.  Pani Katarzyna w sposób barwny opowiadała o zawodzie pisarza, jego cieniach i bla-
skach, a także udzieliła wielu cennych porad, co należy zrobić, aby zostać opublikowanym.

Tymi słowami rolnicy dziękowali za plony podczas gminnych 
dożynek, które odbyły się w Przybędzy. Obchody rozpoczęły się 
korowodem, szli: zaproszeni przedstawiciele władz naszej gmi-
ny i powiatu, członkinie KGW z Przybędzy, Radziechów, Wieprza, 
Brzuśnika, Juszczyny,  Bystrej, reprezentanci Związku Podhalan, 
poczty sztandarowe.

Pochód przeszedł z placu przed Domem Ludowym do kościoła 
przy dźwiękach orkiestry dętej z  Radziechów. Następnie odbyła 
się uroczysta msza św., podczas której złożono dary z płodów rol-
nych i  wysłuchano występu zespołu folklorystycznego „Grojco-
wianie”. 

Po uroczystej 
mszy św. Członki-
nie KGW w  Przy-
będzy zaprosiły 
gości na suty 
poczęstunek w  sali Domu Ludowego. Spotkanie uświetniły do-
żynkowe występy KGW z  Przybędzy, zespołu folklorystycznego  
„Grojcowianie”, orkiestry dętej z Radziechów oraz dzieci z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Przybędzy. Nad przebiegiem progra-
mu artystycznego czuwała Jadwiga Jurasz. Spotkanie zakończył 
podziękowaniami Wójt Gminy. Mimo iż aura nie sprzyjała, entu-
zjazm rolników zadość uczynił pogodzie. 

Nas Jedyny Pon Bócku
Z Twojej dobroci wyrosła
Przynicka na ziomniocysku
Jencmiyń i łowiesek na żytnisku.

To ty Pon Bócku
Dołeś chlebek na dożynki
Bułecki biołe
Kołoc z fajnej mąki.

Skoda Panie
Ze nie jodos z nami chleba
Un taki dobry 
Niek Ci chocioż wonio jaz do nieba.

Niek Ci woniajom kwiotecki
Co po wsi nazbierane
Jastry, gieorgonije, kłosecka
Ze serca Tobie dane
Nas jedyny Pon Bocku.

Joanna Jagosz

TEATRZYK LALKOWY W RADZIECHOWACH
Z  radością informujemy, że 

otrzymaliśmy dofinansowanie 
w  wysokości pięciu tysięcy zło-
tych w  ramach „Działaj Lokalnie 

VIII” na realizację projektu „Zza kurtyny wspomnień – rodzinny 
teatr lalek”.

Zapraszamy do udziału w  projekcie dzieci, młodzież, doro-
słych. Zgłaszajcie się najlepiej parami  rodzeństwo, koleżanki, ko-
ledzy, rodzice lub dziadkowie z dziećmi.

Zbieramy grupę 25 osób, która 22 września pojedzie z nami (za 
darmo) obejrzeć spektakl lalkowy i zwiedzić teatr Banialuka. Na-
stępnie w ramach warsztatów przygotujemy scenariusz naszego 
przedstawienia, zaprojektujemy i stworzymy lalki i dekoracje, a na 
sam koniec zaprezentujemy gotowe przedstawienie. 

Zapraszamy serdecznie. Spotkania warsztatowe odbywają się 
w czwartki o godzinie 16:00 w bibliotece w Radziechowach. Do-
łącz do nas! Stwórz coś niepowtarzalnego.
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SKANUJEMY STARE ZDJĘCIA, ZBIERAMY WSPOMNIENIA!
Jeżeli mają Państwo w swoim 

posiadaniu stare rodzinne foto-
grafie lub pamiętniki, pomożemy 

zabezpieczyć je przed zniszczeniem – w bibliotece zeskanujemy je 
za darmo, dzięki czemu państwa zbiory przetrwają dłużej. Zbiera-
my również opowieści i chronimy je przed zapomnieniem. Bardzo 
często nie doceniamy wiedzy i pamięci najstarszych członków na-
szych rodzin. Zbyt późno przychodzi myśl, że babcia czy dziadek 
mieli tak wiele do powiedzenia, pamiętali czasy, o których więk-
szość młodych ludzi już dziś niewiele wie. 

Zwracamy się z  prośbą do mieszkańców gminy urodzonych 
przed rokiem 1935 : zadajcie sobie pytanie: jak to było, kiedy mia-
łam/miałem 10 lat, 20 lat, 30 lat. Jak wyglądał wtedy mój  dom, jak 
się żyło, jak się pracowało, jak się jadało?  Na pewno macie wiele 
ciekawych historii do opowiedzenia. Wasze wspomnienia są bar-
dzo cenne, nie pozwólmy im zniknąć. 

Jeżeli zechcecie opowiedzieć nam swoje historie skontaktujcie 
się z biblioteką telefonicznie  (338676146) albo przyjdźcie do bi-
blioteki  lub przyślijcie kogoś z rodziny. Biblioteki działają w każdej 
miejscowości gminy oprócz Przybędzy w Domach Ludowych od 
godziny 8:00. A w Radziechowach zapraszamy codziennie już od 
godziny 7:00 rano. 

Swoje pogodki zaczęła z nami nagrywać pani Stanisława Jura-
szek z Radziechów, która wypożyczyła nam również swoje utwory 
pisane do zeskanowania. 

W bibliotece zgromadziliśmy również prawie wszystkie kroniki 
gminne, a dzięki Fundacji Ośrodek Karta zamieszczamy niektóre 
dokumenty na stronach internetowych projektu „Cyfrowe Archi-
wa Tradycji Lokalnych”

Zapraszamy do kontaktu i współpracy – tylko od Was zależy, 
czy przetrwają lokalne pamiątki i wspomnienia.

Zapraszamy do zwiedzania 
wystawy w  bibliotece w  Radzie-
chowach do końca września.

O wystawie:
Na początku 1949 r. sowieccy inżynierowie na realizację pro-

jektu budowy potężnej huty wybrali tereny wsi Pleszów i Mogiła, 
leżące na wschód od Krakowa. Obok kombinatu miało powstać 
wzorcowe, socjalistyczne, stutysięczne miasto. W  planach miało 
być miastem nowoczesnym, pięknym i wygodnym, przyćmiewa-
jącym starą królewską stolicę. Utopijne plany wkrótce zderzyły się 
z  komunistyczną rzeczywistością. System nie podołał wyzwaniu 
„szklanych domów”, zamiast których powstały szare blokowiska, 
spełniające wyłącznie rolę sypial-
ni dla robotników.

Budowa miasta i  kombinatu 
była także wielką akcją propagan-
dową, przedstawiającą ogromne, 
komunistyczne przedsięwzięcie 
jako sukces gospodarki planowej 
i rezultat niewzruszonej przyjaźni 
ze Związkiem Sowieckim, „dzieło 
jakiego nie zna historia naszego 
narodu, niezniszczalny pomnik”.

Społeczeństwo Nowej Huty 
i najważniejsze wydarzenia okre-
su PRL w  Nowej Hucie przed-
stawia ekspozycja. Zawiera ona 
unikatowe zdjęcia – najstarsze do-

tyczące Nowej Huty, jakim dysponuje IPN pochodzi z 25 czerwca 
1949 r. przedstawia początek prac ziemnych przy niwelacji terenu. 
Załączono również fotografie upamiętniające budowę kombinatu 
i życie społeczeństwa w Nowej Hucie, włącznie z przedstawieniem 
związku Karola Wojtyły z tworzącą się tam społecznością katolicką 
i ważne, wpisane w historię wydarzenia – walkę o krzyż w 1960 r., 
budowę kościoła Arki Pana, Nową Hutę w 1968 r. oraz w latach 70., 
wizyty komunistycznych władz w Nowej Hucie i kombinacie, jak 
również odsłonięcie pomnika W. Lenina. Nie zabrakło także zdjęć 
ukazujących walkę Nowej Huty z systemem i komunistyczną wła-
dzą w Polsce w latach 80. Poszczególne części są opatrzone zwię-
złym komentarzem.

Zapraszamy do wszystkich 
naszych placówek! Jesteśmy 
na etapie robienia zakupów 
w  związku z  czym prosimy 
o  zgłaszanie tytułów, które we-
dług Was powinny znaleźć się 
w naszej ofercie.
Tel. 338676 146
Mail: gbp@radziechowy-wieprz.pl 

Zapraszajcie nas do znajo-
mych na Facebooku i  Naszej 
Klasie – odpowiadamy na pyta-
nia, informujemy o  działaniach, 
organizujemy konkursy z nagro-
dami.

WYSTAWA Z INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ: NOWA HUTA MIASTO WALKI I PRACY

NASI SKOCZKOWIE ZNOWU NA PROWADZENIU!
W  sobotę 7 września 2013 roku 

w  Zakopanem na podium stanął 
Szczepan Kupczak. Zdobył on srebrny 
medal mistrzostw Polski w kombinacji 
norweskiej. Jego brat Kacper Kupczak, 
lider w  mających miejsce tego same-
go dnia skokach, zakończył bieg jako 
czwarty.

Po porannej serii skoków na 
prowadzeniu w  klasyfikacji znaj-
dował się Kacper Kupczak Za-
wodnik SS-R LZS Sokół Szczyrk. 
Poszybował on na odległość 122 
metrów, wyprzedzając tym sa-
mym swojego brata Szczepana, 
który oddał skok na odległość 
118,5m i  zyskał 19- sekundową 

przewagę na starcie. Szczepanowi Kupczakowi udało się 
jednak dogonić brata i zakończyć bieg na wyższej pozy-
cji, zyskując pierwszy w  swojej karierze srebrny medal 
mistrzostw Polski. 

Bieg kombinacji norweskiej rozegrał się na trasie nar-
torolkowiej w pobliżu skoczni o długości (5 x 2km). Pierw-
sze miejsce w zawodach zdobył Paweł Słowiok. Na trze-

cim miejscu znalazł się Mateusz 
Wantulok z  Wisły – mistrz Polski 
sprzed ubiegłotygodniowych za-
wodów rozgrywanych w  Szczyr-
ku. 

Zdobywcy wszystkich trzech 
miejsc na podium reprezentowali 
klub AZS AWF Katowice.
Fotografie użyte w  materiale wy-
konała Pani Alicja Kosman/PZN. 
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Chcesz wyciąć drzewo? Sprawdź, czy nie potrzebujesz pozwolenia

Z kijami rajd (nie) ostatni

W  ostatni dzień sierpnia odbył się 
czwarty rajd z  cyklu „Marsz Złotego Kija”. 
Na trasie rozpoczynającej się o godz. 9.00 
pod Domem Ludowym w Radziechowach 
u c z e s t n i k o m 
marszu towarzy-
szyła nie tylko 
piękna pogoda, 
ale także do-
skonały nastrój. 
Trasa marszu 
objęła ponad 7 
km, prowadząc 
uczestników ko-
lejno przez Ma-
tyskę, Przybędzę, 
Wajdówkę, koń-

cząc się ponownie pod Domem Ludowym 
w  Radziechowach. Wśród uczestników 
marszu była Pani Sołtys Janina Tlałka  oraz 
Pani Jadwiga Górna Sekretarz Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz. Najstarszy z  maszeru-
jących tego dnia miał 79 lat.

31 sierpnia miał być finalnym, ostatnim 
rajdem cyklu „Marsz Złotego Kija” zaplano-
wanym w  tym roku. Jednakże w  związku 
z prośbą oraz wyrażoną przez uczestników 
chęcią dalszej dobrej zabawy i  rozwijania 
formy, organizatorzy zdecydowali się zor-
ganizować jeszcze jeden marsz. 

Wszystkich chętnych zapraszamy ser-
decznie 28 września, spotykamy się pod 
Domem Ludowym w Brzuśniku.

(M. Husar)

Nie ma chyba takiego właściciela działki lub ogródka, który nie 
stanąłby przed problemem, co zrobić z niechcianym drzewem na 
swoim terenie. Chcąc wyciąć drzewo, pomimo tego, iż jesteśmy 
właścicielami danej nieruchomości, musimy uzyskać zgodę.

Za wycinanie drzew lub krzewów, nawet na własnym gruncie, 
może spotkać nas surowa kara, tym boleśniejsza, im więcej roślin 
wytniemy. Dotyczy to zwłaszcza wiekowych roślin. Aby uniknąć 
kary finansowej, wystarczy postarać się w urzędzie o odpowiednie 
zezwolenie.

Taka sama kara grozi w przypadku zniszczenia drzew lub krze-
wów spowodowanego niewłaściwym wykonaniem zabiegów 
pielęgnacyjnych. Ustawa z  dnia 16 kwietnia 2004r. o  ochronie 
przyrody (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z późn. 
zm.) określa precyzyjnie, jakie zabiegi w obrębie korony drzewa są 
dopuszczalne i jest to:

−	 usuwanie gałęzi martwych, uszkodzonych lub wchodzą-
cych w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami tech-
nicznymi,

−	 kształtowanie korony drzewa do 10 lat, a  następnie 
utrzymanie  formowanego kształtu korony drzewa

Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na wycięcie drzewa lub 
krzewu?

−	 zezwolenie na wycinkę nie jest konieczne, gdy wiek 
drzewa lub krzewu nie przekracza 10 lat,

−	 w  przypadku drzew owocowych należy pamiętać rów-
nież o tym, że zezwolenie nie jest wymagane tylko wtedy, gdy wy-
cinane są drzewa wydające owoce. Wycięcie ozdobnego drzewa 
owocowego będzie już bowiem wymagało uzyskania zezwolenia.

Do kogo się zgłosić? Kto wydaje zezwolenie?
Zgłaszamy się po wniosek do odpowiedniego dla nas urzędu. 

Organem, który wydaje zezwolenia na wycięcie drzew lub krze-
wów jest prezydent miasta, burmistrz czy wójt w  zależności od 
miejsca położenia nieruchomości. 

Czy jest opłata za złożenie wniosku?
Złożenie w Urzędzie Gminy wniosku o wydanie zgody na wy-

cinkę drzewa lub krzewu jest wolne od opłat administracyjnych.
Ile trzeba czekać?
Czekanie na decyzje zajmie nam ok 30 dni (może krócej, to za-

leży od woli urzędu). Ten czas jest wymagany, aby wniosek został 
rozpatrzony, aby została przeprowadzona wizja lokalna, a następ-
nie decyzja.

Młode Talenty - na spotkaniu z Marylą Rodowicz
Fantastyczną niespodziankę 

przygotowała Nam Maryla Rodo-
wicz. W odpowiedzi na pismo Wójta 
Gminy, dwa dni przed koncertem, 
asystentka Maryli Rodowicz za-
prosiła Młode Talenty na spotka-
nie przed koncertem w Żywcu. 16 
Sierpnia młodzież miała okazję 

chwilę porozmawiać z ikoną polskiej muzyki, zrobiliśmy zdjęcia 
i zebraliśmy autografy. Było cudownie. Dziękujemy!
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Niecodzienne wydarzenie odbyło się 25 sierpnia na sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół im ks. prał. Stanisława Gawlika w Radzie-
chowach. Ponad 200 zawodników z terenu całego kraju przyjecha-
ło do naszej gminy, by wziąć udział w V Ogólnopolskim Memoriale 
Andrzeja Wiśniowskiego w Tenisie Stołowym. 

Turniej był doskonałą szansą dla wszystkich sympatyków tej 
sportowej dziedziny, by cieszyć się wspólną pasją z innymi zawod-
nikami i podjąć sportową, wspaniałą rywalizację, w której zapre-
zentować mogli swoje umiejętności. 
Rozgrywki trwały już od godziny 8.00. Głównym celem zawodów 
było nie tylko uczczenie pamięci Andrzeja Wiśniowskiego, ale tak-
że popularyzacja tenisa stołowego jako środka rehabilitacji, rekre-
acji i czynnego wypoczynku.
Turniej przewidywał aż siedem kategorii: A – Szkoły Podstawo-
we, B – Gimnazjum, C – Kobiety Open, D i E – Osoby niepełno-
sprawne do 18 lat i powyżej 18 lat, F – amatorzy (do IV ligi włącz-
nie)  oraz G - Open ( bez ograniczeń ligowych). 

WYNIKI ZAWODÓW WG POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII PREZEN-
TUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Kobiety – Open:
1.  Ewa Kufel, 
2. Karolina Tokarczyk, 
3. Joanna  Krzok, 
4. Barbara Blachura, 
5 – 6. Karolina Januś , Sandra Hetnał, 
7 – 8. Marzena Topór, Weronika Januś, 
9 – 13. Krystyna Wróbel, Monika Kasperkiewicz, Sonia Kulasińska, 
Magdalena Graboń, Anna Bieńko.

Szkoły Podstawowe: 
1. Zandecki Jan, 
2. Bartosz Sobel,
3. Mateusz Dadak, 
4.Kamil Czapla, 
5 – 6. Ksawery Ziętara, Adrian 
Wiecheć, 
7 – 8. Oliwier Gwizdoń, Łukasz 
Jureczko, 
9 – 12. Filip Rułka, Michał To-
man, Natalia Gajewska, Roksa-
na Potempa, 
13 – 16. Filip Warda, Bartosz Si-
wik, Maksymilian Rus, Paulina 
Adamus, 

Gimnazja 
1. Sebastian Baran,
2. Paweł Grela, 
3. Tokarczyk Karolina, 
4. Jan Zandecki, 
5 – 6. Dawid Dziembała, Patryk Krzemień, 
7 – 8. Grzegorz Moskała Sandra Hetnał, 
9 – 12. Artur Grela, Dawid Gorol, Grzegorz Ptaszek, Jakub Papała, 
13 – 16. Sonia Kulasińska, Weronika Januś, Karol Szczepanek, Da-
niel Kuraś, 
17 – 24. Sebastian Adamus, Łukasz Szczepanek, Karolina Januś, 
Magdalena Graboń, Mateusz Nowak, Jan Zyzak, Anna Bieńko, Mo-
nika Kasperkiewicz.

Niepełnosprawni – powyżej 18 lat:
1. Grzegorz Pieronek, 
2. Sławomir Brak, 
3. Roman Ćwik, 
4. Michał Reterski, 
5 – 6. Tomasz Mika, Jerzy Kowol, 
7 – 8. Leon Picheń, Andrzej Pustówka.
Niepełnosprawni - do 18 lat
1. Mateusz Nowak, 
2. Andrzej Pytlarz, 
3. Andrzej Kliś.

OPEN 
1. Marek Kądziela, 
2. Bartosz Kwodawski, 
3. Kamil Michalik, 
4. Artur Szołtysek, 
5 – 8. Jurij Fomin, Błażej Cioch, Rafał Serwota, Kazimierz Rybak, 
9 – 12. Artur Gwixdoń, Mciej Łodziana,Karolina Tokarczyk, Seba-
stian Baran, 
13 – 16.  Grzegorz Marciniec, Jacek Balawajder, Michał Siwiec, 
Adam Staniczek,

V Ogólnopolski Memoriał Andrzeja Wiśniowskiego
w Tenisie Stołowym
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17 – 24. Marian Dziewoński, Grzegorz Dunat, Krzysztof Bielewi-
cz,Grzegorz Pieronek, Janusz Dziedzic, Jakub Papała, Dawid Go-
rol,Adam Kupczak, 
25 – 32. Krystian Motyka,Marian Mełczyk,Paweł Polański, Marek 
Papała, Karol Szczepanek, Krzysztof Zięty, Łukasz Misiarz, Marek 
Lach, 
33 – 48. Przemysław Łukaszewski, Dominik Dzięmbała, Krzysztof 
Lewczak, Adam Roszkowski, Krzysztof Cader, Dawid Grabski, Ire-
neusz  Krutak, Juliusz Czakon Jerzy Broniszewski, Łukasz Szczepa-
nek, Sandra Hetnał, Paweł Grela, Michał Caputa, Andrzej Sanetra, 
Michał Broniszewski, Artur Grela, 
49 – 64 – Zdzisław Śliwka, Jan Zyzak, Dawid Dziembała, Arkadiusz 
Trohym. Paweł Gołąb, Jerzy Tokarski, Daniel Dyrlaga, Eugeniusz 
Ptaszek , Eugeniusz Ptaszek-junior, Adam Gajewski, Andrzej Seky-
ra,Adrian Głąb. Józef Nosol.

AMATORZY OPEN:
1. Paweł Gąsiorski, 
2. Jurij Fomin, 
3. Sebastian Baran, 
4. Kazimierz Rybak, 
5 – 6. Marek Chybiński, Adam Staniczek, 
7 – 8. Paweł Polański, Rafał Serwota, 
9 – 12. Artur Gwizdoń ,Bogdan Flis, Andraj Sane-
tra, Adam Roszkowski, 
13 – 16. Andrzej Sekyra, Zdzisław Śliwka, Barbara 
Blachura, Krzusztof Zięty,
17 – 24. Marian Melczyk, Dominik Dziembała, 
Krzysztof Bielewicz, Łukasz Misiarz ,Sebastian Ni-
kiel, Ireneusz Krutak, Janusz Dziedzic, Jacek Bala-
wajder,
25 – 32 – Marian Dziewoński, Grzegorz Ptaszek, 
Magdalena Graboń, Weronika Januś,Grzegorz 
Marciniec, Przemysław Łukaszewski, Robert Klaf-
czyński, Włodzimierz Maślanka, 
33 – 48 – Patryk Krzemień, Juliusz Czakon, Michał 
Toman, Karolina Januś, Marek Papała,Przemysław 
Nowak, Adam Graboń, Łukasz Szcepanek, Dawid 
Dziembała, Adam Gruszecki,Sebastian Adamus, 

Eugeniusz Ptaszek –junior, Krzysztof Cader, Krzysztof Lewczak, 
Adrian Głąb, Jerzy Broniszewski. 
49 – 64- Eugeniusz Wisiński, Michał Broniszewski, Rafał Barliczek, 
Karol Szczepanek, Adam Gajewski, Józef Nosol, Jerzy Tokarski, Ma-
riusz Kozieł, Daniel Kuraś, Paweł Gołąb, Tomasz Borys, Grzegorz 
Moskała, Sebastian Adamus, Andrzej Pytlarz, Arkadiusz Trohym, 
Marzena Topór, 
65 – 66 –Barbara Justyńska, Jan Majdak.

Na zwycięzców czekały puchary, nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowego oraz finansowe: 1000 zł za I miejsce (katego-
ria OPEN), 300 za II miejsce i 200 za III miejsce. Każdy z zawodników 
otrzymał także pamiątkową koszulkę. Nagrody wręczone zostały 
przez: małżon-
kę Andrzeja 
Wiśniowskiego, 
o l i m p i j c z y k a 
Adama Jurasza, 
który dwa dni 
przed memo-
riałem podczas 
p i e r w s z e g o 
dnia „Dni Po-
wiatu Żywiec-
kiego” został 
uhonorowany 
z a s z c z y t n y m 
tytułem „Zasłu-
żony dla Powiatu” oraz Magdalenę Więzik - Dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz. 
Organizatorami turnieju byli: Pan Tomasz Mika, Rodzina Wiśniow-
skich, LITS TS Anders „Jedność” Żywiec oraz Zespół szkół im ks. 
prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach. 

 

Gratulujemy wszyst-
kim laureatom raz jesz-
cze! Mamy również na-
dzieję, że w podobnie 
wspaniałej atmosferze 
spotkamy się w przy-
szłym roku. 

(M. Husar)
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,,Naród, który nie pamięta swojej historii, nie wart jest przeżycia”
Jan Paweł II

Zaproszenie do współpracy 
Komitet honorowy obchodów IX Zaduszek Narodowych na 

Górze Matysce w Radziechowach zwraca się z prośbą o współtwo-
rzenie w/w uroczystości patriotyczno-religijnej. 

W tym roku, podczas uroczystości oddamy  hołd  Powstańcom, 
w 150 Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Będzie to wy-
jątkowa lekcja historii, tej mało znanej i  skrzętnie skrywanej. Za  
pomocą rekonstrukcji wydarzeń, w  oparciu o  szkice na kartonie 
,,Polonia” 1863 r. przedstawiające przebieg wydarzeń w Królestwie 
Polskim oraz Lithuania wykonana w latach (1864-1866) poświęco-
na Litwie – autorstwa Artura Grottgera, stanowiące patriotyczną 
inspirację dla wielu pokoleń Polaków,  przybliżymy klimat tamtych 
tragicznych, ale jakże ważnych i budzących ducha Narodu chwil.

Zapraszamy chętnych do udziału w  rekonstrukcji wydarzeń, 
w  tym do budowania makiet, szycia strojów, tworzenie modeli 
armat i broni z tamtych czasów. Jest również gorąca prośba o wy-
pożyczenie do inscenizacji: rekwizytów z tamtych czasów. Prosimy 
o  zgłaszanie się pod adresem dzieciserc@o2.pl lub telefonicznie 
501 355 794 

IX Zaduszki Narodowe zorganizowane będą 5 października 2013 
r. sobota, już dziś warto zarezerwować sobie czas, by dać świadectwo 
umiłowania swojej Ojczyzny, bowiem jeśli kogoś kochamy, to chce-
my o nim wiedzieć jak najwięcej, a swoją obecnością dajemy dowód 
swego patriotyzm.  

Każdorazowo na tej uroczystości, przy wtórze werbla odczyty-
wany jest Apel Poległych. Podniosłość chwili podkreśla obecność: 
Kompanii Honorowej, Pocztów Sztandarowych, Orkiestry Dę-
tej, chórów, licznie przybyłych delegacji Władz Samorządowych 
i szkół oraz bardzo licznej grupy osób kochających swoją Ojczyznę 
Polskę. Każdemu uczestnikowi Zaduszek Narodowych, podczas 
ustawiania w kolumnie marszowej, zostaje przypięta maleńka bia-
ło - czerwona kokardka. 

W tym roku, już po raz VII treść Apelu Poległych, odczytanego 
podczas usypywania Kurhanu Narodowego, została wyłoniona 
w drodze Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego, rozpisanego 
wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Tegorocznymi lau-
reatami zostały: Laura Tomczyk z Gimnazjum nr 1 im. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Luboniu, opiekun pracy Anita Plumińska  - Mie-
loch, oraz Karolina Witos i  Joanna Świniańska z Gimnazjum nr 3 
w Juszczynie, opiekun pracy Monika Dyrlaga.

Zaduszki będą organizowane we współpracy z NSZZ Solidar-
ność Browar Żywiec, Parafią p.w. Św. Marcina w Radziechowach, 
Starostwem Powiatowym w  Żywcu, UG Radziechowy – Wieprz, 
OSP i KGW z Gminy  Radziechowy – Wieprz, Stowarzyszenia Dzieci 
Serc i licznej grupy mieszkańców Podbeskidzia.   
Honorowy patronat nad uroczystością objęli:

	• Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy  - Ordynariusz Diecezji Bielsko-Ży-
wieckiej

	• Ks. Prałat Stanisław Bogacz – Dziekan Dekanatu Radziechow-
skiego

	• Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak – Proboszcz Parafii p.w. Św. Mar-
cina w Radziechowach

	• Stanisław Pięta – poseł na Sejm VII kadencji RP 
	• Stanisław Szwed – poseł na Sejm VII kadencji RP 
	• Wanda Sadlik - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich 

w Bielsku-Białej
	• Andrzej Zieliński – Starosta Powiatu Żywieckiego
	• Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka
	• Grzegorz Figura – Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz 
	• Przemysław Kubaszek - Prezes BS w Radziechowach
 • Patronat medialny: 
	• Radio Diecezjalne „Anioł Beskidów” 
	• Tygodniki : Źródło, Niedziela, Gość Niedzielny
 •

Zaduszki Narodowe w 150 Rocznicę
Powstania Styczniowego

Program uroczystości: 
Godz. 09:45 Spotkanie uczestników uroczystości przy I stacji Gol-
goty Beskidów
Godz. 10:00 Powitanie uczestników uroczystości patriotyczno - re-
ligijnej i utworzenie kolumny marszowej.
Godz. 10:05 Wymarsz na trasę –  Udział w  sztuce plenerowej: 
,,Z dymem pożarów z kurzem krwi bratniej do Ciebie Panie za-
nosimy głos” do słów pieśni Kornela Ujejskiego, narrator podczas 
przemarszu wprowadza nas w klimat tamtych czasów. 

Scena 1 w oparciu o rycinę ,,Polonia”
Scena 2 w oparciu o rycinę ,,Branka”
Scena 3 w oparciu o rycinę ,,Kucie kos”
Scena 4 w oparciu o rycinę ,,Bitwa”
Scena 5 w oparciu o rycinę ,,Na pobojowisku”
Scena 6  ,,Niewola”
Godz. 12;00  Msza Św. w intencji Ojczyzny
Godz. 13:00  Apel Poległych i usypywanie Kurhanu Pamięci Naro-
dowej
Godz. 13:30  wspólne spotkanie przy gorącym posiłku 

Organizatorzy:
1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina w Radziechowach
2. Starostwo Powiatowe w Żywcu
3. Urząd Gminy Radziechowy – Wieprz, 
4. Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-

Wieprz 
5. KGW oraz OSP Gm. Radziechowy – Wieprz 
6. Liczna grupa mieszkańców Podbeskidzia
7. Stowarzyszenie Dzieci Serc

Zaduszki Narodowe odbędą się bez względu na pogodę 
– Obrońcy naszej wolności zasłużyli sobie na naszą pamięć – 
(prosimy o zabranie ciepłego ubrania i nakrycia głowy, Maty-
ska to odsłonięta góra 609 m.) 

(J.K.)

IX Zaduszki Narodowe i usypywanie Kurhanu Pamięci Narodowej
w Radziechowach na górze Matysce - 5 października 2013 r.
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BARDZO UDANY BIEG WOP-isty OPAWA – KARKONOSZE!

BUŁGARIA NA CELOWNIKU „ARAWASHI”

Ponad 80 zawodników z całej Polski wystartowało w pierwszej 
części Mitingu Biegowego Opawa- Radziechowy pod Honorowym 
Patronatem Posłanki do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty 
Handzlik na malowniczej górskiej trasie w Opawie, której dystans 
wynosił 21 km i przebiegała przez Republikę Czeską. Wśród kobiet 
najszybciej 21 km pokonała sympatyczna i uśmiechnięta Ewa Hof-

man z Jeleniej Góry z czasem 1:56,02 
przed Justyną Supińską z  Olsztyna 
2:00,28 i  Malwiną Jachowicz z  Wro-
cławia 2:01,12. Wśród mężczyzn Jerzy 
Uliasz z Bystrzycy Kłodzkiej, przed To-
maszem Jurczakiem MUKN Pod Stró-
żą Miszkowice 1:32.54 i Michałem Ra-
isem z Wałbrzycha. 

Wśród kobiet Nordic Walking 
najszybciej 21 km pokonała, po pa-
sjonującej walce z córką Bacy, Marta 
Siemieńska z  Gorzeszowa 3:13,09 
przed Weroniką Dudek Baca Radzie-
chowy 3:13,12 i Iwoną Dereń z MUKN 

Pod Stróżą Miszkowice. 
Wśród mężczyzn nw. 
po pięknym finiszu Mi-
rek Bierkus z  Koszalina 
2:42,04, Arkadiusz Stę-
pień z  Legnicy 2:42,05 
i  Janusz Sobkowski 
z  Łodygowic 2:51,42. To 
tylko suche wyniki, ale 
gdyby nie zaangażowa-
nie Głównego Sponsora 
Andrzeja Świerada i Dy-
rektora Zenka Króla oraz 
mojej skromnej osoby 
jako Komandora oraz ca-
łej społeczności Opawy 
ze starostą Kamiennej 
Góry Ewą Kocembą i kil-
koma lokalnymi spon-
sorami (aż wierzyć się 

nie chce, że taka mała 
społeczność potrafi tak 
wiele). 

W  tym miejscu jesz-
cze raz chciałbym po-
dziękować wszystkim, 
którzy w  jakikolwiek 
sposób przyczynili się 
do uświetnienia tej im-
prezy. Po bardzo udanej 
pierwszej części Mitingu 
Biegowego z  niecier-
pliwością oczekujemy 
na finał, który odbędzie 
się w  Radziechowach 
9.11.2013 r. na znanej 
już maratońskiej tra-
sie z  Radziechów przez 
Ostre, Zimnik, Skrzyczne 
1257 m n.p.m. i  powrót 
do Radziechów z  prze-
biegnięciem wspaniałej 
i  widokowej Golgoty 
Beskidów 612 m n.p.m. 
i metą w Radziechowach 
przy Domu Ludowym. 
Aktualnie zgłoszonych 
mamy ponad 300 za-
wodników i  co ciekawe, 
z maratońską trasą 5 Raj-
du Nordic Walking chce 
się zmierzyć ponad 50 
zawodniczek i zawodników.

A tak wyglądają tuzy tej imprezy, których na pewno zobaczy-
my w  Radziechowach, że wymienię tylko kilku: Jacek Łabudzki, 
Zbyszek Malinowski, Olo Borkowski i  Mirek Bierkus. Warto więc 
wybrać się na VI Maraton Beskidy. 

Baca Edward Dudek 
https://picasaweb.google.com/113633253638112143080/Bie-
gWOPIstyOpawa31082013

Po Grecji, Czarnogórze, Chorwacji, Italii  zawodnicy klubu kara-
teków „Arawashi”, który prowadzi sekcje w Radziechowach i Wie-
przu i zrzesza zawodników z naszej gminy, na szkolenia wakacyjne 
wybrali coraz modniejszą obecnie Bułgarię. Liczebna dość rzesza 
zawodników i  sympatyków tego zasłużonego dla sportu dzieci 
i młodzieży klubu, pojechała na letni obóz treningowy do Rawdy - 
niewielkiej miejscowości na wybrzeżu Morza Czarnego, położonej 
nieopodal zabytkowego Nessebaru i największego kurortu w tej 
części wybrzeża – Słonecznego Brzegu. 
Szkoleniowiec „Arawashi”, Bogdan Hut-
man – Wilczek nie ukrywa, że Rawdę  wy-
brano  ze względu na wyciszone środowi-
sko naturalne - znakomite dla treningów 
karate, jak  i  doskonałe miejsce do relak-
sacji, należnej zawodnikom – najczęściej 
uczniom miejscowych szkół po trudach 
minionego, a przed nowym rokiem szkol-
nym. Tegoroczną niespodzianką był go-
ścinny udział  dwóch sympatyków klubu 
„Arawashi” z  Chicago, którzy brali  udział 
w zaprawach i   w   życiu obozowym kara-

teków z  Arawashi. Amerykańscy obywatele o  polskim rodowo-
dzie  wieczorami dzielili się z obozowiczami pogadankami o życiu 
w USA, o wielu różnicach w edukacji, sporcie, pracy, samorządzie  
i innych dziedzinach w odniesieniu do Polski.. 

Młodzi zawodnicy uzupełnili także wiedzę geograficzną – są-
siedztwo  z  urokliwym i  zabytkowym Neseberem oraz leżącym 
wzdłuż linii brzegu rezerwatem przyrody Bałtata, który na skali-
stym półwyspie złączonym z częścią lądową wąskim przesmykiem, 

nazywany jest “miastem 40 cerkwi” 
i  uchodzi za miasto-muzeum, wpi-
sane zresztą  na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrod-
niczego UNESCO. Część treningów 
odbywała się  w  morzu, w  prze-
pięknej i  wyjątkowo czystej zatoce 
Morza Czarnego, znajdującej się na 
terenie Parku Narodowego „Złote 
Piaski” i otoczonej zielonymi, lesisty-
mi wzgórzami. Klubowicze mieli też 
sposobność smakować  bułgarskiej 
kuchni.
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Gospodarstwo Agroturystyczne z naszej Gminy
Nagrodzone w konkursie wojewódzkim!

W atmosferze dożynkowego świętowania 31 sierpnia w Czę-
stochowie ogłoszono wyniki wojewódzkiego konkursu na „Naj-
lepsze Gospodarstwo Agroturystyczne”. Wśród laureatów, za-
szczytne II miejsce zajęli państwo Anna i Jerzy Pawlus właściciele 
gospodarstwa agroturystycznego znajdujacego się w Bystrej. 

 - Goście szukają ciszy, spokoju, możliwości spędzenia czasu 
na łonie natury ze zwierzętami. Tutaj, w  Bystrej, mogą to znaleźć. 
Ponadto osoby przebywające u  nas cenią sobie domowe wyroby: 
z  koziego mleka, serki, kiełbasy i  inne wędliny swojskie na życzenie 
gości pieczone także w  całości w  starodawnym piecu. Ważne jest, 
że goście mogą sami doić kozy i jest to dużą atrakcja dla nich, wielu 
próbowało. – opowiada Pani Anna Pawlus. Jednak to nie tylko do-
jenie kóz przyciąga do ich domu każdego roku ponad 400 gości. 
Przestronny sad pełen drzew owocowych i zadbany dom tętnią-
cy każdego dnia życiem pozwala gościom czuć się po prostu „jak 
u siebie”. Gospodarze hodują także liczne zwierzęta takie jak: byki, 
barany, konie, kozy czy kaczki. 
Gospodarstwo Agrotury-
styczne Anna i  Jerzy Pawlus 
prowadzone jest już od sied-
miu lat. Jak twierdzą właścicie-
le to liczna rodzina i nieustanny 
ruch w  domu stały się inspira-
cją w  wyniku której zadecydo-
wali o rozpoczęciu działalności 
agroturystycznej. 

Do konkursu „Najlepsze 
Gospodarstwo Agroturystycz-
ne” zgłoszenia odbywały się 
w  lipcu. Laureatów zgłosiła 
do niego Pani Zofia Piecuch 
z  PZDR w  Żywcu. Do konkur-
su zgłosiło się ok. 15 właścicieli 

gospodarstw. Na 
początku sierpnia 
przyjechały 4 Panie 
z  Urzędu Marszał-
kowskiego z  Kato-
wic i  Częstochowy, 
które zobaczyły 
całe gospodarstwo 
– dom, zwierzęta, 
ogród. – wspomina 
Pani Anna. Wyniki 
ogłoszono 31 sierp-
nia na dożynkach 
w  Częstochowie. Gospodarstwo agroturystyczne z  Bystrej doce-
nione zostało nie tylko za wspaniała atmosferę, piękny sad i mno-
gość hodowanych przez właścicieli zwierząt, ale także z uwagi na 
malowniczą okolicę, pełną szlaków turystycznych i ścieżek rowe-
rowych oraz pozytywne opinie przebywających w czasie trwania 
konkursu gości. To właśnie ten ostatni element jest dla państwa 
Pawlus najważniejszy. - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycz-
nego daje właścicielom szeroką możliwość poznawani ludzi, nie tyl-
ko z Polski, ale również zza granicy. Bardzo wielu gości do nas wraca 
oraz poleca nas innym. Zadowolenie i  słowa uznania odwiedzają-
cych nas turystów motywują nas do rozwoju.

Serdecznie gratulujemy Państwu Annie i Jerzemu Pawlus 
wytrwałości w  prowadzeniu tego pięknego gospodarstwa 
agroturystycznego oraz zdobytej nagrody, która jest obok 
przychylnych słów i  miłych wspomnień gości godziwą re-
kompensatę za poświęcenie i trud jakiemu stawialiście czoło 
każdego dnia. Życzymy Wam dalszych sukcesów oraz licznych 
i  zadowolonych turystów odwiedzających progi waszego 
domu.                       (M. Husar)

Puszysty placek ze śliwkami
Składniki:
75 dkg śliwek
25 dkg margaryny
25 dkg cukru pudru
4 jajka 
35 dkg mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2-3 łyżki cukru pudru do posypywania
margaryna do smarowania formy

Wykonanie ciasta:
Margarynę utrzeć z cukrem pudrem. Cały czas ucierać, dodawać 
po 1 jajku, po utarciu jajek do ciasta dodać po łyżce mąki wymie-
szanej z proszkiem do pieczenia. Gotowe ciasto przełożyć do for-
my. Śliwki z usuniętymi pestkami przekroić na połówki i jeszcze 
na ćwiartki. Ciasto obłożyć ćwiartkami śliwek skórką na wierzch 
i posypać je lekko cukrem. Piekarnik nagrzać do temp. 180˚ i piec 
ciasto około 50 min. Po upieczeniu trzymać go w piekarniku za-
mkniętym przez jeszcze 5 min. Placek ten można podawać na 
ciepło lub na zimno posypany cukrem - pudrem. Ciasto proste 
w  wykonaniu oraz smaczne. Moja rada: Sezon śliwek węgierek 
w  pełni. Radzę ususzyć lub uwędzić. Pasują do wielu potraw, 
mięs, zup lub bigosów, lecz. Bogate w  błonnik są od wieków 
najlepszym lekiem na zaparcia: kto ma taki kłopot, powinien co 
wieczór zalać 5-6 suszonych śliwek przegotowaną wodą, a rano 
na czczo owoce zjeść, a wodę wypić. Już po kilku dniach nastąpi 
poprawa. 

Sałatka z kapusty
Składniki:
2 kg kapusty białej
50 dkg marchewki
25 dkg selera, 25 dkg cebuli  oraz 25 dkg porów
2 jabłka 
3 papryki
kilka jagód jałowca
3 łyżki soli 
łyżeczka kminku

Wykonanie:
Kapustę poszatkuj. Pozostałe warzywa obierz umyj, z  papryki 
usuń gniazda nasienne, marchewkę oraz seler, zetrzyj na tarce 
jarzynowej o dużych oczkach, cebule, pora oraz paprykę pokrój 
w paski. Jabłka obierz, wypestkuj i zetrzyj. 
Wszystkie składniki połączyć, dodać ziarna jałowca, kminek i sól. 
Ubić w kamiennym garnku lub dużym słoju, a gdy kiszonka puści 
sok, przykryć talerzem i obciążyć.
Gdy na powierzchni sałatki ukaże się piana, przebij ją szpikulcem 
do dna w kilku miejscach. Po 7 dniach kiszenia sałatkę można po-
dawać do jedzenia, wzbogacić ją olejem oraz zieloną pietruszką 
lub wkładać do słoików i  pasteryzować. Jest to bardzo dobra wi-
tamina na zimowe dni, ponieważ zawarty w niej jałowiec zawiera 
olejki eteryczne, które poprawiają apetyt i wzmacniają organizm.

Przepisy przygotowała Elżbieta Kliś
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Dlaczego tyjemy?
Otóż proces ten kształtuje się w  następstwie pewnych prze-

mian wewnątrzustrojowych. Gdy po wielogodzinnej przerwie 
przyjmujemy posiłek, w  jelicie cienkim dochodzi do wzmożone-
go wchłaniania glukozy i  tłuszczu, co w  konsekwencji pobudza 
trzustkę do silnej produkcji insuliny. To właśnie zwiększony po-
ziom tego hormonu we krwi uaktywnia liczne enzymy odpowie-
dzialne za produkcję kwasów tłuszczowych i wzmożone ich maga-
zynowanie. Ponadto większość glukozy dostającej się do tkanek 
wykorzystywana jest do budowy zupełnie nowych kwasów tłusz-
czowych, które umiejscawiają się nie tylko w tkance tłuszczowej, 
ale także napływają do wątroby, powodując jej stłuszczenie. Ob-
ciążone w ten sposób komórki wątrobowe tracą z kolei zdolność 
do rozkładu nadmiaru krążącej we krwi insuliny, w związku z czym 
rozpad tkanki tłuszczowej hamowany jest na wiele godzin. Wyni-
kające z tego konsekwencje, to nie tylko przybieranie na wadze, 
ale także zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia, cukrzycy 
i  miażdżycy. Trudności w  utrzymaniu należnej masy ciała pod 
wpływem nieregularnego odżywiania są także wynikiem nieko-
rzystnych reakcji psychofizjologicznych w  organizmie. Po okre-
sie przegłodzenia mamy niezwykle wzmożone łaknienie, przez 
co trudno jest nam zapanować nad ilością zjadanego pokarmu. 
Związane jest to z opóźnioną reakcją zaspokajania ośrodka sytości 
w podwzgórzu. Pomimo dużej ilości pożywienia trudno jest nam 
stłumić uczucie głodu, co sprzyja przejadaniu się. Nadmierne łak-
nienie zwiększa naszą wrażliwość na bodźce wzrokowe, smakowe 
i zapachowe, dlatego najchętniej sięgamy wówczas po produkty 
słodkie i  tłuste. Ludzie, którzy odwykli od regularnego odżywia-
nia, przyjmują najczęściej w  jednym posiłku 50-70% całodzien-
nej racji pokarmowej i  to najczęściej w  godzinach wieczornych. 
Trudno, aby organizm mógł sobie nagle poradzić z tak dużą ilością 
pokarmu, w związku z czym pogarsza się wchłanianie i wykorzy-
stanie wielu składników odżywczych.

Jak poskromić apetyt?
Jednorazowe przyjmowanie dużej ilości pożywienia nasila 

podstawową przemianę materii i ogólny wzrost tempa metaboli-
zmu, co w konsekwencji zmniejsza zainteresowanie aktywnością 

fizyczną. Ludzie tacy stają się mniej ruchliwi i niezwykle łatwo gro-
madzą tłuszcz. Regularne odżywianie wydaje się więc niezwykle 
ważne. Pomaga nam utrzymać należną masę ciała i  zapobiega 
występowaniu groźnych chorób metabolicznych. Pamiętajmy, że 
składniki pokarmowe dostarczane w mniejszych ilościach, ale za 
to regularnie, są lepiej wchłaniane i wykorzystywane przez orga-
nizm, dzięki czemu może być on zawsze prawidłowo odżywiony. 
W licznych badaniach stwierdzono także, że równomierne rozło-
żenie pokarmu w ciągu dnia wpływa na poprawę wielu parame-
trów krwi, nawet jeżeli nie zmieniamy radykalnie ilości spożywa-
nych kalorii. Dochodzi do poprawy gospodarki węglowodanowej, 
zwiększenia wrażliwości komórek na insulinę i  wzmożonej jej 
degradacji w wątrobie. Obniża się poziom trójglicerydów i nieko-
rzystnego cholesterolu LDL w surowicy krwi. A co najważniejsze, 
stajemy się bardziej oporni na tycie. Jednak dla większości osób 
regularne posiłki są zadaniem prawie niewykonalnym. Sposób 
naszego odżywiania kształtuje się pod wpływem wielu czynników 
zewnętrznych jak styl życia, otaczające środowisko, warunki pracy 
czy nasze przyzwyczajenia, które z pewnością nie sprzyjają prze-
strzeganiu zasad prawidłowego żywienia i tym samym uniemożli-
wiają odnoszenie wymarzonych sukcesów. Respektowanie zasad 
racjonalnego żywienia, wymaga ogromnego samozaparcia i silnej 
woli., ale sukces jest jednak możliwy. Przyzwyczajając powoli or-
ganizm do częstszego przyjmowania małych posiłków, jesteśmy 
w  stanie wyregulować nasz ośrodek głodu i  sytości w  mózgu, 
przez co po pewnym czasie organizm sam systematycznie będzie 
domagał się o jedzenie bez udziału naszej świadomości Pamiętaj-
my, iż odżywiając się 2 lub 3 razy dziennie, nigdy nie będziemy 
w stanie pozbyć się namiaru swej tuszy, nawet jeżeli ilość pokar-
mu będzie niewielka.

Poradnia Dobry Dietetyk
mgr inż. Aleksandra Miernik-Knopek Dietetyk 

tel. 605 476 606
 a.knopek@dobrydietetyk.pl

Przychodnia „MEDYK” 
Węgierska Górka, ul. Kościuszki 8
Żywiec, ul. Leśnianka 127

„ŚWIECIMY PRZYKŁADEM”
Lato pomału odchodzi…, słoneczny so-

botni poranek 07.09.2013 r. uzbrojeni w worki 
na śmieci i rękawice ochronne uczniowie Ze-
społu Szkół im. ks. prał. St. Gawlika  wyruszyli 
„na pomoc przyrodzie”. 

Celem naszej wędrówki było posprzątanie 
szlaku biegnącego z Radziechów do Przybę-
dzy oraz poznanie walorów przyrodniczych 
najbliższego regionu.

Humor dopisał, woda Żywiec Zdrój sma-
kowała, więc nuciliśmy pod nosem hit  Seba-
stiana Karpiela- Bułecki: „ Pójdę boso..” i w jego 

takt zbieraliśmy zalegające śmieci, które KTOŚ 
„zapomniał”, a może „przypadkowo” zostawił.

Kiedy dotarliśmy  na miejsce, czekało na 
nas ognisko z  kiełbaskami, pyszne ciasteczka 
oraz ciekawe konkursy przygotowane przez 
przedstawicieli Nadleśnictwa Węgierska Gór-
ka.

Ponad pięćdziesiątka miłośników przyrody 
zebrała kilkanaście  worków  śmieci, a tym sa-
mym przyczyniła się do poprawy stanu środo-
wiska najbliższej okolicy. 

Tegoroczna jesienna akcja sprzątania 
środowiska odbyła się w  ramach II 
Gminnego Rajdu Ekologicznego zor-
ganizowanego przez Gminę Radzie-
chowy- Wieprz oraz Nadleśnictwo 
Węgierska Górka, którym dziękujemy 
za inspirację, ognisko z kiełbaskami, sło-
dycze, a także wspaniałe nagrody. 

    
Opiekun SK – LOP 

w Zespole Szkół
 w Radziechowach
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Niemal wszystkie szkoły w  naszej Gminie zaangażowa-
ły się 7 września 2013 roku w rajd oraz konkurs ekologiczny 
„Czyste Beskidy”. W sprzątaniu pobliskich lasów wzięło udział  
170 młodych uczestników wraz z opiekunami. Łącznie prawie 
200 osób.

Podobnie jak w roku ubiegłym, szkoły z naszej Gminy aktywnie 
włączyły się w zorganizowany przez Urząd Gminy Radziechowy - 
Wieprz we współ-
pracy z  Nadleśnic-
twem Węgierska 
Górka rajd mający 
na celu edukację 
ekologiczną. Przed-
sięwzięcie to nie-
możliwe byłoby bez 
profes jonalnego 
wsparcia pracowni-
ków Nadleśnictwa 
Węgierska Górka, 
którzy odsłonili przed uczestnikami bogate podkłady 
wiedzy doczytanej ekologii lasu, właściwych sposobów 
zachowania na terenach leśnych wzbogaconych o licz-
ne rady, wskazówki i ciekawostki. 

 Młodzież z naszych gimnazjów w Radziechowach 
i  Juszczynie oraz ze szkół podstawowych w  Radzie-
chowach, Przybędzy, Bystrej, Wieprza wyruszyły na 
Słowiankę (cel 
wyprawy uczniów 
ze szkół z  Jusz-
czyny, Brzuśnika, 
Bystrej), Świniar-
ki (cel wyprawy 
szkoły z  Radzie-
chów i  Przybę-
dzy) oraz wzdłuż 
brzegu koryta 
Soły (uczniowie 
ze szkoły podsta-
wowej w  Wieprzu). Podczas trwania rajdów zorganizowano 
ogniska, podczas których uczestnicy wysłuchali pouczających 
wykładów prowadzonych przez leśniczych na temat środowi-
ska naturalnego, w którym się znajduje, roli lasu w życiu czło-
wieka.  W drodze powrotnej dzieci i młodzież miały za zadanie 
zebranie jak największej ilości śmieci z wytyczonych szklaków. 

Udział w rajdzie wzięli:
Z Gimnazjum w Juszczy-

nie: Robert Polak, Mateusz 
Biegun, Adrian Zemczak, Ka-
mil Kania, Norbert Witkowski 
Maria Kupczak, Julia Wisła, 
Renata Kocoń, Gabriel Jele-
śniański, Klaudia Okrzesik, Se-
bastian Okwat, Kajetan Duraj 
i  Katarzyna Skrzyp oraz ich 
opiekunowie Edward szczyrk, 
Katarzyna Syc i  Małgorzata 
Golec. 

Ze Szkoły Podstawowej im. Franciszka Polaka w  Juszczy-
nie: Maciej Skrzyp, Sabina Kubień, Bartłomiej Kozieł, Miłosz Mu-
rański, Michał Babicki, Kacper Nowak, Burda Wiktoria, Krystian 
Bugajski, Jakub Szadurski, Klaudia Radwaniak, Karolina Pierniak, 
Martyna Janota, Zuzanna Wojdziak, Weronika Grzegorek i Dawid 
Foja oraz opiekunowie Katarzyna Kaczorowska i Maria Piela. 

Ze Szkoły Podstawowej z  Ze-
społu Szkół im. prał Stanisława 
Gawlika w  Radziechowach: Ad-
rianna Pawlus, Olga Żelazna, Dawid 
Kozak, Krzysztof Mateja, Julia Lizak, 
Aneta Mieszczak, Klaudia Golasik, 
Sebastian Piela, Kinga Mąka, Łucja 

Płonka, Maria Bąk, Marcin Dy-
duch, Jakub Rypień, Zuzanna Ostręga, Karolina Tomiczek, 
Marek Skowron, Kacper Maniciak, Kamila Mastalerz, Jakub 
Lizak, Maria Dudek, Bartek Piela, Przemysław Czech, Dawid 
Nowak, Tomek Kurowski, Kinga Steblik. 

Z Gimnazjum z Zespołu Szkół im. prał Stanisława Gaw-
lika w  Radziechowach: Klaudia Zięba, Katarzyna Pawlus, 
Patrycja Brańka, Patrycja Lizak, Agnieszka Pawlus, Dominika 

Ostręga, Magdale-
na Maciejko, Bar-
bara Kliś, Krzysztof 
Kubień, Maksymi-
lian Goryl, Kacper 
Jambor, Hubert 
Pieczarka, Robert 
Mika, Krystian Ku-
bień, Michał To-
maszek, Mikołaj 
Ciurka, Krzysztof 
Harężlak, Kacper 
Konior, Klaudia Ko-
siec, Olga Sapeta, 

Agata Kupczak, Dominik Kozak, Tomek Kurowski. 
Podczas rajdu opiekunami dzieci ze szkoły w  Ra-

dziechowach były panie: Bożena Kupczak, Katarzyna 
Duda, Monika Konior, Aniela Michalska oraz Ewa Wi-
dzyk.

Ze Szkoły Pod-
stawowej im. ks. 
Jana Twardowskiego 
w Brzuśniku: Weronika 
Gołek, Natalia Kublin, 
Klaudia Sołtysek, Śnie-
żek Weronika, Michał 
Maruński, Bartek Arast, 
Klaudia Śnieżek, Maria 
Urbańska, Marcin Arast, 
Rafał Kublin, Weronika 
Okwat, Natalia Rodak, 
Julia Murańska, Emilia 

Murańska, Julia Kozieł i Anna Puda oraz opiekunowie Halina 
Byrska-Rybarska i Franciszka Zawada.

Z  Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Jana 
Pawła II w  Bystrej: Ewelina 
Murańska, Klaudia Fluder, 
Ewelina Mendrok, Barbara 
Urbaś, Miłosz Wojtyła, Daria 
Kania, Weronika Pawlus, Ema-
nuele Kiszka, Duraj Partycja, 

Kamil Figura, Dawid Kępka, Mag-
dalena Arast, Julita Fluder, Sandra 
Kubień, Rafał Graboń, Kamil Cho-
waniec, Jakub Fojcik, Dawid Semik, 
Konrad Sufa oraz ich opiekunowie 
Monika Biegun i Danuta Stokłosa.

NADLEŚNICTWO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE KSZTAŁCI MŁODE POKOLENIE
II RAJD EKOLOGICZNY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
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Prezentujemy państwu autentyczne sposoby 
argumentacji z niektórych protokołów zgłoszenio-

wych do PZU opisujące przyczyny i okoliczności wypadków samo-
chodowych.  Opisy te sporządzone zostały przez kierowców.

 • Byłem pewien. że ten człowiek nie dotrze na drugą stronę uli-
cy, kiedy go stuknąłem.

 • Przechodzień nie miał żadnego pomysłu, którędy uciekać, 
więc go przejechałem.

 • Mój samochód był prawidłowo zaparkowany w tyle innego 
samochodu.

 • Nagle znikąd pojawił się niewidoczny samochód, uderzył w 
mój samochód, po czym zniknął.

 • Nie pamiętam dokładnie okoliczności wypadku, ponieważ by-
tem kompletnie pijany. W celu uzyskania dalszych szczegółów 
proszę zwracać się do policji.

 • jechałem do lekarza z chorym kręgosłupem, kiedy wypadł mi 
dysk, powodując wypadek,

 • Nie wiedziałem, że po północy też obowiązuje ograniczenie 
prędkości.

 • Dałem sygnał klaksonem, ale nie działał, ponieważ został skra-
dziony.

 • Wracając do domu skręciłem omyłkowo we wjazd do innego 
domu i uderzyłem w drzewo, którego u mnie w tym miejscu 
nie ma.

 • W szybkim tempie zbliżał się do mnie słup telegraficzny. Za-
częłam jechać zygzakiem, ale i tak słup trafił mnie, uszkadzając 
chłodnicę.

 • Mój samochód uderzył w ogrodzenie, przekoziołkował i wy-
rżnął w drzewo. Wtedy straciłem panowanie nad kierownicą.

 • Zobaczyłem smutną twarz z wolna przelatującą przed przed-
nią szybą, a potem ten pan gruchnął na dach mojego samo-
chodu.

 • Ten chłopak na drodze był jednocześnie wszędzie i nigdzie. 
Musiałem wiele razy skręcać, zanim w niego trafiłem.

 • Przejeździłem 40 lat i ze zmęczenia zasnąłem za kierownicą.
 • Z początku powiedziałem policji, że nic mi się nie stało, ale jak 

zdjąłem kapelusz, zobaczyłem, że mam wgniecioną czaszkę.
 • Moje auto jechało normalnie, prosto przed siebie, co na zakrę-

cie zazwyczaj doprowadza do opuszczenia szosy.
 • Pośrednią przyczyną wypadku był mały człowieczek w małym 

samochodzie z dużą buzią
 • Zdałem sobie sprawę, że może być nieciekawie. Golf jedzie 

nam w maskę. Spojrzałem na zegarek - była 7:05.
 • Zjechałem stromą uliczką do tyłu, przewróciłem murek i uszko-

dziłem pawilon. Nie mogłem sobie po prostu przypomnieć, 
gdzie jest pedał hamulca.

 • Jakiś pieszy nagle zszedł z chodnika i bez słowa zniknął pod 
moim samochodem.

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy: 
Wiktor Konior, Agata Kupczak, Wioletta Lizak, Anastazja 
Tracz, Gracjan Żelazny, Dominika Mieszczak, Przemy-
sław Juraszek, Jakub Rypień, Krzysztof Woźniak, Leopold 
Kupczak, Oliwia Talik, Oliwier Mędrala, Celina Śleziak, 
Krzysztof Worek, Oliwia Kozieł, Natalia Skrzypek, Zu-
zanna Sporek, Michał Roczyna, Damian Murański, Alina 
Chmiel, Sandra Bernad, Dominik Talik, Marta Zawidzka, 
Julia Gawlińska oraz opiekunowie Barbara Kupczak, Edy-
ta Krzak, Katarzyna Ozimińska. 

Z  Szkoły im. Jana Klicha w Wieprzu: Ilona żuław-
ska, Joanna Błachut, Kinga Gustyn, Natalia Broda, Kac-
per Mrowiec, Antoni Rozmus, 
Jakub Wioch, Adam Kumorek, 
Jakub Czulak, Krystian Dudek, 
Kinga Caputa, Kornel Misiarz, 
Natalia Motyka, Mikołaj Bie-
gun, Weronika Dudek, Maciej 
Bojda, Wikoria Ficoń, Łukasz 
Lach, Tomasz Polak, Julia Capu-
ta, Konrad Drewniak, Agniesz-
ka Pietraszko, Klaudia Dusik, 

Katarzyna Kręcichwost, Aleksandra 
Śleziak, Michał Czulak, Tymoteusz 
Gancarczyk, Szczepan Tomiczek, Lau-

ra Duraj oraz opiekunowie Elżbieta Figura, Monika 
Owsionka i Jolanta Brandys.

Serdecznie dziękujemy Panu Nadleśniczemu 
Marianowi Knapkowi oraz leśnikom Panu Władysła-
wowi Żółty, Panu Tadeuszowi Biela, Panu Jackowi 
Hazuce, Panu Tomaszowi Kubczakowi oraz Panu Ad-
rianowi Kukuła za pouczający i ciekawy wykład roz-
wijający wiedzę o  środowisku naturalnym i  lasach, 
a  także budujący świadomość ekologiczną oraz 
więź z zielonym dziedzictwem naszej ziemi.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom 
rajdu. Dajecie wspaniały przykład bezinteresownego 
zaangażowania w  pomoc środowisku naturalnemu. 
Bez waszej pomocy nie byłoby ani rajdów ekologicz-
nych, ani pięknych szlaków w naszej Gminie.

Mamy nadzieję, że spotkamy się niebawem po-
nownie na najbliższym rajdzie turystycznym organizo-
wanym 28 września w Bystrej. DZIĘKUJEMY!

                    (M. Husar)

Z przymrużeniem oka…
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SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA JUŻ OTWARTA!

Podłączenie do kanalizacji – przywilej czy obowiązek?

Wszyscy, którym nie brakuje woli i chęci do pra-
cy nad swoim ciałem i zdrowiem, mogą się cieszyć 
– w końcu znajdą miejsce przygotowane specjalnie 
dla nich! W sobotę, 24 sierpnia odbyło się oficjalne 
otwarcie siłowni zewnętrznej przy boisku GKS obok 
Urzędu Gminy.  

Uroczyste otwarcie z  poświęceniem urządzeń 
do ćwiczeń odbyło się tuż po zakończeniu meczu 
GKS Rdziechowy-Wieprz  z  LKSem 99 PRUCHNA 
(3-1 dla gospodarzy). Sportowców, gości specjal-
nych oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na 
otwarcie zebrano na krótką modlitwę poprowa-
dzoną przez ks. Krzysztofa Muchę, który następnie dokonał skropienia wodą 
święconą wszystkich urządzeń nowo otwartej siłowni.

Nie brakło również uroczystego przecięcia czerwonej wstęgi, które w za-
szczycie przypadło Staroście Gminy Korna Józefowi Kontrikowi (Słowacja) oraz 
Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz Grzegorzowi Figurze.

Otwarciu towarzyszył występ kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Jodełki”, a tak-
że zespołu regionalnego z zaprzyjaźnionej Gminy Korna ze Słowacji. Wszyscy 
uczestnicy otwarcia mogli spróbować przygotowanego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Radziechowach tradycyjnego żurku, łącz-
nie rozdano ponad 200 porcji tego dania. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na 
to wydarzenie, w  szczególności naszym Gościom ze 
Słowacji z gminy Korna na czele ze Starostą Gminy Jo-
zefem Kontrikiem. Dziękujemy także Panu Radnemu 
Aleksandrowi Juraszkowi oraz GSK za nieocenioną 
pomoc w organizacji tego wydarzenia, a także kapeli 
ZPiT „Jodełki” za piękną oprawę muzyczną.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej 
siłowni i  korzystania z  dostępnych w  niej urządzeń! 
Zadbajmy o swoje zdrowie!             (M. Husar)

W  wielu miejscowościach w  naszym kraju wciąż regula-
cjom podlega gałąź gospodarki związana z doprowadzaniem 
wody oraz odprowadzaniem ścieków. Gorącym tematem jest 
zatem odpowiedź na podstawowe pytanie: czy mamy obo-
wiązek podłączenia naszych nieruchomości do sieci? Prawo 
w tym względzie odpowiada krótko: tak, podłączenie do sieci 
kanalizacyjnej to obowiązek.

Przepisy prawa obowiązującego w  naszym kraju nie przewi-
dują możliwości pozwalających na uchylenie się od obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Nie ma więc 
w tej kwestii znaczenia, czy nieruchomość zamieszkuje jedna oso-
ba ani czy na jej terenie jest zbudowane szczelne szambo. Jedyny 
wyjątek w tej kwestii zachodzi w sytuacji, w której nieruchomość 
jest wyposażona już w przydomową oczyszczalnię ścieków, speł-
niająca określone przepisy. Każdy właściciel nieruchomości ma 
obowiązek utrzymania czystości i porządku w tym także poprzez 
podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Nadzór nad spełnieniem tych 
obowiązków sprawuje wójt gminy. Nie może on podjąć decyzji 
o  odstąpieniu od obowiązku nawet wówczas, gdy mieszkaniec 
nie posiada środków finansowych na wykonanie przyłącza. Gmi-
na może jednak udzielić dotacji na wykonie przyłączy. Może, ale 
nie musi, jest to bowiem możliwe tylko po podjęciu uchwały przez 

radę gminy, którą poprzedzać będzie analiza zasobów finanso-
wych, jakimi gmina dysponuje, a więc czy zgodnie budżetem stać 
ją będzie na takie wsparcie czy też nie.

Kwestia finansowa budzi tutaj oczywiście najwięcej kontro-
wersji. Wielu gospodarzy niechętnych do wykonania przyłączy 
w  swoich gospodarstwach utrzymuje, że odpłatne opróżnianie 
dotychczasowych zbiorników wychodzi im o wiele taniej niż bę-
dzie to w przypadku odprowadzania ścieków. Argumenty te jed-
nak również nie znajdują odbicia w  przepisach prawa dającego 
prawa do ulgi. Warunki uregulowań dotyczących odprowadzania 
ścieków zostały ustanowione, mając na względzie ochronę śro-
dowiska. Wójt gminy sprawujący kontrolę nad powstawaniem 
sieci kanalizacyjnej dysponuje wobec niechętnych do tworzenia 
przyłączy sporymi możliwościami w zakresie kar w postaci decyzji 
nakazujących natychmiastowe wykonie tego obowiązku oraz   po-
przez nałożenie grzywny.

Podstawa prawnaArt. 5 ust 1 pkt 2, art. 7 ust. 7, art. 10 ust. 2 
ustawy z  13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz 391)

Art. 15 ust. 2 ustawy z  7 czerwca 2001 r. o  zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. dz. 
U z 2006 r. nr 123, poz 858).
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Prawa pacjenta w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej
SAM WYBIERASZ LEKARZA RODZINNEGO

Ubezpieczony sam wybiera lekarza rodzinnego. Sam 
może dokonać też wyboru pielęgniarki i  – w  przypadku kobie-
ty – położnej. Wyboru dokonuje się przez wypełnienie i złożenie 
w przychodni deklaracji. Jeśli pacjent uzna, że nie jest zadowolony 
z opieki wybranego lekarza, pielęgniarki czy też położnej, to może 
ich zmienić. Dwukrotnie w  ciągu roku można uczynić to bez-
płatnie, już za trzecim razem jednak trzeba zapłacić 80 zł. O do-
konanej zmianie nie trzeba informować wcześniej lekarza, wy-
starczy złożenie nowej deklaracji. Warto natomiast przypilnować, 
aby nowo wybrany świadczeniodawca otrzymał kompletną 
dokumentację medyczną.

Pacjent nie musi wybrać wszystkich trzech świadczeń 
w jednej przychodni, nie ma znacznie miejsce zamieszka-
nia, a dokonanego wyboru nie trzeba nigdzie potwierdzać. 
W razie nieobecności wybranego lekarza, powinien on 
zapewnić pacjentowi zastępstwo. 
BADANIA I SKIEROWANIA

Lekarz powinien wskazać choremu laboratorium, 
w którym badania zostaną przeprowadzone bezpłatnie. 
Przeprowadza on również szczepienia ochronne, a ich punkt 
powinien przynajmniej raz w tygodniu być czynny w godzi-
nach popołudniowych.

Lekarz nie ma prawa odmówienia przyjęcia pacjenta 
potrzebującego pomocy pilnie, nie ma też prawa kierowa-
nia go na kosztowne badania np. rezonans magnetyczny. Skie-
rowania te wydać mogą jedynie lekarze specjaliści (wyjątkiem 
jest badanie endoskopowe). Lekarz rodzinny ma także prawo 
kierować chorych na badania do lekarzy specjalistów. 

Lekarz rodzinny wydaje także recepty na przepisane leki 
refundowanie (maksymalnie może otrzymać ich ilość na trzy-
miesięczną kurację), wydaje skierowania na leczenie uzdrowi-
skowe (ważne 18 m-cy) oraz bezpłatne rehabilitację (ważne 30 
dni).

PRZYCHODNIE CZYNNE 10 GODZIN
Przychodnie są czynne przez 10 godzin (8.00-18.00) od po-

niedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych. W tych 
godzinach właśnie lekarz rodzinny przyjmuje pacjentów w swoim 
gabinecie, jednak w uzasadnionych przypadkach (obłożnie cho-
rzy) wizyta może odbyć się w domu chorego. 

BEZ SKIEROWANIA
Należy jednak pamiętać, że do niektórych lekarzy specjali-

stów, można wybrać się bez pośrednictwa lekarza rodzinnego, 
np. ginekologa i  położni-
ka, stomatologa, derma-
tologa i wenerologa, on-
kologa, psychiatry oraz 
okulisty.

Podstawa prawna
Art. z8, art, 55 ust. 4 

ustawy Z 27 sierpnia 2004 
r. o  świadczeniach opieki  
zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicz-
nych (t.j. Dz.U. Z 2008 r. nr 
164, poz. 1027 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 część 
lv rozporządzenia mini-
stra zdrowia Z  29 sierpnia 
2009  r. w  sprawie świad-
czeń gwarantowanych z za-
kresu podstawowej opieki 
zdrowotnej (Dz.U. nr 39, poz. 
139).

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej prowadzonej przez
 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowach w dniu 

11.08.2013 r.
1. Organizator zbiórki publicznej: 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w  Radziechowach pod ad-
resem 34-381 Radziechowy, ul. Św. Marcina 23, reprezentowany 
przez Sekretarza Pana Mirosława Jarco.

2. Nazwa organu i nr pozwolenia:
Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Wójta Gminy 
Radziechowy - Wieprz 
Nr 2/13. z dnia 8 sierpnia 2013 r.

3. Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość 
i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według 
form zbiórki publicznej:
W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pu-
bliczne w kwocie 10 827,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 
zero groszy).
Zbiórka była przeprowadzona na terenie Gminy Radziechowy - 
Wieprz dnia 11.08.2013 r. w formie zbiórki dobrowolnych datków 
do puszek kwestarskich. Środki zebrane do puszek zostały wpła-
cone na konto bankowe Ochotniczej Straży Pożarnej w  Radzie-
chowach nr konta: 79 8140 0009 0000 0202 2000 0010.

4. Środki zebrane ze zbiórki publicznej 
zostaną rozdysponowane w następujący 
sposób:
Zakup samochodu pożarniczego marki 
SCANIA. 

5. W  związku z  organizacją zbiórki pu-
blicznej poniesiono następujące koszty:
Zbiórka została obciążona kosztem opłaty skarbowej w wysokości 
82,00 zł, która została uiszczona w dniu 8.08.2013 r. na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz, dowód wpłaty 
K103 nr 712/2013.

Zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach 
publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z póź. zm.) osoby organizujące 
i przeprowadzające zbiórkę publiczną nie otrzymały za te czynno-
ści wynagrodzenia.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowach informuje, 
iż zebrana kwota w wyniku zbiórki zostanie wydatkowana zgod-
nie z jej celem wskazanym w zezwoleniu Nr 2/13.

Składniki:
wyciśnięty sok z 3 dużych cytryn;
1 szkl. miodu;
1 szkl. wody przegotowanej ostudzo-
nej;
3 główki czosnku – wycisnąć przez 
praskę.
Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki połączyć i  od-
stawić do ciemnego miejsca na 10 
dni, od czasu do czasu potrząsnąć 
naczyniem. Po 10 dniach przece-
dzić i  przelać do ciemnego szkla-
nego naczynia.
Pić po 1 łyżce codziennie.

SUPER SOK
NA ODPORNOŚĆ

Na zdrowie!
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KALENDARZ IMPREZ 
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2013

GMINA RADZIECHOWY – WIEPRZ
Andrzej Murański 
Gawędziarz i Twórca ludowy 

MOJA CHAŁPA

Moja chałpa w groniu
piyknie łozdobiona,
Las mom kole śiebie
torniami grodzono.

Tu jes moje miyjsce 
Ma ziemia zywiecka,
Jo się tu łurodził
Tu zyje łod dziecka.

Kie kces mie łodwidzij
popar na gronicek,
Do mnie Cie powiedzie
z kwiotkami chodnicek.
Gronie – muzykalne
z dołu nik nie woła,
kwitną głogi trześnie
ćichućko dokoła.

Jyno dziynćioł stuko
ji kukucka w lesie,
Jaze do potoka
głos idzie po lesie.

Kiedy przichodzi cas
Jidon śianokosy
Słysys jak gazdowie
Klepiom rano kosy

Kie idzies z grabiami
Niezbyt puzno rano
Cujes, piyknie wonio
przewracene śiano.

Już doseł łowiesek
złoci się przynicka
Popar Jonek idzie 
z kosom do gronicka.

Ej, kiebys ty tu miyskoł
Na wiyrchu gronicka
Słysołbys jak godo
Jedla do smyrecka…

Par zboce Durajki,
Las polany hole,
Mozeznow wrocom pas
Łowiecki gorole.

- Popar jako piykno
Ta ziymia zywiecka.
-Najlepiej to widać,
tu z wiychu gronicka…

WRZESIEŃ

1.09.2013 Dożynki Gminne w Przybędzy

UG Radziechowy-
Wieprz, Parafia 

w Przybędzy, GCKPT, 
KGW

Boisko
 w Przybędzy

7.09.2013 Rajd Ekologiczny – zorganizowany dla 
uczniów wszystkich szkół z terenu gminy.

Nadleśnictwo 
Węgierska Górka

Urząd Gminy

Gmina 
Radziechowy - 

Wieprz

14.09.2013

XI  Rajd Razem Raźniej na Matyskę oraz 
IX Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nie-
profesjonalnych i Osób z dysfunkcją na-
rządu ruchu. 

Stowarzyszenie 
„Dzieci Serc” Góra Matyska

14.09.2013
Święto Podwyższenia Krzyża – Droga 
Krzyżowa Rozpoczęcie o  godz.15.00 od 
I Stacji Golgoty Beskidów

Parafia p.w. 
Św. Marcina 

w Radziechowach
Góra Matyska

14.09.2013
XV jesienny Zlot Turystyczno-Ekologicz-
ny „Czyste Góry 2013” – Kampania eko-
logiczna

Starostwo
 Powiatowe

ZS w Radziecho-
wach

22.09.2013 Eko – Rajd na Przybór SP Juszczyna Juszczyna

23.09.2013
„Czytelnicy na tropach Tomka” - turniej 
wiedzy i gra terenowa dla uczniów szkół 
podstawowych.

Biblioteka 
Radziechowy Radziechowy

28.09.2013

Obchody Światowego Dnia Turystyki – 
Rajd turystyczny dla dzieci i  młodzieży 
połączony w  wyróżnieniem nagroda-
mi rzeczowymi osób udzielających się 
w  sferze Turystyki w  naszej Gminie (na-
uczycieli, przewodników, pasjonatów)

GCKPT Radziechowy

PAŹDZIERNIK

Termin do 
10.10.2013

„Nauczyciel moich marzeń” – konkurs 
literacki zorganizowany z  okazji ob-
chodów Dnia Edukacji Narodowej dla 
uczniów szkół w gminie. Finał 16.10.2013

GCKPT DL w Wieprzu

14.10.2013 Święto Patrona Szkoły – Dzień Edukacji 
Narodowej ZS Radziechowy ZS w Radziecho-

wach

5.10.2013 IX Zaduszki Narodowe Stowarzyszenie
 „Dzieci Serc” Radziechowy

29.10.2013 Piesza Pielgrzymka śladami Patrona
O. Michała Tomaszka.

Stowarzyszenie
 „Dzieci Serc”

Radziechowy - 
Łękawica

Właściciel gruntu, który nie posiada możliwości bezpośred-
niego dojazdu do drogi publicznej (gminnej, powiatowej, woje-
wódzkiej lub krajowej) może domagać się ustanowienia służeb-
ności drogi konieczniej przebiegającej przez grunt sąsiada. Droga 
konieczna ma umożliwić swobodny przejazd pomiędzy posiada-
nym gruntem a  drogą publiczną. Ustanowienia drogi koniecz-
niej można żądać także w celu uzyskania dostępu do budynków 
gospodarczych, a  także w  przypadku, gdy istniejąca droga jest 
nieodpowiednia do korzystania, np. z  uwagi na warunki atmos-
ferycznie (zwłaszcza zimą), zły stan techniczny drogi, zagrożenie 
bezpieczeństwa drogowego czy też z uwagi na wąskość drogi wy-
nikającą z ograniczeń w postaci ogrodzeń sąsiadów.

Najlepiej kwestię ustalenia przebiegu i  stworzenia drogi ko-
nieczniej rozpocząć od negocjacji z sąsiadami. Umowa lub oświad-

czenie, w  którym opisane zostanie położenie drogi konieczniej 
musi mieć formę aktu notarialnego. Inną możliwością jest także 
wykupienia pasa gruntu pozwalającego na swobodny dostęp do 
posesji, jednak rozwiązanie to nie jest zawsze możliwe. 

W  przypadku, kiedy nasz sąsiad nie będzie skory do poro-
zumienia w  kwestii ustalenia służebności drogowej, właściciel 
gruntu pozbawiony odpowiedniego dojazdu do posesji może 
złożyć do sądu wniosek o  ustanowienie służebności, w  którym 
uzasadniona zostanie potrzeba ustanowienia drogi. Wniosek taki 
podlega opłacie sądowej w wysokości 200 złotych. Właściciel nie-
ruchomości obciążonej służebnością tzw. drogi koniecznej może 
jednak zażądać wynagrodzenia jednorazowego lub też okresowe-
go, należnego mu z uwagi na potencjalną szkodę. Wynagrodzenie 
to powinna określać umowa. 

KIEDY UBIEGAĆ SIĘ O DROGĘ KONIECZNĄ?
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Nasza GmiNa
PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ PEAD 2013 R.

W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ

Począwszy od dnia 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na 
kierowcę przed przystąpieniem do szkolenia musi mieć utworzony 
tzw. Profil Kandydata na Kierowcę. Uzyskuje się go w  podległym 
Starostwie  (w stosownym organie wydającym prawa jazdy). Dopie-
ro z takim profilem, kandydat może udać się do Ośrodka Szkolenia 
Kierowców i zapisać się na kurs. Dokument ten jest niezbędny do roz-
poczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) (daje możliwość 
szkolenia i zdawania egzaminu na terenie całego kraju).

Poniżej wykaz dokumentów, jakie są wymagane przy wizycie 
w wydziale komunikacji.
Wypełniony formularz  oraz:
	dowód tożsamości,
	jedna wyraźna, aktualna i  kolorowa  fotografia o  wymiarze 3,5 

cm  x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i  oku-
larów z  ciemnymi szkłami, lewy półprofil z  widocznym lewym 
uchem, 

	orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdro-
wotnych do kierowania pojazdem 

	pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 
18 lat (przy kat. AM, A1, B1 )

	kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca po-
siada prawo jazdy)

Na podstawie tych dokumentów właściwy organ wydający pra-
wo jazdy generuje profil kandydata na kierowcę  w ter minie nieprze-
kraczającym 2 dni roboczych. Osoba tworząca profil zostanie o tym 
fakcie poinformowana oraz otrzyma unikalny numer identyfikujący 
profil kandydata na kierowcę.

Profil ten zostanie udostępniany ośrodkowi szkolenia kierowców, 
w którym będzie odbywało się szkolenie, a później ośrodkowi egzami-
nowania, w którym będzie zdawany egzamin na podstawie indywidu-
alnego numeru oraz numeru PESEL kandydata na kierowcę albo daty 
urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.

W ramach zawartej pomiędzy Caritas Diecezji Bielsko Żywiec-
kiej a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radziechowach 
– Wieprzu umową w miesiącu  marzec 2013 r. rozpoczęła się reali-
zacja Programu Pomocy Żywnościowej PEAD. 

W trakcie pierwszego wydawania pomocy pomocą objętych 
było 1000 osób. Ze względu jednak na dużą ilość osób potrzebu-
jących od 2 wydawania objętych pomocą PEAD jest 1110 osób. 

Ilość rodzin korzystających z pomocy z podziałem na miejscowości:
- Bystra  - 22 rodziny – łącznie 70 osób
- Brzuśnik – 19 rodzin – łącznie 70 osób
- Przybędza – 23 rodziny – łącznie 79 osób
- Juszczyna – 54 rodziny – łącznie  217 osób
- Wieprz - 90  rodzin – łącznie 298 osoby
- Radziechowy – 99 rodzin – łącznie 376 osób

Osobą wyznaczoną  (koordynator) do prowadzenia programu 
PEAD 2013 w placówce jest pracownik socjalny – Monika Kujsz-
czyk. Przy każdym wydawaniu Pomocy Żywnościowej w ramach 
PEAD 2013 bardzo dużą rolę odgrywają Panie ze Stowarzysze-
nia „Wieprzanki” , które dzieląc się swym czasem zawsze bardzo 
chętnie i ofiarnie wydają otrzymaną żywność. Przy każdym roz-
ładunku pomocą służy także Pan Józef Woch użyczając wózka 
widłowego, oraz zawsze obecny i pomocny jest Pan Mieczysław 
Matlas. W ramach wydawanej żywności w 2013 r. na osobę prze-
widziane jest ok. 60 kg artykułów spożywczych. Osoby korzysta-
jące z tej formy pomocy informują, iż jest to dla nich bardzo duże 
wsparcie. Każdą otrzymaną żywność są w stanie zagospodarować 
i w znaczący sposób odciąża to ich wydatki domowe. 

Profil Kandydata na Kierowcę

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

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

e-mail: biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl, mwiezik@radziechowy-wieprz.pl
Redaguje Zespół w składzie:

mgr Magdalena Więzik – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz,
mgr Lucyna Kądziołka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych  

Rady Gminy Radziechowy - Wieprz, Pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz
Wszystkich mieszkańców chcących współredagować nasz biuletyn prosimy  

o przesyłanie artykułów do 7–ego każdego miesiąca na adres:
biuletyninformacyjny@radziechowy-wieprz.pl

Informujemy, że istnieje możliwość zamieszczania reklam i ogłoszeń od osób prywatnych i firm. 
 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.



Nasza GmiNa

19

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Juszczynie zostały mistrzyniami
w kategorii ciast w Powiecie Żywieckim!
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 TWOJE OGŁOSZENIA ZA  
  DARMO W INTERNECIE   

 
Sprzedam • Zamienię • Kupię • Oddam • Usługi • Praca 

 

 
 

Sprzedawaj i ogłaszaj się lokalnie - bez opłat! 

Praca, Motoryzacja, Nieruchomości, Ślub, Komputery, Dom 
Usługi, Budownictwo, Biuro, Edukacja, Rozrywka, Odzież  

POMOC KOMPUTEROWA 

t e l .  662-422-466 
• STRONY INTERNETOWE  • 

 

• Serwis • Naprawa • Modernizacja • 
Serwis  komputerowy  z dojazdem do kl ienta  

na  terenie  Gminy Radziechowy -Wieprz 

Pogotowie komputerowe  

 

www.ogloszeniazywiec.pl  

Powiat żywiecki to niezwykłe 
bogactwo zwyczajów, obrzędów, ale 
również smaków , o czym przekonali 
się wszyscy uczestnicy III Dni Powiatu 
Żywieckiego, które odbywały się 23 
i 24 sierpnia 2013 r.

Tradycją Dni Powiatu stało się, 
iż podczas piątkowej inauguracji 
wręczane są nagrody „Zasłużony dla 
Powiatu Żywieckiego”. Tytuł przyzna-
wany jest od 2008 r. Przyznaje się go 
osobom fizycznym oraz organiza-
cjom pozarządowym i  innym insty-
tucjom jako zaszczytne wyróżnienie 
za zasługi dla rozwoju powiatu żywieckiego, szczególnie w  dzie-
dzinie gospodarczej, naukowej, społecznej, kulturalnej i sportowej. 
W tym roku to zaszczytne wyróżnienie trafiło w ręce Zespołu Pieśni 
i Tańca „Ziemia Żywiecka”- laureata nagrody im. Oskara Kolberga 
oraz  Adama Jurasza – tenisisty stołowego, medalisty Igrzysk Para-
olimpijskich. 

Sobota to z kolei dzień plenerowy. Impreza ze Starego Zamku 
w  Żywcu przeniosła się do amfiteatru Pod Grojcem. Na alejkach 
rozstawiły się stoiska gmin, na których prezentowały swoje wyroby 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu żywieckiego. Pa-
nie częstowały frykasami, których nie można dostać nawet w najlep-
szych restauracjach. W tym roku nowością był fakt, że imprezą towa-
rzyszącą Dniom Powiatu było Święto Miodu, impreza zorganizowana 
przez Beskidzki Związek Pszczelarzy. W Żywcu odbywał się bowiem 
XV Regionalny Dzień Pszczelarza. Na „słodkich” stoiskach można 
było z kolei zakupić produkty z pasieki, ale też zdobyć dużą wiedzę 
na temat pszczelarstwa, 
a  także zobaczyć na 
żywo, jak wygląda pra-
ca w ulu.

Gdy publiczność 
mogła rozkoszować 
się smakami Beskidów, 
ciężko pracowało jury 
Konkursu Jodła Regio-
nalnego „Próbowacka 
Żywiecka”. Sześciooso-
bowe grono musiało 
ocenić potrawy i  na-
poje w  6 kategoriach: 
zupy, potrawy mięsne, napoje i  nalewki, ciasta, potrawy na bazie 
miodu oraz pozostałe potrawy. 

W  kategorii zupy zwyciężyło KGW Twardorzeczka za „Ziem-

niaczankę”, w  kategorii potrawy mięsne KGW 
Kocierz Moszczanicki za domowe żeberka 
wędzone z  kapustą, w  napojach i  nalewkach 
triumfowało KGW Koszarawa za „Miodownik”, 
w ciastach zwyciężyło KGW Juszczyna za „Wie-
niec drożdżowy z  bakaliami”, w  potrawach 
na bazie miodu bezkonkurencyjne okazało się 
KGW Jeleśnia za piernik na miodzie z masą gry-
sikową, w pozostałych potrawach wygrało KGW 
Łodygowice za groch z kapustą. Nowością było, 
że w konkursowe zmagania stanęła reprezenta-
cja czeskiego Frydka Mistka. Nie był to jednak 
przypadek, impreza odbywała się w  ramach 
projektu „Na Szlaku Beskidzkiej Kultury - folk-

lor, muzyka i  kulinaria polsko – czeskiego pogranicza” Projekt jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpo-
spolita Polska 2007-2013. Impreza była również doskonałą okazją do 

zaprezentowania książki 
autorstwa Jana Gąsior-
ka o  zespołach folklo-
rystycznych z  Powiatu 
Żywieckiego i  Frydka 
Mistka. Książka ta została 
wydana w  ramach po-
wyższego projektu.

Kulinarne zmagania 
to jednak tylko część 

tegorocznych Dni Powiatu Żywieckiego, publiczność mogła podzi-
wiać na scenie różne formy działalności kulturalnej prowadzone 
przez miejskie i  gminne instytucje kultury. Można więc było obej-
rzeć w  akcji m.in. mażoretki, orkiestry dęte, zespoły rockowe i  hip 
hopowe, zespoły regionalne, a także pokazy różnych styli tańca. 

– Ta impreza nie jest wydarzeniem komercyjnym, gdzie ściąga-
my gwiazdy największego formatu. Chcemy pochwalić się tym, co 
dla Żywiecczyzny najważniejsze, czyli nie tylko wspaniałym folklo-
rem i  fascynującą kuchnią, ale przede wszystkim różnorodnością 
form działalności kulturalnej prowadzonej na terenie powiatu. To 
wielka zasługa ośrodków kultury, które przy niewielkich budżetach 
potrafią prowadzić świetne zajęcia, na których pojawiają się napraw-
dę zdolni ludzie – podkreślił pomysłodawca i  główny organizator 
Dni Powiatu Mirosław Dziergas, na co dzień dyrektor Wydziału Kul-
tury Starostwa Powiatowego w Żywcu. 

Dni Powiatu Żywieckiego dofinansowano z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwe-
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stująca w obszary wiejskie. Działanie współfinansowane przez Unię 
Europejską w  ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Podczas III Dni Powiatu Żywieckiego wystąpili:
- Zespół TOCSIN
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Milówce
- Zespół Folklorystyczny „Jaferki” z Koszarawy
- Grupa Śpiewacza „Conviva” z Łękawicy
- Grupa Śpiewacza Koconianki z Koconia
- Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Jo-
dełki” z Radziechów-Wieprza
- Regionalny Zespół z KORNEJ ze Słowacji
- Grupa Szybkiego Reagowania Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
- Grupa teatralna „Jedlicki” z Glinki
- Dziecięcy Zespół Regionalny „Mały Ha-
śnik” z Żabnicy
- Kompania Zbójnicza
- Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Rajczańska” 
z Rajczy
- Konrad Skalla
- klasa wojskowa Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogól-
nokształcących w Żywcu
- Zespół Electric Bold i NADIJA
- Zespół „Kwieciste Gwiazdy” z Ukrainy
- DJ kris d
Nie zabrakło również prezentacji dorobku artystycz-
nego oraz stoisk z rękodziełami ludowymi, byli z nami 
m.in.:
1. Ryszard Stroński – Międzybrodzie (rzeźba)
2. Małgorzata Ostrowska – Żywiec (haft na tiulu i filc)
3. Konstanty Urbański – Żywiec ( malarstwo)
4. Zofia Zyzak – Trzebinia (Frywolitka-koronka)

5. Barbara Dudzik – Świnna (bibułkarstwo)
6. Marian Łoboz – Pewel Wielka (zabawka ludowa)
7. Zofia Ważka – Sopotnia Mała (bibułkarstwo)
8. Aleksandra Kupczak – Jeleśnia (bibułkarstwo)
9. Zofia Sordyl – Korbelów (przędzenie na kołowrotku)
10. Anna Barabasz – Żywiec (bibułkarstwo)
11. Marek Jurasz – Przybędza (książki) 
12. Zdzisław Kozłowski – (rzeźba)

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przy-
czynili się do udanej imprezy, w szczególności:
- Miejskiemu Centrum Kultury w Żywcu
- Gminnym Ośrodkom Kultury z Powiatu Żywieckiego
- Urzędowi Miejskiemu w Żywcu
- Grupie Żywiec S.A. 
- Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego
- Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Żywcu

- Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Żywcu-Oczkowie
- Karpackiemu Oddziałowi 
Straży Granicznej (Placówka 
w Żywcu)
- Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Bielsku-Białej
- Komendzie Miejskiej Policji 
w Bielsku-Białej
- Zespole Szkół Agrotech-
nicznych i  Ogólnokształcą-
cych im. Józefa Piłsudskiego 
w  Żywcu-Moszczanicy oraz 

wszystkim ludziom dobrej woli oddanym tej wspaniałej imprezie.
Niniejszy artykuł oraz fotorelację znajdziecie Państwo na stronie 

Starostwa Powiatowego w  Żywcu pod linkiem: http://www.staro-
stwo.zywiec.pl/szczegoly.php?18171
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