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Góralski śpiew i  taniec, huk zbójeckich 
strzałów, a przede wszystkim przepyszne sma-
kołyki tradycyjnej kuchni regionalnej przycią-
gnęły 6 lipca do Wieprza tłumy gości. Blisko pół 
tysiąca osób przybyło pod scenę przy Gimna-
zjum w Wieprzu, by wziąć udział w Przeglądzie 
Potraw Regionalnych – „Święto Łasucha”. 

Tłumnie było już przed godziną 14.00 pod 
białym namiotem ustawionym naprzeciw sce-
ny Obiektu Infrastruktury Okołoturystycznej. 
Nie ma co się dziwić, to właśnie tam na sied-
miu stoiskach panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz przygo-
towały do degustacji tradycyjne ciasta, desery 
oraz napoje i nalewki. 

Po raz pierwszy w naszej Gminie na jednej 
imprezie, każdy uczestnik mógł spróbować 
odrobinę przygotowanych przez Gospodynie 
specjałów, a  także zdobyć przepis na prezen-
towane dania – dzięki rozdawanej w  trakcie 
przeglądu publikacji zawierającej wszystkie 
przepisy tradycyjnych potraw zgłoszonych do 
konkursu.

Nigdy wcześniej nie było w  gminie Ra-
dziechowy – Wieprz podobnego wydarzenia, 
więc organizatorzy, Gminne Centrum Kultury 
Promocji Turystyki Radziechowy – Wieprz, do 
ostatnich minut nie byli pewni, ile osób zjawi 
się w końcu na widowni i pod namiotami. Po-

czątkowo nie było widać ilu ludzi przyszło, ponie-
waż wszyscy stłoczyli się podziwiając i  degustu-

jąc smakołyki ze stoisk pod namiotem. 
Dopiero po jakichś 20 minutach, było 
już tyle osób, że już nie tylko tłoczno 
było w  namiocie, ale także zapełniła 
się cała widownia i  jeszcze ciągle było 
widać rozproszone grupy stojące obok 
albo dopiero nadciągające pod scenę 
– komentuje pani Magdalena Więzik 
dyrektor GCKPT. 

Wydarzenie przypadło do gustu 
wszystkim gościom specjalnym. Przy-
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Ochotnicza Straż 
Pożarna to najbardziej 
szanowana i  podziwia-
na ze służb jakie trosz-
czą się o  naszą Gminę. 
To właśnie interwencje 

tych jednostek wielokrotnie zapobiegały praw-
dziwym nieszczęściom, a dzięki ich obecności 
wielu z nas czuje się na co dzień bezpieczniej. 
Z wielką radością pragnę podziękować za orga-

nizację oraz liczne przybycie na mające miejsce 
3 sierpnia wydarzenie, w którym wszyscy mie-
liśmy okazję podziwiać szybkość i  zręczność 
naszych strażaków. Wszystkim strażakom bio-
rącym udział w konkursie Sportowo - Pożarni-
czym pragnę złożyć serdecznie podziękowania 
za trud, poświęcenie i wolę samodoskonalenia. 
Gratulujemy wyników i  pasji, którą daje Wam 
wasza praca!

Grzegorz Figura

Święto Łasucha

Szanowni Mieszkańcy
gminy Radziechowy-Wieprz
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była tego dnia do Wieprza osobiście pani 
Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu 
Europejskiego, pani Małgorzata Pępek Po-
seł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
pan Adam Fabia asystent pani Mirosławy 
Nykiel Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, który obecny był aż do ostatnich 
minut wydarzenia. Oczywiście wśród ze-
branych byli również reprezentanci władz 
Gminnego Samorządu. Nie zabrakło Wój-
ta Gminy pana Grzegorza Figury i obietnic 

kontynuacji imprezy w  kolejnych latach, 
już w  oficjalnym rozpoczęciu imprezy. 
Cieszymy się, że taka impreza została zor-
ganizowana. Dzięki niej i  wspaniałym Go-
spodyniom możemy zintegrować całą Gmi-
nę na tym pięknym obiekcie. – mówił wójt 
Gminy Radziechowy – Wieprz, dziękując 
gościom za przybycie. 

Same smakołyki nie były jednak je-
dyną atrakcją tego dnia. Przygotowano 
specjalne stoiska dla twórców ludowych: 
pani Marii Grzegorek oraz dla państwa 
Agaty i  Jarosława Kąkolów, aby mogli 
zaprezentować swoje dzieła, a  także po-
wiedzieć parę słów o tajnikach rękodzieła 
ludowego przy jednoczesnej prezentacji 
pracy twórcy ludowego. Dla gości zagra-
ła Orkiestra Dęta z  Radziechów, wystąpił 
słowacki dziecięcy Zespół Regionalny 
„Magurka” z Orawskiej Lesnej pod dyrek-

cją Viktora Chudoby oraz Zespół Pieśni 
i Tańca „JODEŁKI” z Radziechów. Najdłuż-
szą prezentację przygotowali dla widzów 
członkowie Zespołu Regionalnego „Groj-
cowianie” z  Wieprza oraz dwie grupy ZR 
„Mali Grojcowianie”, z których najmłodsza 
grupa określona przez prowadzącą wyda-
rzenie Annę Kupczak „Mikro Grojcowia-
nami” zaprezentowała program, którym 
w  tym roku zajęli II miejsce na Festiwalu 
w Wiśle. 

W  przerwie występów zespołów re-
gionalnych ogłoszone zostały wyniki kon-
kursu tegorocznego Przeglądu Potraw 
Regionalnych. 

Prezentują się one następująco
W kategorii ciasta i desery:
I miejsce – Stowarzyszenie „Wieprzanki”
II miejsce – KGW z Przybędzy
III miejsce – KGW w Wieprzu 

W kategorii napoje i nalewki:
I miejsce  - KGW z Juszczyny,
II miejsce – KGW z Radziechów
III miejsce – KGW w Bystrej

cd. ze str. 1

cd. na str. 3
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Nagrodę specjalną za najbardziej tra-
dycyjne dania otrzymały panie z  KGW 
w Brzuśniku. 

Dodatkową atrakcją przeglądu był 
konkurs wiedzy o  Gminie Radziechowy – 
Wieprz. Wśród chętnych do spróbowania 
sił w  konkursowych zmaganiach znalazła 
także pani z… Częstochowy. Nagrodą za 
dobrą odpowiedź był kubeczek z  logo 
„Święta Łasucha”. Całość programu arty-
stycznego zakończył występ zespołu roko-
wego EPIDEMIC. 

Gorące podziękowania za przybycie 
składamy: Pani Małgorzacie Handzlik Poseł 
do Parlamentu Europejskiego, Pani Mał-
gorzacie Pępek Poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz panu Adamowi Fabia 
asystentowi Pani Mirosławy Nykiel Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Stani-
sławowi Lizakowi prezesowi Oddziału Gó-
rali Żywieckich Związku Podhalan, razem ze zbójnickimi kompanami, Panu Mirosła-

wowi Dziergasowi dyrektorowi WTKSiPP ze 
Starostwa Powiatowego, ks. Kazimierzowi 
Bubie proboszczowi parafii w  Juszczynie, 
członkom komisji oceniającej: Pani Zofii 
Piecuch, Pani Annie Żółty, Panu Mariuszo-
wi Hujdusowi,  Przewodniczącemu Rady 
Gminy oraz Radnym Gminy Radziechowy 
– Wieprz, Sołtysom,  zespołowi z Orawskiej 
Lesnej pod dyrekcją Pana Viktora Chudoby, 
wszystkim przybyłym mieszkańcom i tury-
stom oraz wspaniałym Gospodyniom z na-
szej Gminy, bez których przegląd ten nie 
mógłby się odbyć.

Dziękujemy także patronom medial-
nym przeglądu Radiu ESKA, Kronice Be-
skidzkiej, a  także Dziennikowi Zachod-
niemu. Również  panom:  Zbigniewowi 
Adamczykowi, Tadeuszowi Koziełowi, Panu 
Grzegorzowi Studenckiemu za realizację 
dźwięku w  trakcie wydarzenia oraz firmie 
cateringowej Grupy Żywiec za poczęstu-
nek tradycyjnym żurkiem. 

Przegląd Potraw Regionalnych – Świę-

to Łasucha - był efektem realizacji projektu 
realizowanego z  „Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w  obszary 
wiejskie.” Projekt nosił tytuł: „Kultywowa-
nie tradycji kulinarnych regionu poprzez 
organizację przeglądu „Święto Łasucha” 
- Wieprz 2013 r. - organizacja plenerowej 
imprezy kulturalnej oraz wydanie publi-
kacji”. Opracowany został przez GCKPT Ra-

dziechowy - Wieprz i współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach dzia-
łania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” – Mały Projekt Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. In-
stytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-
2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

(Marta Husar)

cd. ze str. 2

PŁATNOŚĆ ZA ŚMIECI w GMINIE RADZIECHOWY - WIEPRZ
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz uprzejmie informuje, że drogą pocztową zostanie dostarczona do Państwa informacja wy-

jaśniająca sposób i terminy zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z blankietami wpłat. Podstawą naliczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja. Informujemy, że zostanie Państwu przydzielony indy-
widualny numer konta z kodem kreskowym, na który należy dokonywać wpłat należności z tytułu „Opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi”. Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na podany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz kieruje apel do wszystkich 
mieszkańców o zwrócenie bacznej uwagi na wałęsające się psy. 

Wszystkim właścicielom psów przypominamy o  obowiązku 
zapewnienia pełnego nadzoru nad psami i możliwości wyprowa-
dzania psów na zewnątrz ogrodzenia wyłącznie pod nadzorem 
właściciela. Zanotowano wiele przypadków, w  których psy pod-
biegały do dzieci, powodując dla nich zagrożenie. Już niedługo 
problem ten nasili się, gdyż wakacje powoli się kończą i  dzieci 

będą chodzić do szkoły. Apelujemy więc do rozsądku właścicieli  
w trosce o bezpieczeństwo państwa dzieci  i zapewnienia odpo-
wiedniego nadzoru nad posiadanymi zwierzętami. 

Jednocześnie przypominamy, że psy pozostawione bez opieki 
to groźba kary grzywny dla ich właściciela. Ponosi on także pełną 
odpowiedzialność za spowodowane prze psa szkody. Wszelkie sy-
gnały dotyczące wałęsających się psów proszę kierować do Urzę-
du Gminy Radziechowy - Wieprz.

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY
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,,Być radosnym, dobrze czynić..
i wróblom pozwolić ćwierkać
 - to najlepsza filozofia.”

W dniu 8 czerwca odbyła się XIV Paraolimpiada w Wieprzu. 
Program zawodów:
1. Zawodnicy otrzymują numerki.
2. Wejście na murawę:
- powitanie gości,
- zapalenie znicza – lampionu , – przymocowanie flagi ,
- odśpiewanie hymnu, - wypuszczenie gołębi.
Konkurencje:

I. Oddzielanie kolorowych nakrętek.
II. Konkurencja w budowaniu wieży Babel z pojemni-

ków na mleko.
III. Rzut do celu, strącanie puszek z groszkiem. 
IV. Slalom z piłeczką.
V. Peryskop : odgadywanie jaki przedmiot unosi się na 

wodzie?
VI. Utrzymanie równowagi.
VII. Strzał w dziesiątkę – pistolecik. 
VIII. Tajemnicza wstążka – mobiusa .
IX. Równocześnie na Sali SP w Wieprzu (obok boiska) 

rozegrano I turniej gry w boccię, konkurencję prze-
prowadził instruktor Jan Kurdas z Białki.

X. Przewożenie na taczkach dla małych dzieci. 
Kto zagwiżdże piosenkę – nagroda szlachetnego wró-

bla – okazało się, ze gwizdanie to trudna sztuka, w związku 
z  czym jest to zadanie na przyszłą paraolimpiadę. Potem 
medale – najbardziej oczekiwana chwila, wspólny posiłek 
i odbiór nagród.

XIV Paraolimpiada w Wieprzu

Turniej siatkówki plażowej Kadetów 
oraz Kadetek rocznika 1997

i młodszych
W  lipcu na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Wieprzu przy 

ul. Nad Sołą zostały rozegrane turnieje siatkówki plażowej dla ka-
detów i kadetek z rocznika 1997 i młodszych. 11.07.2013 r.  rywa-
lizowały dziewczęta, które pomimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych dzielnie walczyły o każdy punkt .Turniej rozgry-
wano systemem każda zawodniczka z  inną partnerką w  parze, 
przeciwko każdej parze. Cały turniej zwyciężyła Magdalena Ka-
szuba, która została „Królową Plaży”, na drugim miejscu uplaso-
wała się Kinga Legieta, trzecie miejsce zajęła Weronika Zawadzka, 
a czwartą lokatę uzyskała Kinga Wajdzik.

Dzień później na tym samym obiekcie rywalizowali chłopcy 
o miano „Króla Plaży” turniej przebiegał według tych samych zasad 
jak u dziewczyn. Zwyciężył  Michał Berek, drugie miejsce zajął To-
masz Caputa, który okazał się minimalnie lepszy od Bogusława So-
larza, natomiast na czwartym miejscu uplasował się Paweł Berek...

Cel Paraolimpiady: „Radość i  Uśmiech” – impreza integra-
cyjna promująca alternatywny sposób spędzenia wolnego czasu 
na bazie szlachetnego współzawodnictwa dzieci i  młodzieży 
i przyjaźni wszystkich narodów.

Organizatorzy:
1. Stowarzyszenie Dzieci Serc z Radziechów
2. Wydział Turystyki, Kultury , Sportu i Promocji Powiatu Żywiec-

kiego
3. GCKPT Radziechowy – Wieprz 
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu 
5. KGW – Wieprz
6. OSP – Wieprz
7. LKS – Wieprz
8. Koło Hodowców Gołębi z Bystrej i Wieprza
9. Gimnazjum nr 2 w Wieprzu
10. Zespół Szkół Samorządowych z Rzyk koło Andrychowa
11. Prywatni sponsorzy
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POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ POWOŁAŁ BRACI BYRTEK 
DO FUTSALOWEJ REPREZENTACJI POLSKI

W  dniach 11-12 sierpnia br. w  Prusz-
kowie odbędzie się konsultacja dla 14-tu 
zawodników powołanych do futsalowej 
reprezentacji Polski. Wśród wybranych 
znalazła się liczna grupa reprezentantów 
beskidzkich klubów, z  których szczególną 
naszą uwagę przykuł wybór dwóch miesz-
kańców Radziechów. Bliźniacy Łukasz i Szy-
mon Byrtek wychowankowie klubu TS Czar-
ni – Góral Żywiec, obecnie zawodnicy GKS 
Radziechowy – Wieprz są dumni, że ich 
wieloletnie poświęcenie piłce nożnej zosta-
ło zauważone przez szkoleniowców PZPN. 

Postanowiliśmy przybliżyć krótko czytel-
nikom sylwetki tych młodych sportowców. 
Dwudziestojednoletni Łukasz Byrtek i Szymon Byrtek – bliźniacy, 
pochodzą z Radziechów. W trakcie rozmowy dali się poznać jako 
kulturalni, skromni i sympatyczni młodzi ludzie.

Pytani o  początki ich zamiłowania do piłki nożnej mówili, iż 
grają od zawsze, ale od klasy II Szkoły Podstawowej zaczęła się ich 
klubowa kariera sportowa. Łukasz i Szymon, są absolwentami Li-
ceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Żywcu. Pił-
ka nożna jest przede wszystkim naszą pasją, ale i również sposobem 
na życie, gdyż na treningi i  mecze poświęcamy bardzo dużo czasu, 
właściwie każdy dzień w  tygodniu. – mówił młodszy z  bliźniaków 
Łukasz. Wywodzą się z  rodziny, w  której sport zajmuje bardzo 
ważne miejsce w  życiu. Talent piłkarski odziedziczyli po swoim 
ojcu, który przez lata grał w piłkę nożną, a synowie piłkarze mówią 
o  nim, iż jest Gwiazdą tego boiska – wskazując na murawę GKS. 
W ślady braci oraz taty poszedł również młodszy brat, który także 

gra w piłkę nożną w GKS Radziechowy - 
Wieprz, a  siostra interesuje się siatkówką. 

Szymon Byrtek na swoim koncie ma 
również występy w drużynie Młodej Eks-
traklasy Podbeskidzia. Obecnie w  klubie 
GKS Radziechowy – Wieprz Łukasz Byrtek 
zajmuje pozycję bramkarza, a  jego brat 
Szymon gra w  polu. Podczas rozmowy 
pytaliśmy piłkarzy, co myślą o  tzw. Orli-
kach - Inwestycje w  tego typu boiska były 
wielkim krokiem w  kierunku rozwijania 
zdolności piłkarskich u dzieciaków czy na-
stolatków, poza tym dają one możliwość 
grania nawet w  zimie. Wystarczy, że od-
śnieżymy Orlik i można śmiało grać! – mó-

wił z  uśmiechem Łukasz, (…) ale trzeba pamiętać, że jest to inna 
nawierzchnia niż murawa i  do takiej gry trzeba się odpowiednio 
przygotować, żeby nie złapać kontuzji. – dodał Szymon.  

Rozmowę zakończyliśmy po kilkunastu minutach, gdyż pił-
karze musieli zacząć przygotowania do sparingu z  drużyną LKS 
LEŚNA. Ci fantastyczni bracia dają przykład, jak ciężką pracą, wy-
rzeczeniami, poświęceniem dla swojej pasji można osiągnąć suk-
ces. W imieniu całej redakcji biuletynu „Nasza Gmina Radziecho-
wy – Wieprz” życzymy braciom Byrtek osiągnięcia jak najlepszych 
wyników, dużo zdrowia i nadal tak pozytywnego nastawienia do 
realizacji swoich marzeń i pasji. Rodzicom gratulujemy wspania-
łych dzieci i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Na koniec dodam, 
iż drużyna GKS Radziechowy – Wieprz, pokonała tego dnia (6.08) 
wynikiem 8:1 drużynę LKS LEŚNA. 

 (M.Więzik)

4 sierpnia 2013 r. minęła IX Rocznica 
Śmierci ŚP. Ks. Prałata Stanisława Gawlika 
– długoletniego Proboszcza Parafii pw. 
św. Marcina w  Radziechowach. Odszedł 
do Pana w święto św. Jana Vianneya, któ-
ry w  150. Rocznicę Śmierci został ogło-
szony patronem wszystkich kapłanów 
(dotąd był patronem proboszczów).

Ks. Prałat Stanisław Gawlik był synem 
Franciszka i  Józefy Szeląg. Urodził się 16 
października 1935 roku w  Małej Wsi k. 
Wieliczki. Święcenia kapłańskie otrzymał 
28 czerwca 1959 r. w Katedrze na Wawelu, 
z rąk Ks. Ab. Eugeniusza Baziaka. Pracował 
jako wikariusz w  Parafii pw. Apostołów: 
Szymona i Judy Tadeusza w Kozach, w Pa-
rafii św. Klemensa w  Zawoi oraz w  Parafii 
pw. Mikołaja w Pcimiu k. Myślenic. Z kolei 
w  roku 1964 został skierowany do pracy 
duszpasterskiej w  parafii pw. Św. Marcina 
w Radziechowach. Tu też w roku 1974 zo-
stał mianowany proboszczem. Po powoła-
niu do życia 25.11.1992 r. Diecezji Bielsko - 
Żywieckiej został mianowany przez J. E. Ks. 
Bp Tadeusza Rakoczego Dziekanem nowo 
utworzonego dekanatu radziechowskiego 
oraz Diecezjalnym Duszpasterzem Rolni-
ków. W  dowód uznania dla Jego kapłań-
skiej posługi otrzymał godność Kapelana 
Honorowego Ojca Świętego Jana Pawła II.

W  naszej pamięci pozostanie jako 
bardzo skromny, niezwykle życzliwy, 
pracowity, ponad wszystko miłujący 
Pana i  Matkę Najświętszą Duszpasterz. 
Dla bardzo wielu z nas był nie tylko kate-

chetą, ale nauczycielem i  niedościgłym 
wzorem, który swą postawą i  zasadami 
sprawiał, że nasze życie stawało się lepsze. 
Wiele wspólnie przepracowanych godzin 
przy remontach, budowach, organizowa-
niu spotkań, było dla nas prawdziwą szkołą 
życia. Założył pierwszą Oazę.

Pamiętam, kiedy rodził się pomysł na 
postawienie Krzyża Jubileuszowego… ileż 
było pytań, nawet i  protestów: po co, kto 
tam będzie chodził? A  teraz po trzynastu 
latach nikt nie ma wątpliwości o słuszności 
decyzji. Ks. Gawlik zastanawiał się, czy nie 
postawić Krzyża na Kopie, jednak zdecy-
dował fakt lepszej widoczności. Są nawet 
takie znamienne wspomnienia, gdy z pro-
jektem Krzyża wykonanym przez Pana 
Macieja Bieguna, pojechał do Papieża Jana 
Pawła II, to Ojciec Święty zapytał: ,,a  po-
wiedz no mi Stasiu, gdzie to jest ta Matyska 
jak wyjdę od Ciebie z plebanii?” Kolejny krok 

to budowa Golgoty Beskidów i tym razem 
nie obeszło się bez przeciwności. Jednak 
ilość pokonanego trudu świadczy o  wiel-
kości dzieła, coś o tym wiemy.  

Śmiało można powiedzieć, że nasza 
wioska, a nawet gmina zawdzięcza powrót 
do swojej świetności właśnie dzięki Ks. 
Gawlikowi. Radziechowy bowiem to dru-
ga co do wieku parafia na Żywiecczyźnie. 
W tym roku mija 614 rocznica erygowania 
kościoła. Znany jest udział mieszkańców 
Radziechów w obronie Jasnej Góry. W roku 
1656 podczas potopu szwedzkiego w od-
wecie za udział w  obronie Jasnej Góry, 
miejscowość została prawie całkowicie 
spalona, a ludność w dużej części wymor-
dowana.

Ks. Proboszcz odszedł do Pana, a stało 
się to tak nagle, że wielu z nas nie zdążyło 
z  nim porozmawiać, podziękować, może 
przeprosić. Nadarza się ku temu oka-
zja. Chcemy bowiem wydać publikację, 
w  której będą zebrane wypowiedzi tych 
wszystkich, którzy w  tej kwestii chcą się 
wypowiedzieć i  bądź to z  podpisem czy 
anonimowo prześlą taką wypowiedź na 
golgotabeskidow@o2.pl  Dla tych, którzy 
nie mają dostępu do Internetu, umożliwia-
my pomoc w  napisaniu wspomnień, tel. 
kontaktowy 501  355  794 Warto napisać 
takie wspomnienia, bowiem czas płynie 
bardzo szybko, a prawdziwa historia ulega 
zniekształceniu. 

 Jadwiga Klimonda

IX Rocznica Śmierci Ks. Prałata Stanisława Gawlika 
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Z bukietem w dłoni i radością w sercu…
CZYLI ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ W JUSZCZYNIE 

Z radością i wielką dumą obserwujemy Państwa zaangażowa-
nie w propagowanie kultury fizycznej, sportu, a także zdrowego 
trybu życia. Cieszymy się z  coraz liczniejszego zainteresowania 
proponowanymi przez nas formami aktywności. 

Czasem szczególnej integracji poprzez sport był odbywający 
się w naszej Gminie Radziechowy – Wieprz końcem maja (26 maj 
– 1 czerwiec) Europejski Tydzień Sportu i Sportowy Turniej Miast 
i Gmin. W trakcie jego trwania przeprowadzono 11 imprez spor-
towych, w których liczba startujących uczestników wyniosła 778 
osób. Wynik ten stanowi niemal 6% liczby ogólnej mieszkańców 
naszej Gminy. Co pozwoliło Gimie zająć 7 pozycję w  klasyfikacji 
województwa śląskiego w swojej grupie. Była to najwyższa pozy-

cja w powiecie żywieckim w tym przedziale. 
To nasze wspólne osiągnięcie, dlatego serdecznie gratulujemy 

wszystkim, którzy tego dnia włączyli się w to wydarzenie i wzięli 
udział w  sportowych zmaganiach, szczególnie dzieciom i  mło-
dzieży stanowiącym znaczącą część spośród puli uczestników. 
Dziękujemy jednocześnie wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
organizacji odbywających się wówczas imprez. 

Tydzień sportu to jednak nie koniec sportowej aktywności 
mieszkańców! W  trakcie trwania całych wakacji we wszystkich 
obiektach sportowych w naszej gminie odbywają się zajęcia spor-
towe prowadzone przez profesjonalnych instruktorów i  nauczy-
cieli z naszych szkół.           Serdecznie zapraszamy!

List pochwalny

Muzyka, śpiew, uśmiech, radość oraz 
zapach bukietów pełnych kwiatów i  ziół 
dominował w dniu 15 sierpnia w Juszczy-
nie. W malowniczym i pięknym miejscu od-
była się tegoroczna tradycyjna już w Jusz-
czynie Msza Święta z  okazji święta Matki 
Boskiej Zielnej. Mieszkańcy oraz turyści 
odwiedzający nasza Gminę, tłumnie zgro-
madzili się przed kapliczką Matki Boskiej 
w Juszczynie Zarębniki. 

W fantastycznym klimacie i w promie-
niach zachodzącego powoli słońca, umi-
lali wszystkim wspólnie spędzane chwile, 
członkowie Zespołu Regionalnego „Groj-
cowianie” wraz z kapelą „Grojcowianie” pod 
czujnym okiem Brygidy Murańskiej. Obec-
ni na Mszy Świętej byli mieszkańcy, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Juszczynie, turyści, 
jak i również Wójt wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy i  Radnymi z  Juszczyny oraz 
Sołtys współorganizujący całą uroczystość. 

Tuż po Mszy Świętej ponad 80 osób 
uczestniczyło w  zorganizowanym przez 

Gminne Centrum Kultury, Promocji, 
Turystyki Radziechowy – Wieprz KON-
KURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZY BUKIET 
ZIÓŁ. Wszyscy uczestnicy Konkursu 
otrzymali nagrody rzeczowe, książ-
kowe oraz cukierki i  obrazki, które 
z  dumą rozdawał Proboszcz Parafii 
Nawiedzenia NMP w Juszczynie ks. Ka-
zimierz Buba. Bukiety oceniali dosko-
nale znani wszystkim twórcy ludowi – 

Pani Maria Grzegorek oraz Pan Andrzej 
Murański.  Święto Matki Boskiej Zielnej jest 
świetną okazją do wspólnego radowania się 
wiernych w  Juszczynie. Cieszę się, że miesz-
kańcy Juszczyny tak licznie zebrali się dzisiaj 
na tej uroczystej Mszy Świętej. Nie spodzie-
wałem się tak wielu uczestników Konkursu 
Bukietów Zielnych, Ci ludzie dają przykład 
tego jak ważna jest tradycja i pielęgnowanie 
wartości chrześcijań-
skich, a  i  jak radośnie 
można przy okazji 
spędzić razem czas – 
mówił Wójt Gminy 
Grzegorz Figura. 
Dla jeszcze lepszej 
atmosfery wspólne-
go biesiadowania Pa-
nie z  Koła Gospodyń 

Wiejskich w  Juszczynie 
przygotowały dla wszyst-
kich gości ognisko z  kieł-
baskami, a Strażacy z OSP 
w  Juszczynie czuwali nad 
bezpieczeństwem miesz-
kańców i przybyłych gości 
w trakcie i po Mszy Świętej. 

Dziękuję wszystkim 
będącym razem z  nami 
w  tym szczególnym dniu. 
Szczególne podziękowa-
nia za współorganiza-
cję kieruję w  stronę Pań 
z KGW w Juszczynie, Soł-

tysa Pana Mieczysława Syguta, człon-
ków ZR „Grojcowianie”, Spółki Leśnej 
w  Juszczynie, Strażaków i  oczywiście 
dziękuję Księżom za piękną Mszę Świę-
tą. Gratuluję uczestnikom konkursu i mam 
nadzieję, że w  przyszłym roku spotkamy 
się w tak licznym gronie, a może i  jeszcze 
liczniejszym.

(M. Więzik)
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Wieści z sesji
W dniu 30 lipca o godzinie 9.00 odbyła się XXXIII sesja Rady 

Gminy Radziechowy – Wieprz. Po otwarciu sesji i  stwierdzeniu 
prawomocności obrad Radni podjęli uchwałę w  sprawie zmian 
w  wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – 
Wieprz, uchwałę w  sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie, 
a także uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsco-
wości Wieprz.

W  trakcie trwania sesji Wójt poinformował o  wyłożeniu stu-
dium zagospodarowania przestrzennego do wglądu publicznego. 
Przedstawił również plany RZGW (Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w  Krakowie) będące informacją z  ostatniego spo-
tkania z  dyrektorem Tomaszem Sądagiem. Potok Wieśnik został 
wprowadzony do programu „Górnej Wisły”. W  roku 2014 RZGW 
wykona dokumentację nieuregulowanej części „Wieśnika”. Całość 
zadania zostanie wykonana do końca 2017 roku. Koszt tego zada-
nia to  17 mln złotych. Jeszcze w tym roku rozpocznie się ciąg dal-
szy zabezpieczenia prawego brzegu Soły (poniżej mostu), za 150 
tys. zł i będzie kontynuowane w 2014 za kolejne 150 tys. zł, które 
zadeklarował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 

W tym roku będą wykonywane remonty na potoku Wieśnik (m 
5700 – 5900) za 80 tys. zł oraz na potoku Juszczynka (m 5750 – 
5785) za 35 tys. zł. Ponadto przygotowywany jest program inwe-
stycyjny ochrony przeciwpowodziowej dla Soły, potoku w  Brzu-

śniku i w Juszczynie. Roboty w tym zakresie ruszą za 2 lata. Obejmą 
one zabezpieczenie przed powodzią dna i brzegów potoków. 

Podana została do wiadomości także informacja o aktualnych 
pracach wykonywanych w ramach remontu opaski zabezpiecze-
nia brzegu z narzutu kamiennego „Pod Czerwieńcem”. Koszt tego 
zadania wyniesie 85 tysięcy złotych. 

Ważnym punktem sesji była zmiana uchwały nr XXIV/162/12 
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 6 grudnia 2012 r. Zmia-
ny te dotyczyły określenia terminu częstotliwości trybu uiszcza-
nia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy 
z  mieszkańców będzie posiadał indywidualne konto, na które 
będzie wpłacał należności za śmieci. Opłaty za odbiór odpadów 
należy uregulować przed danym terminem zamknięcia kwartału. 
Przykładowo opłaty za bieżący kwartał (lipiec, sierpień i wrzesień) 
należy uregulować najpóźniej do dnia 15 września. Możliwe jest 
także uiszczanie opłat osobno za każdy miesiąc lub też za wybrany 
przedział czasu z góry. 

W  czasie sesji pojawiły się liczne uwagi dotyczące nieprawi-
dłowości związanych z odtworzeniem dróg po kanalizacji. Radni 
ponownie przeanalizowali także rozdział środków przeznaczony 
na poszczególne sołectwa. 

Wszystkie podjęte uchwały oraz protokół sesji znajdziecie Pań-
stwo na stronie internetowej: http://bip.radziechowy-wieprz.pl. 

W  dniu 31 lipca 2013 roku Pan Wójt Grzegorz Figura wraz 
z  Radnym Panem Stanisławem Nogą i  zastępca Kierownika USC 
Jolantą Twardysko, odwiedzili Panią Franciszkę Sobel z  Bystrej. 
Pani Franciszka w tym dniu ukończyła 101 lat. Nasza Jubilatka ma 
się dobrze. Z jej twarzy promieniował serdeczny uśmiech, którym 
obdarowała swoich gości. Można powiedzieć, że u Pani Francisz-
ki nic się nie zmieniło od czasu zeszłorocznych odwiedzin przed-
stawicieli Gminy Radziechowy – Wieprz, kiedy to Pani Franciszka 
ukończyła 100 lat. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życze-
nia solenizantce, dużo zdrowia i radości z każdego dnia!

„DWIEŚCIE LAT, DWIEŚCIE LAT, NIECH ŻYJE NAM!”
CZYLI URODZINY 101 LATKI Z BYSTREJ

Czego sierpień nie dowarzy, wrzesień tego nie doparzy.
Sierpień jasny i pogodny, dla win jest bardzo wygodny.

Sierpień, ten spoczynku nie chce dać, bo każe orać i siać.
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Jeżeli kiedykolwiek 
myślałeś, że biblioteka 
to tylko wypożyczalnia 
książek, to bardzo, ale 
to bardzo się myliłeś! 

Jeżeli myślisz tak w dalszym ciągu, to szybko i bezboleśnie pomo-
żemy Ci zmienić zdanie.

Od 2010 roku zmieniamy się 
dla Was! Poszerzamy naszą ofer-
tę, otwieramy dla Was – miesz-
kańców gminy - przestrzeń do 
działań. Nasze placówki stały się 
miejscem wielu interesujących 
wydarzeń, spotkań z  pisarzami, 
warsztatów dogoterapii, cerami-
ki, tkactwa, fotografii. Oferujemy 
kursy komputerowe dla doro-
słych, udostępniamy kursy języ-
kowe. Znajdziesz u  nas nie tylko 
klasyczną książkę, ale także audio 
i  ebooki – te przeczytasz na wy-
pożyczonym z  biblioteki czytni-
ku! w każdej z naszych placówek 
czeka na ciebie wykwalifikowana, 
ale przede wszystkim przesympatyczna bibliote-
karka, która wesprze Twoje poszukiwania w  In-
ternecie, pomoże dobrać interesującą książkę, 
wysłucha. 

Dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Biblio-
tek, wsparciu władzy samorządowej, życzliwości 
mieszkańców gminy możemy coraz lepiej odpo-
wiadać na potrzeby środowiska. Pamiętajcie, że 
to dla Was tutaj jesteśmy. Zgłaszajcie swoje po-
mysły na działania, a my będziemy je realizować.

Doskonałym przykładem otwartości biblio-
teki na Wasze propozycje są zrealizowane w tym 
roku dwa – skrajnie od siebie różne – projekty: 
„Duchy przeszłości” oraz „Machina zmian”.

 Nasza przygoda z tymi pro-
jektami sięga roku 2011 kiedy 
to podczas warsztatów foto-
graficznych w  Radziechowach 
i  w  Wieprzu padła propozycja 
zorganizowania zajęć z zakresu 
tworzenia filmów animowa-
nych, a ogromne zainteresowa-
nie warsztatami ceramicznymi 
w  Juszczynie pozwoliło nam 
się domyślać, że nie będzie to 
ostatnia biblioteki przygoda 
z gliną.

Jak to zazwyczaj bywa, po-
mysłów było mnóstwo, gorzej z pieniędzmi na ich 
realizację. Dzięki naszemu udziałowi w Programie 
Rozwoju Bibliotek pojawiła się perspektywa po-
zyskania do pięciu tysięcy złotych na realizację 
innowacyjnych działań w  bibliotece. Bazując na 
zapotrzebowaniu i  pomysłach zgłaszanych nam 
przez użytkowników, licząc na wsparcie finansowe 
ze  strony Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści napisałyśmy dwa wnioski: „Duchy przeszłości” 
i „Machina zmian”.  Ku naszej ogromnej radości oba 
wnioski uzyskały dofinansowanie.

Pomysł na „Duchy przeszłości” był taki, że zor-

ganizujemy w bibliotece superwarsztaty, które pozwolą uczestni-
kom zapoznać się z  tradycjami, obrzędami, zwyczajami Słowian 
i wikingów. w rezultacie przy współpracy z grupą rekonstrukcyjną 
„Drużyna Południe” z Żywca od marca do czerwca 2013 przepro-
wadziliśmy szereg warsztatów: ceramicznych, kuglarskich, tańca 
dawnego, czerpania papieru. w  ramach projektu miało miejsce 

spotkanie z archeologiem, któ-
ry podzielił się z  nami swoją 
bogatą wiedzą. Na zakończe-
nie projektu zorganizowaliśmy 
średniowieczny piknik rodzin-
ny, podczas którego bawili się 
mieszkańcy z  wszystkich miej-
scowości z  terenu gminy. Dla 
nas, bibliotekarek, realizacja 
tego projektu była ogromnym 
wyzwaniem, ale też wielką ra-
dością. Warsztaty cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowa-
niem – powstało podczas nich 
mnóstwo wyrobów ceramicz-
nych, odkryte zostały niezwy-

kłe talenty wśród młodych 
i  starszych uczestników. 
Największą frajdę miały-
śmy podczas,  zamykające-
go projekt, średniowiecz-
nego pikniku rodzinnego. 
Już podczas przygotowań 
do imprezy zaskoczyła nas 
hojność sponsorów i zaan-
gażowanie wolontariuszy. 
W  radosnej, rodzinnej at-
mosferze upłynął nam nie-
dzielny dzień. Posypały się 
pozytywne komentarze, 
prośby o  częstsze organi-
zowanie takich imprez, py-
tania o  terminy kolejnych 

warsztatów. Z  naszego punktu widzenia, to 
najlepszy dowód na to, że projekt zakończył 
się pełnym sukcesem. 

O ile projekt „Duchy przeszłości” bazował 
na integracji i  zabawie, to projekt „Machina 
zmian” zakładał konieczność wytężonej pra-
cy. Z  wczesnośredniowiecznych klimatów 
jednego projektu weszliśmy w  działania, 
dzięki którym docelowo miał powstać film 
animowany.  Realizacja „Machiny…” posta-
wiła przed nami nowe wyzwania i  niepoko-
je: czy uda się wystarczająco szybko napisać 

w  ramach warsztatów 
scenariusz? Czy uczest-
nicy zajęć nie znudzą się 
i  nie zmęczą tworzeniem 
filmu? Czy te „nowe tech-
nologie” w  bibliotece nas 
nie pogrążą? Teraz, kiedy 
projekt jest już za nami, 
wiemy, że uratowało nas 
kilka czynników:

 9 wiedza i  profe-
sjonalne podejście pro-
wadzących warsztaty 

Aktywna biblioteka? Twoja biblioteka!
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animacji – Tomasza Gruszczyka i  Marzeny 
Kocurek z bielskiego Stowarzyszenia Mon-
taż,

 9 ogromne doświadczenie i bogate portfolio 
przedstawicieli studia animacji Orange Ti-
gerbells, również z Bielska,

 9 ostatnie, ale chyba najważniejsze…fe-
nomenalne zaangażowanie, pracowitość 
i  cierpliwość uczestników warsztatów – 
którzy godzinami pracowali ciężko na efekt 
finalny.

W wyniku warsztatów  powstał film animowany 
pt. „Rozmówki śląskie”. Opowiada on historię pew-
nych poszukiwań i braku zrozumienia, a akcja dzie-
je się na terenie naszej gminy. Uczestnicy warszta-
tów tak bardzo rozpędzili się w swoich działaniach, 
że oprócz filmu ani-
mowanego stwo-
rzyli również film 
dokumentalny pt. 
„Machina zmian”. 
Ten 25minutowy 
film pozwala nam 
prześledzić proces 
powstawania ani-
macji, ale przede 
wszystkim stanowi 
pole do wypowie-
dzenia się dla jego 
twórców. Mówią 
o  tym, czego pod-
czas działań pro-
jektowych się nauczyli, co nowego projekt wniósł w ich życie. Jest 
mowa także o ciężkiej pracy i odkrywaniu, na czym polega zawód 
animatora. Filmy znalazły się na płycie DVD i można je otrzymać 
w bibliotece.

Podjęte dzia-
łania nie doszłyby 
do skutku, gdyby 
nie dofinanso-
wanie Polsko-
Amer yk ańsk ie j 
Fundacji Wolno-
ści w ramach Pro-
gramu Rozwoju 
Bibliotek, wspar-
cie rzeczowe i  fi-
nansowe naszych 
partnerów, zaan-
gażowanie miesz-
kańców. 

Przede wszystkim jednak, nie byłoby naszych działań, bez Wa-
szych pomysłów i zgłaszanych potrzeb. 

Zapraszamy do współpracy. Odwiedzajcie nasze placówki, re-
alizujcie z nami swoje pasje. 

Dzięki pomysłowi mieszkanek Radziechów i Przybędzy pozy-
skaliśmy pięć tysięcy  złotych w ramach programu Działaj Lokalnie 
na realizację projektu „Zza kurtyny wspomnień – rodzinny teatr 
lalek”. Zapraszamy dwuosobowe zespoły rodzinne do stworzenia 
z nami teatru lalkowego. Uczestnicy projektu pojadą na wyciecz-
kę do profesjonalnego teatru lalkowego, gdzie obejrzą spektakl, 
a  następnie przyjrzą się, jak powstają lalki i  dekoracje teatralne. 
Stworzymy teatr lalek i  wystawimy przedstawienia. Projekt wy-
startuje we wrześniu, ale już teraz zapraszamy do zgłaszania się 
mieszkańców gminy. Liczba miejsc ograniczona!

Nadawanie rozpoczęło radio internetowe Beskidy.fm. Radio 
powstało dzięki grupie 
młodzieży z  Radzie-
chów i okolic, która po-
zyskała na ten cel pra-
wie 20 tysięcy złotych 
w  ramach programu 
Młodzież w  Działaniu. 
Radio jest młode i  do-
piero zaczęło działać, 
w  dalszym ciągu za-
praszamy ludzi w  wie-
ku 16 do 30 lat któ-
rzy, chcieliby z  nami 
współpracować. Kon-
takt w  bibliotece tel. 
33 8676 146.

Już we wrześniu 
zapraszamy na dzień „Narodowego Czytania” – w  tym 
roku czytamy utwory Aleksandra Fredry!
Odwiedzajcie naszą stronę internetową: www.gbp.ra-
dziechowy-wieprz.pl 
Dołączajcie do naszych znajomych na Facebooku (https://
www.facebook.com/biblioteka.radziechowy.wieprz )
Działajcie z nami!

Z pozdrowieniami,
Zespół Gminnej Biblioteki Publicznej 

Radziechowy-Wieprz

W  bibliotece w  Radziechowach czekają w  dalszym ciągu 
do odbioru prace ceramiczne uczestników warsztatów „Du-
chy przeszłości”. Zapraszamy do odbioru – ze względu na brak 
miejsca do ich przechowywania, prace nieodebrane do końca 
września, będą rozdawane naszym czytelnikom w ramach upo-
minków. Lepiłeś z nami? Przyjdź i odbierz swoje dzieła!
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Niewielka słowacka Gmina – Korna świętowała w weekend swój pierw-
szy wielki sukces pokrywany ze środków Unii Europejskiej. Dzień 3 sierpnia 
obrano za datę uroczystego otwarcia repliki tradycyjnego młyna. Na uro-
czystość tę zaproszeni zostali także polscy partnerzy gminy Korna tj. miesz-
kańcy Gminy Radziechowy – Wieprz. 

„Siedem cudów wsi Korna” – tak właśnie brzmiała polska nazwa reali-
zowanego przez Gminę Korna projektu, którego celem była przede wszyst-
kim budowa jednej z najbardziej tradycyjnych budowli gospodarczych re-
gionu: młyna. W sobotą 3 sierpnia Słowacy razem z zaproszonymi polskimi 
i  czeskimi gośćmi zebrali się pod ukończonym młynem, gdzie o  godzinie 
16.00 nastąpiło powitanie gości oraz uroczyste otwarcie. Nie obyło się bez 
śpiewu i poczęstunku tradycyjnymi wypiekami. Po wysłuchaniu przemów 
wszyscy przybyli udali się na plac przyległy do pobliskiej restauracji, gdzie 
skosztować mogli tradycyjnych potraw tego regionu np. klusek z bryndzą, 
boczkiem i szczypiorkiem, chleba ze smalcem i cebulą, gulaszu z lanym 
ciastem czy też rozmaitych pieczeni, wędlin i sałatek. Atrakcję stanowiło 
także pieczone jagnię. 

Oprócz śpiewu i  tańców wciągających gości do wspólnej zabawy 
goście obejrzeć mogli także pokaz sztuk iluzjonistycznych. Wydarzenie 
zakończyły tańce już przy nowoczesnej muzyce i  uroczyste włączenie 
nocnego oświetlenia młyna.

W dniu po zakończonej imprezie Jozef Kontrik- starosta (odpowied-
nik naszego wójta) Gminy Korna wcielił się w rolę przewodnika po Gmi-
nie i osobiście oprowadzał przybyłych z naszej Gminy gości. Podczas wy-
cieczki też nie zabrakło zwiedzania starego i nowego kościoła, zagajnika 
ze starymi lipami, źródełka z ropą, czy też wycieczki na górą Żywczakową 
do leczniczych źródełek i stojącej tam kaplicy. 

Cały wyjazd finansowany był w ramach projektu. Serdecznie dzięku-
jemy Słowakom za zaproszenie i  gościnę. Mamy nadzieję, że ta 
kilkuletnia już współpraca między naszymi państwami i gminami 
będzie się w dalszym ciągu rozwijać tak wspaniale.

(M.Husar)

FINAŁ PARTNERSKIEGO PROJEKTU
„SIEDEM CUDÓW WSI KORNA” 
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Średniowiecze to bar-
dzo odległe czasy, jednakże 
dzięki pozyskanym fundu-
szom  w  ramach „Programu 
Rozwoju Bibliotek” mogli-
śmy przenieść się w  czasie 
i podczas rodzinnego pikniku 
poznać dawne słowiańskie 
zwyczaje.  Tak więc mamy 16 
czerwca, pogoda dopisuje, 
na kompleksie sportowo-
rekreacyjnym obok Urzędu 
Gminy  powstaje średnio-
wieczna wioska, która wita 
nas, jak na Słowian przystało, 
kaszą na dwa sposoby z mio-
dem i  orzechami lub też ze 
skwarkami. Obok w polowym 
piecu wypalają się gliniane 
naczynia. Dalej piękne niebie-

skookie słowiańskie dziewki plotą średniowieczne wianki i  tkają 
kolorowe krajki. W tle słychać żywą i skoczną, aczkolwiek jakże ko-
jącą i czarującą muzykę. Ostatnim 
miejscem, jakie przyciąga nie-
zwykle uwagę, szczególnie mę-
skiej części publiczności jest na-
miot z uzbrojeniem słowiańskich 
wojów oraz wikingów. Wyposa-
żeni byli oni we włócznie, łuki, 
drewniane tarcze, zaś od VII wie-
ku topory, a w  IX wieku również 
w miecze. Całą imprezę rozpoczął 
dowódca Grupy Rekonstrukcji 
Historycznych "Drużyna Połu-
dnie", przedstawiając krótką hi-
storię słowiańskich wojów oraz 
omawiając poszczególne elementy zbrojnego wyposażenia 
swoich podwładnych. Po takiej dawce ciekawostek  mogliśmy 
na żywo obejrzeć i wziąć czynny udział w rycerskich walkach. 
Oj co się działo, chłopaki układały się w  przeróżne szyki bo-

jowe, tłukły się 
mieczami i  topo-
rami po łbach, na 
koniec zaprosili 
do zabawy sporą 
grupkę dziecia-
ków, które mia-
ły niezły ubaw. 
Powrót wojów 
z  krwawych bi-
tew wioska za-
wsze świętowała 
zabawą, tak też 
było i  w  naszej 
wiosce, po cięż-
kich walkach 
o d p r ę ż a l i ś m y 
się w  korowo-
dach dawnych 
tańców. Piękne 
panny i panienki 
miękko balansowały w rytm dźwięku piszczałek i harf, na głowach 

powiewały im pachnące wianki a groźni wo-
jowie, przeobrazili się w  delikatnych gentel-
manów. Każdy z  uczestników pikniku mógł 
spróbować swoich umiejętności w  strzela-
niu z  łuku,  wytwarzaniu średniowiecznej 
ceramiki, tkaniu krajek czy też przymie-
rzyć kompletny strój wikinga lub średnio-
wiecznego rycerza.  Nie było łatwo wbić się 
w to wszystko, a jeszcze gorzej zdjąć, o czym 
przekonaliśmy się na własnej skórze. Po ta-
kich przeżyciach każdy mógł usmażyć sobie 
kiełbaskę na ognisku, trochę nam w tym prze-
szkodziła przelotna burza, ale sytuacja została 

opanowana i  piknikowy kiełba-
skowy zwyczaj doszedł do skutku. 
Zwieńczeniem średniowiecznej 
podróży jak i  zakończeniem pikni-
ku było niesamowite widowisko 
kuglarstwa (fireshow),  które pod-
niosło poziom adrenaliny niejedne-
mu widzowi, trzeba przyznać mają 
ludzie odwagę,  zresztą jak na ry-
cerzy przystało.  Ale cóż, wszystko 
co dobre szybko się kończy i tak też 
było z  naszym piknikiem, uczest-
nicy zasmuceni tym, że już koniec, 

a  z  drugiej strony rozradowani emocjami, wracali do domostw 
z mieczami w ręku,  w wiankach na głowie i z dźwiękiem niebiań-
skiej muzyki w sercach.  

A.B.B.

DUCHY PRZESZŁOŚCI – ŚREDNIOWIECZNY PIKNIK W RADZIECHOWACH
Z BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ RADZIECHOWY - WIEPRZ

26 lipca – kaplica u „Dziadka” – Odpust
Odpust u ,,Dziadka” - Święto  św. Anny i Joachima 

Dnia 26 sierpnia w kaplicy u ,, Dziadka” na drodze między Radziechowami a Twardorzeczką
zostanie odprawiona o godz. 10:00 uroczysta Msza Św. odpustowa w intencji dzieci oraz ich rodzin.

 Na Mszę Św. zapraszają Kapłani Parafii Św. Marcina w Radziechowach. 
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Jakie historie kryje Juszczyna?

Droga dotarcia do wielu ciekawych opowieści będzie pro-
wadzić przez gry terenowe, nocne gawędy, czy twórcze wy-
wiady. Początkowo będziesz Obserwatorem podpatrującym 
obrazy z  przeszłości, przyglądającym się podaniom i  legen-
dom, stopniowo staniesz się Poszukiwaczem,  potem Bada-
czem, który dociera do faktów, i oczywiście Podróżnikiem po 
niezliczonych pradawnych historiach, by w finale odkryć swój 
talent jako Twórca.

Pozwól porwać się przygodzie w projekcie "pLAcem po mapie 
Juszczyny", a Twoje dociekania przyczynią się dobru całej lokalnej 
społeczności.

Projekt będzie realizowany we wsi Juszczyna w gminie Radzie-
chowy-Wieprz. Zajęcia będą odbywały się głównie w  świetlicy, 
ale również w terenie. Punktem wyjścia w projekcie będzie zapo-
znanie się z  tradycjami tworzenia się nazw poszczególnych pla-
ców Juszczyny, ich cech specyficznych, poznanie powodów tego 
podziału. Będzie to pretekst do zagłębienia się w historię powsta-
nia wsi, pierwszych osadników, tego czym się zajmowali, jakie 
były ich obyczaje, jakimi narzędziami się posługiwali, gdzie i kiedy 
powstały ważne dla wsi miejsca takie jak tartak czy młyn. Zadania 
realizowane w  projekcie poprzedzone będą działaniami promo-
cyjno-informacyjnymi, za  pomocą plakatów i  ulotek, lokalnych 
mediów oraz Internetu tj. stron www i fb.

Projekt rozpocznie gra terenowa w postaci questingu tzw. wy-
prawa odkrywców, która w  oryginalny sposób prezentuje lokal-
ne dziedzictwo. Będzie to zarazem sposób na rekrutację uczestni-
ków kolejnych zajęć.

Podstawową wiedzę na temat metod i form gromadzenia in-
formacji uczestnicy zdobędą na zajęciach wprowadzających z hi-
storykiem-archiwistą. Zebrane wiadomości (poprzez wywiady, 
kroniki, fotografie) posłużą do wspólnego stworzenia mapy miej-
scowości, zawierającej podziały na poszczególne place, ważne hi-
storyczne informacje, fotografie specyficznych miejsc.

Podczas "nocy opowieści ludowych" z miejscowym gawędzia-
rzem uczestnicy poznają też wiele ciekawych historii i legend do-
tyczących wsi.  Zwieńczeniem będzie postawienie w  centralnym 
miejscu tablicy informacyjno-edukacyjnej. Ponadto w  domu lu-
dowym odbędzie się prezentacja zebranych materiały i  konkurs 
na znajomość własnego regionu. 

Uczestnicy wydarzenia zostaną zaopatrzeni w broszury infor-
macyjne o efektach projektu z mapą wsi. Szczególnym momen-
tem finalnym będą warsztaty, które poprowadzi znany street 
artowiec, grafficiarz. Uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się i sa-
modzielnie wykonać nadruk powstałej mapy Juszczyny na koszul-
kach, bądź ekologicznych torbach.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokal-
nie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywiecką Fun-
dację Rozwoju. Na terenie Żywiecczyzny Program współfinansuje 
firma Żywiec Zdrój.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PROJEKT:
Aneta Bartkowiak  - z  wykształcenia nauczyciel polonista, 

obecnie perfekcyjna pani domu, pasjonatka edukacji filozoficznej 
i ekologicznej, które skutecznie realizuje, prowadząc liczne warsz-
taty.

Marzena Mrowiec  - zawodowo menager zespołu gastrono-
micznego, prywatnie żona i matka, aktywnie działająca w parafii 
i świetlicy, gdzie uczy śpiewu i gry na gitarze.

Sabina Murańska - historyk-archiwista, pedagog, zawodowo 
zajmujący się kuratelą społeczną i pracą administracyjną.

SERDECZNE GRATULACJE
Z OKAZJI 99-LECIA

KOŁA PSZCZELARZY ZIEMI ŻYWIECKIEJ

Z okazji wspaniałej 99 rocznicy działalności Koła Pszczelarzy Ziemi Ży-
wieckiej mam zaszczyt przekazać wyrazy uznania za dotychczasową działal-
ność pielęgnującą tradycję sięgające słowiańskich korzeni naszego narodu. 

Od czasów najdawniejszym miód był najczęściej używanym produktem 
naturalnym służącym w  gospodarstwie. Dziś niewielu jest już na naszym 
terenie miłośników pielęgnowania tej pięknej tradycji wytwarzania miodu, 
a  także ludzi dbających o  naturalną równowagę w  świecie przyrody, jaką 
gwarantuje obecność pszczół w naszym środowisku.

Dziękujemy Państwu za poświęcenie się tej jakże ważnej dziedzinie bę-
dącej nie tylko rzemiosłem, ale także ważną gałęzią gospodarki wspierającą 
ekologię. 

W związku z  jubileuszem składamy wszystkim członkom Koła serdeczne 
życzenia sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i oso-
bistym.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Motyka

Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz
Grzegorz Figura

Pomoc przy 
zakładaniu firmy

W każdą czwartą środę miesiąca, w godzinach od 
9.00 do 13.00 w siedzibie Żywieckiej Fundacji Rozwo-
ju przy ul. Słonki 31 można uzyskać bezpłatne infor-
macje na temat rozpoczynania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej. 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z zasa-
dami finansowania działalności z różnych źródeł oraz 
z  administracyjno-prawnymi aspektami zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Usługi są świadczone przez Stowarzyszenie Biel-
skie Centrum Przedsiębiorczości w  ramach Punktu 
Konsultacyjnego KSU finansowanego ze środków 
EFS. Telefon [33] 497 50 07 lub www.pk.bcp.org.pl

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębior-
czości Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 367,  czynne od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
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W  tym roku fani Nordic Walking zamieszkujący 
naszą Gminę w  końcu doczekali się imprezy przy-
gotowanej specjalnie dla nich! W  pierwszą (6.07) 
i ostatnią (27.07) sobotę miesiąca, a także w pierwszą 
sobotę sierpnia (3.08) o 9. 00 ruszyły spod domów lu-
dowych rajdy z cyklu „Marsz Złotego Kija”. 

Choć już trzy z  czterech zaplanowanych na okres 
wakacyjny rajdów z cyklu „Marsz Złotego Kija” za nami, 
warto wspomnieć o  tej nowej inicjatywie. Pierwszy raz 
w te wakacje spotkaliśmy się w dniu 6 lipca pod domem 
ludowym w  Przybędzy. Kolej-
ne rajdy organizowane były : 27 
lipca - wymarsz z Wieprza oraz 3 
sierpnia, kiedy miejscem zbiórki 
była Juszczyna. Nordic Walking 
łączący w sobie sport i turystykę 
to doskonały sposób spędze-
nia wolnego czasu dla każdego. 
Każdy z  nich poprzedzany jest 
rozgrzewką prowadzoną przez 
profesjonalnego instruktora pa-
nią Bogusławę Dziergas, która 

następnie wyznacza trasę 
(w zależności od możliwości 
grupy) i  rusza z  uczestnika-
mi na szlak udzielając rad 
i  wskazówek dotyczących 
prawidłowego poruszania 
się z kijami nordic walking.

Rajdy organizowanie 
przez Gminne Centrum Kul-
tury, Promocji, Turystyki Ra-
dziechowy-Wieprz zachęcić 
mają mieszkańców naszej 

Gminy do ruchu na świeżym powietrzu, stając 
się promotorem zdrowego i  aktywnego trybu 
życia. Nad całym cyklem patronat objął Pan 
Grzegorz Figura Wójt Gminy. Sponsorem wód 
mineralnych dla uczestników jest Firma Żywiec 
Zdrój. 

„Marsz Złotego Kija” przez swój uniwersal-
ny charakter to ciekawy i  korzystny dla zdro-
wia sposób wykorzystania wolnego czasu dla 
wszystkich. Serdecznie zapraszamy na ostatni 

z przewidzianych na okres 
wakacyjny rajdów tego cy-
klu w  sobotę 31 sierpnia! 
Wyruszymy spod domu 
ludowego w  Radziecho-
wach!

Gratulujemy uczestni-
kom dyscypliny, silnej woli 
i  chęci. Liczymy w  dalszym 
ciągu na Państwa aktyw-
ność, sportowego ducha 
i  propagowanie miłości do 
sportu w  swoim otoczeniu, 
dzięki któremu impreza ta 

z roku na rok przyciągać będzie coraz więcej chętnych do uczest-
nictwa i zmiany swojego życia na lepsze i zdrowsze.

EKSTRALIGA W RADZIECHOWACH!! 

Z kijami przez Radziechowy – Wieprz!

Informujemy, że doszło 
do porozumienia pomiędzy 
Gminnym Klubem Sportowym 
Radziechowy- Wieprz a Towa-
rzystwem Sportowym MITECH 
Żywiec, w  myśl którego ko-
biecy zespół piłkarek nożnych 
będzie rozgrywał swoje mecze 
ekstraligi kobiet oraz II ligi ko-
biet na stadionie w Radziecho-
wach.

Towarzystwo Sportowe 
MITECH Żywiec powstało 
w  2004. Na początku klub 
występował w  II lidze grupie 
śląskiej i na koniec rozgrywek 
uplasował się na 3 miejscu.

W sezonie 2005/2006 drużyna MITECHU zajęła pierwsze miej-
sce w II lidze, natomiast w barażach o I ligę uległa Żakowi Kielce. 
Kolejny sezon potwierdził pierwszoligowe aspiracje piłkarek MI-
TECHU i  jednocześnie awans stał się faktem dokonanym. Druga 
drużyna występująca w sezonie 2007/2008 w śląskiej lidze kobiet 

zajęła drugie miejsce. W  sezo-
nie 2008/2009 Utalentowane 
piłkarki wywalczyły historyczny 
awans do EKSTRALIGI kobiet 
i  do dziś dnia występują w  tej 
najwyższej lidze kobiet w  Pol-
sce, w  ubiegłym sezonie zaj-
mując 5 miejsce w tabeli. Warto 
dodać, że piłkarki MITECHU w li-
dze rywalizują z  takimi zespo-
łami jak: Unia Racibórz, Medyk 
Konin, AZS Wrocław, AZS Biała 
Podlaska, Górnik Łęczna, Max-
Sprint Bydgoszcz, KS Piaseczno, 
Gol Częstochowa, Zagłębie Lu-
bin.

W barwach Miechu występują również utalentowane piłkarki 
z naszej Gminy: Agata Droździk oraz Katarzyna Rozmus. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej 
na Boisko GKS w Radziechowach w dniu 31.08.2013 na godzinę 
11:00 na mecz drugiej kolejki Ekstraligi Kobiet pomiędzy TS MI-
TECH Żywiec -KKP Max-Sprint Bydgoszcz.
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W dniu 3 sierpnia 2013 roku, w sobotę, o godzinie 11 na sta-
dionie Gminnego Klubu Sportowego w  Wieprzu rozpoczęły się 
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. 

W  zawodach wzięło udział 6 drużyn seniorskich jednostek: 
OSP Radziechowy 2 drużyny, OSP Wieprz, OSP Przybędza, OSP By-
stra, OSP Juszczyna.

Dodatkowo zawody zostały przeprowadzone w kategorii Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców, w  których wzięły 
udział drużyny z  Bystrej i  Przybędzy oraz jedna drużyna dziew-
cząt z MDP Radziechowy, która w swojej kategorii wiekowej zajęła 
I miejsce.

Strażacy mieli do poko-
nania dwie konkurencje: tor 
przeszkód (7x50m) oraz ćwi-
czenie bojowe.

Sędziami zwodów byli 
przedstawiciele Państwowej 
Straży Pożarnej w  Żywcu, 
a  organizatorem Gmina Ra-
dziechowy – Wieprz, wraz ze 
wszystkimi strażami z  terenu 
Gminy.  

Po oficjalnym rozpoczęciu 
zawodów przystąpiono do 
losowania kolejności, w  jakiej 
będą startowały poszczegól-
ne drużyny. Jak zawsze najwięcej emocji wzbudziła 
konkurencja-  ćwiczenie bojowe, w  której strażacy 
muszą w  jak najszybszym czasie rozwinąć linie ga-
śnicze, uruchomić motopompę i  przewrócić pa-
chołki wodą podaną z  bardzo dużym ciśnieniem. 
Konkurencja ta jest bardzo ciekawa z uwagi na nie-
przewidywalny przebieg (możliwość awarii sprzętu, 
źle złożone węże). 

W roku bieżącym kilka drużyn, szczególnie dru-
żyny z Radziechów miały kłopoty właśnie z urucho-
mieniem sprzętu, co spowodowało bardzo duże 
zmiany w  klasyfikacji punktowej. 
Ogólnie zawody, pomimo dużego 
upału, przebiegały w miłej atmosferze 
pełnej sportowych emocji i walki, a co 
najważniejsze przy dużym dopingu ki-
biców z Radziechów. Strażacy podeszli 
do tych zawodów bardzo skoncentro-
wani i dobrze przygotowani, już kilka 
miesięcy wcześniej przeprowadzali 
w  swoich jednostkach treningi tak, 
aby jak najlepiej wypaść przed miesz-
kańcami nie tylko swojej miejscowo-
ści, ale całej Gminy.     (G. Biela)

Zawody Sportowo-Pożarnicze w Wieprzu!

KLASYFIKACJA KOŃCOWA - SENIORZY
I miejsce OSP Wieprz z łącznym czasem 117,1 sek. 
II miejsce OSP Przybędza z łącznym czasem 143,3 sek.
III miejsce OSP Juszczyna z łącznym czasem 150,0 sek.
IV miejsce OSP Bystra z łącznym czasem 161,6 sek.
V miejsce OSP Radziechowy I z łącznym czasem 162,0 sek.
VI miejsce OSP Radziechowy II z łącznym czasem 182,0 sek.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNI-
CZYCH KAT. CHŁOPCY
I miejsce MDP Przybędza z łącznym czasem 113,2 sek.
II miejsce MDP Bystra z łącznym czasem 127,2 sek.

KLASYFIKACJA KOCOWA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNI-
CZYCH KAT. DZIEWCZYNY 
I miejsce MDP Radziechowy z łącznym czasem 160,0 sek.
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Ciasto mrożone z jabłkami
Składniki 
50 dkg mąki krupczatki
25 dkg margaryny
5 dkg drożdży – 3 łyżki śmietany 18%
3 łyżki mąki ziemniaczanej
3 żółtka 
3 łyżki cukru pudru
3 łyżki oleju

Wykonanie:
Drożdże rozbić ze śmietaną, na stolnicę dać wszystkie składni-
ki, wlać rozrobione drożdże, wszystko razem zagnieść dać do 
lodówki na 1 godz.

Masa:
Ciasto po schłodzeniu podzielić na dwie części.  2 kg jabłek 
zetrzeć na grubej tarce, przesmażyć, można dać rodzynki, 
orzechy krojone oraz cynamon, cukru w zależności od smaku 
jabłek, według uznania. 

Ciasto roztoczyć na blachę, nakłuć widelcem, rozłożyć prze-
smażone jabłka, przykryć drugą połową ciasta, upiec w temp. 
80°C 50 min, posypać pudrem.

Ciasto bardzo smaczne i niepracochłonne!
Smacznego!

Elżbieta Kliś

Powszechnie uważa się, iż główną przyczyną narastającej 
z  biegiem lat nadwagi, jest nadmierna konsumpcja kalorii z  po-
żywienia. Chociaż wydaje się to całkiem logiczne i zrozumiałe, to 
jednak w praktyce nie zawsze okazuje się prawdziwe. Analizując 
dokładnie sposób odżywiania wielu osób zmagających się z nad-
wagą zauważyłam, iż większość z  nich spożywa znacznie mniej 
kalorii niż wynosi ich rzeczywiste zapotrzebowanie. Mimo, iż 
w  taki sposób odżywiają się przez wiele lat, to jednak waga ich 
ciała wciąż nieubłaganie wzrasta. Gdyby więc pokusić się o stan-
dartowe postępowanie terapeutyczne polegające na zastosowa-
niu niskokalorycznej diety, z  pewnością trudno było by uzyskać 
zadowalające wyniki. Bardzo często bowiem przyczyną nadwagi 
nie jest nadmiar pochłanianych kalorii, lecz co dziwne, zwykły 
brak regularności w odżywianiu. Błąd ten niestety popełnia bar-
dzo wiele osób. 

Regularnie, często, niewiele
Budząc się rano, zazwyczaj nie mamy apetytu, wypijamy jedy-

nie szklankę mocnej kawy i wychodzimy pośpiesznie, aby wypeł-
nić codzienne obowiązki. Często wielogodzinna i stresująca praca 
powoduje, że nie odczuwamy głodu, nie mamy czasu myśleć o je-
dzeniu, a tym bardziej coś przygotować. Wszelkie hamulce pusz-
czają po powrocie do domu. Mija stres, zaczynamy się odprężać 
i powoli powraca apetyt. Zmęczeni, siadamy najczęściej wygodnie 
przed telewizorem, bo przecież od życia też nam się coś należy 
i rozpoczynamy „odżywianie”. Zazwyczaj na późny obiad jest po-
midorowa z makaronem, schabowy z ziemniakami i sosem, a na 
deser ciastko. Po 20-tej fajny film, wiec chrupiemy paczkę snac-
ków, popijając Coca - colą. Gdybyśmy obliczyli ilość spożywanych 
kalorii to nie odbiegałaby ona wiele od ogólnych zaleceń. Wina 
więc nie tkwi w  ilości lecz w  regularności i  jakości odżywiania. 

Dlatego też zastanawiając się nad przyczyną swojej nadwagi po-
winniśmy najpierw uświadomić sobie jak wygląda harmonogram 
naszych posiłków w ciągu dnia. Regularność odżywiania jest istot-
nym czynnikiem wpływającym nie tylko na utrzymanie należytej 
masy ciała, ale także na ogólny stan naszego zdrowia. Zbyt mała 
ilość posiłków w ciągu dnia oraz zbyt długie przerwy między nimi 
mogą znacząco wpływać na rozwój i przebieg otyłości, oraz wiele 
innych groźnych chorób jak miażdżyca, cukrzyca, marskość wą-
troby czy silne zaburzenia hormonalne. Aby zachować zdrowie 
i prawidłową wagę ciała, powinniśmy spożywać min. 4-5 po-
siłków w ciągu dnia, w odstępach nie dłuższych niż 3 godz., 
i  co najważniejsze o  jednakowych porach. Jeżeli nasze zapo-
trzebowanie wynosi np. 2000 kcal, to korzystniej jest to rozłożyć 
na 5 posiłków, niż np. na 3. Na podstawie przeprowadzonych ba-
dań stwierdzono, iż wydłużanie przerw między posiłkami do kilku 
godzin powoduje silne odkładanie się tkanki tłuszczowej. Nasz 
organizm jest bardzo egoistyczny i  rządzi się swoimi prawami. 
Wielogodzinny post odbiera jako szczególne zagrożenie i w oba-
wie przed kolejną próbą głodzenia, spożywany pokarm zaczyna 
kumulować, głównie w postaci zapasu tłuszczu. Już w następnym 
numerze druga część artykułu, a w nim odpowiemy na pytanie, 
dlaczego tyjemy i doradzimy, jak poskromić apetyt.

 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

Pięć posiłków to mniej niż trzy (część I)
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W każdą czwartą środę miesiąca, w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie Żywieckiej Fundacji Rozwoju przy ul. Słonki 31 moż-
na uzyskać bezpłatne informacje na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane mogą 
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Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Zapraszamy!

OGŁOSZENIE

W  niedzielę 21 lipca na boisku w  Wieprzu odbył się turniej 
o Puchar Wójta Gminy Radziechowy Wieprz w piłce nożnej. W tur-
nieju wzięły udział cztery drużyny: GKS I Radziechowy-Wieprz , LKS 
Juszczyna, LKS Magura Bystra, GKS II Radziechowy- Wieprz  , które 
na co dzień reprezentują naszą Gminę w różnych klasach rozgryw-
kowych. Rozgrywki za sprawą pięknej pogody przyciągnęły sporą 
publiczność, która mogła podziwiać  niezwykle zacięte potyczki 
piłkarzy. Całe widowisko bacznie obserwował z trybun Pan Wójt 
Grzegorz Figura wypatrując najlepszych zawodników turnieju. 

Po rozlosowaniu par półfinałowych na boisko jako pierwsi 
wybiegli piłkarze GKS I Radziechowy – Wieprz  oraz LKS Juszczy-
na. Pierwszy zespół Gminnego Klubu Sportowego pokonał 7:1 
LKS Juszczyna i  awansował do finału. W  drugiej parze zmierzyły 
się zespoły GKS II Radziechowy – Wieprz oraz LKS Magura Bystra. 
Niezwykle pasjonujące spotkanie tych drużyn zakończyło się 
w  regulaminowym czasie gry wynikiem 2:2, o  końcowej klasyfi-
kacji zadecydowały rzuty karne, w których zwyciężyli 3:2 zawod-
nicy GKS I  Radziechowy Wieprz, za sprawą świetnie spisującego 
się w bramce młodego Michała Rypnia. W meczu o trzecie miej-

sce zmierzyły się drużyny LKS Juszczyna oraz LKS Magura Bystra, 
spotkanie to,  ku uciesze kibiców, obfitowało w dużą ilość bramek, 
mecz zakończył się wygraną LKS Juszczyna 7:1. W finale zmierzyły 
się drużyny GKS I  Radziechowy – Wieprz oraz GKS II Radziecho-
wy – Wieprz.  Przez długi czas przebywania na boisku utrzymywał 
się bezbramkowy remis. Wydawało się, że w tym spotkaniu jedno 
trafienie może przechylić szalę zwycięstwa. Jednak w  ostatnich 
20 minutach spotkania padły 4 bramki. Zwyciężył zespół GKS I   
Radziechowy – Wieprz wynikiem 3:1. Na zakończenie rozgrywek 
odbyło się wręczenie dyplomów, statuetek oraz pucharu. Komi-
sja turniejowa, która uważnie śledziła każde spotkanie w składzie 
Pan Wójt Grzegorz Figura oraz Panie radne: Lucyna Kądziołka i Bo-
gusława Włoch za najlepszego zawodnika turnieju wybrała jed-
nogłośnie Pawła Kamiński ego z LKS Juszczyna, który zgromadził 
na swoim koncie 4 bramki. Najlepszym bramkarzem został wspo-
mniany Michał Rypień, który reprezentował barwy GKS II Radzie-
chowy – Wieprz. „Gdy emocje już opadły ....” wszyscy udali się na 
poczęstunek;)

Turniej o Puchar Wójta Gminy
Radzechowy – Wieprz

Spotyka się dwóch facetów:
- „Ten twój kolega to ma szczęście! Dwie żony już pochował, bo struły się grzybami, a teraz trzeci raz owdowiał.”
- „No, ale tym razem to był uraz czaszki.”
- „Tak słyszałem. Ponoć nie chciała jeść grzybów.”
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Wieczór w  rockowym brzemieniu 
– taką atrakcję przygotowano w  Wie-
przu dla wszystkich fanów ostrych 
klimatów muzycznych. Koncert „Dziki 
Rock” odbył się w  sobotę 13 lipca na 
scenie Obiektu Infrastruktury Około-
turystycznej w  Wieprzu. Przed zebra-
nymi wystąpiły trzy młode i  obiecują-

co zapowiadające się kapele rockowe: 
BLANK OUT, MOON EXPRESSION i  LEE 
MONDAY. Było też trochę hip - hopu i… 
deszczu.

Pochmurny i  deszczowy był 13 lipca, 
ale prawdziwych fanów rocka nie odstra-
szyło nawet widmo nadciągającej ulewy. 
Już przed godziną 17.00 planowaną na 
rozpoczęcie koncertu zapełniła się więk-
szość ławek osłoniętych przed deszczem. 
Wśród publiczności zasiadł również Pan 
Grzegorz Figura, Wójt Gminy Radziecho-
wy – Wieprz, Radny Jan Staniak oraz Pan 
Mirosław Dziergas dyrektor WTKSiPP ze 
Starostwa Powiatowego. 

Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć 
trzy kapele działające w  naszej okolicy 
w tym LEE MONDAY rodem z Żywca. Kape-
la ta przygotowuje się do nagrania kolej-
nej już płyty, a dla uczestników koncertu 
zagrała kilka swoich najnowszych kawał-
ków. Świetny kontakt z publicznością uda-
ło się nawiązać zespołowi MOON EXPRES-
SION, nic dziwnego, że po zejściu ze sceny 

trudno było im przejść bez rozdania auto-
grafów. Impreza, z taką oprawą i publiczno-
ścią, na pewno nie zostanie przez nas zapo-
mniana. Dziękujemy (…) za stworzenie tak 

w s p a -
niałego klimatu oraz pu-
bliczności, która dodała nam skrzydeł 
tak ogromnych, że jeszcze bardziej 
mamy ochotę grać i  nieść światu to, 
co nam w duszy gra – pisze na swo-
im Fanpage zespół MOON EXPRE-
SION. Jako pierwszy zaś wystąpił 
BLANK OUT, najmłodszy z prezen-
tujących się zespołów. W  progra-
mie imprezy pojawiły się jednak 
zmiany, z  powodu stanu zdrowia 

jednego z członków zespołu SOUNDVERB, 
zespół został zmuszony do rezygnacji 
z występu, w jego miejsce jednak zaśpie-
wali WIENZO&MAGIA, znani już ze swoich 
hip-hopowych kawałków, a  w  Wieprzu 
także z występu na Koncercie „GÓRALSKI 
FREESTYLE” w maju tego roku.

Serdecznie dziękujemy naszemu 
sponsorowi: Panu Przemysławowi Ku-
baszkowi, prezesowi Banku Spółdziel-
czego Radziechowy – Wieprz, za 

pomoc nie-
zbędną do 
zapewnienia 
i m p r e z i e 
profesjonal-
nego na-
głośnienia 
oraz Panu 
M a r k o w i 
Regelowi, 
d y re k to -
rowi Miej-

skiego Centrum Kultury 
w Żywcu, za wypożyczenie namiotów. 

Organizatorem imprezy było Gmin-
ne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki  
Radziechowy- Wieprz.

„DZIKI ROCK” był pierwszym kon-
certem rockowym jaki 

odbył się w  Gmi-
nie Radziechowy 
– Wieprz, ale na 
pewno nie ostat-
nim. Dziękujemy 
wszystkim przyby-
łym na to wydarze-
nie przedstawicie-
lom władz Gminy, 
a  także gościom 
i  fantastycznej pu-
bliczności. 

(M. Husar)

„DZIKI ROCK” W WIEPRZU



„DZIKI ROCK” W WIEPRZU


