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 W dniu 8 marca 2019 r. Zarząd Wo-
jewództwa Śląskiego przyjął uchwałę 
nr  481/25/VI/2019 w sprawie organizacji 
Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa 
Sołecka” w 2019 roku oraz przyjęcia zasad 
udzielania pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej.
 O pomoc finansową ze środków bu-
dżetu Województwa w ramach Konkursu 
mogły ubiegać się sołectwa z terenu wo-
jewództwa śląskiego za pośrednictwem 
gmin w zakresie przedsięwzięć, polegają-
cych na:
-  działaniach zwiększających aktywność 

społeczną mieszkańców;
- działaniach w sferze kultury, sztuki, ochro-

ny dóbr kultury i dziedzictwa narodowe-
go;

- zagospodarowaniu miejsc publicznych 
w gminie istotnych z uwagi na dobro 
wspólne mieszkańców;

- tworzeniu warunków do rozwoju turysty-
ki, krajoznawstwa i sportu.

W ramach Konkursu Gmina Radziechowy-
-Wieprz złożyła trzy wnioski o dofinanso-
wanie zadań. Wszystkie wnioski zostały 
rozpatrzone pozytywnie i uzyskały pomoc 
finansową. Są to następujące zadania:

1) ,,Zagospodarowanie terenu zieleni 
przed domem ludowym oraz monito-
ring obejścia wokół domu ludowego 
w Radziechowach”

 Budynek domu ludowego w Radzie-
chowach usytuowany jest na rogu ulic 
Świętego Marcina – głównej drogi prowa-
dzącej w górę sołectwa, w stronę kościoła, 
a także ulicy Szkolnej – prowadzącej do 
szkoły i zabytkowego cmentarza. W domu 

INICJATYWY SOŁECKIE
ludowym znajduje się sala bankietowa, 
w  której organizowane są imprezy oko-
licznościowe i wesela. Plac przed domem 
ludowym służy również jako teren przy or-
ganizacji miejscowych uroczystości, takich 
jak dożynki czy pikniki. 

 Przed domem ludowym znajdował się 
niezagospodarowany pas zieleni o wymia-
rach 20,5 mb długość x 1,50 mb szerokość 
= ok 30m2. W ramach zadania zagospoda-
rowano to miejsce i podniesiono jego wa-
lory wizualne. W domu ludowym niedaw-
no wykonano gruntowny remont, dzięki 
czemu Radziechowy mogą się poszczycić 
dużą, piękną i funkcjonalną salą bankieto-
wą, gdzie coraz chętniej pary młode orga-
nizują swoje wesela. Dzięki zagospodaro-
waniu pasa zieleni podkreśliliśmy walory 
miejsca i sprawiliśmy, że dom ludowy jest 
atrakcyjną lokalizacją nie tylko wewnątrz, 
ale również na zewnątrz. 

 W ramach zadania posadzono rośliny 
wieloletnie, zabezpieczono podłoże, wyko-
nano oświetlenie.

 Ze względu na lokalizację i funkcje 
Domu Ludowego jest to miejsce, gdzie 
na co dzień przewija się wiele osób. Ma 
to również swoje negatywne strony, gdyż 
zdarzały się przypadki zaśmiecania czy 
demolowania terenu. Mieszkańcy zgła-
szali też problem gromadzenia się grup 
młodzieży, która głośnym zachowaniem 
zakłócała spokój i wzbudzała obawy co do 
celowości takich spotkań np. w godzinach 
nocnych.

 W trosce o mienie gminne oraz bez-
pieczeństwo mieszkańców zakupiliśmy 

system monitoringu, który zasięgiem obej-
muje plac przed domem ludowym, z wi-
dokiem również na plac przed remizą OSP. 
W skład monitoringu wchodzą 4 kamery.

 W ramach zadania zamierzamy zaku-
piono:
• Rejestrator HD CVI BCS 4 kanałowy 
• Dysk 1TB WD Purple
• Kamera HD CVI 2 Mpix Tuba – 3 szt 
• Zasilacz Buforowy 12V/2A
• Adapter Kamery ZEW 
• Szafa Rack 19 6U
• Listwa Zasilajaca RACK 19 1 U
• Półka RACK 19 1 U

 Wraz z montażem wyżej wymienione-
go sprzętu.
 W ramach Konkursu na realizację za-
dania uzyskano 6 000zł.
2) ,,Tworzenie warunków do rozwo-
ju sportu poprzez zagospodarowanie 
obiektu sportowo-rekreacyjnego w cen-
trum miejscowości Bystra”

 W centrum miejscowości Bystra znaj-
duje się obiekt sportowo-rekreacyjny, 
w  skład którego wchodzą boisko z mura-
wą naturalną, plac zabaw i budynek służą-
cy lokalnemu klubowi sportowemu – LKS 
Magura Bystra. Klub tworzą dwie drużyny 
– Seniorzy – 35 zawodników, Trampkarze 
– 15 zawodników. Na boisku prowadzone 
są mecze rozgrywkowe i treningowe. Z bo-
iska korzystają również dzieci z pobliskiego 
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 W ramach usuwania skutków po-
wodzi, uzyskując dotację Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na dofinan-
sowanie zadań wykonaliśmy następujące 
prace:

Przebudowa podmytych przyczółków 
mostu wraz ze skarpą w km 0+077 
w  miejscowości Bystra, w ciągu drogi 
gminnej na działkach 299, 300
W ramach zadania wykonano:
- przebudowę skarp poprzez umocnienie 
koszami kamienno-siatkowymi,
- przebudową gurtu żelbetowego,
- remont stożków.
 Wykonawcą robót było Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
Józef Włoch z Wieprza.

Przebudowa odnogi drogi do Bugaja 
w m. Bystra w km 0+000 – 0+030
W ramach zadania wykonano prace na dłu-
gości 30m:
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej,
- poprawę odwodnienia drogi gminnej.
 Wykonawcą robót był Zakład Budow-
lano-Montażowy PROBUD Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe Sp. z o.o. z Żywca.

W 2019 W DALSZYM CIĄGU ULEPSZAMY  
GMINNĄ INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana 
Pawła II w Bystrej oraz mieszkańcy Bystrej 
i sąsiedniego Brzuśnika, który nie ma wła-
snego boiska sportowego. 

 W ramach zadania zrealizowano:
1. Wykonanie i montaż piłkochwytów wraz 
z siatką i słupkami – dotychczasowy pił-
kochwyt był skorodowany i uszkodzony, 
stwarzał niebezpieczeństwo użytkowania.
2. Wykonanie i montaż stalowej ocynko-
wanej trybuny na obiekcie sportowym – 
wykonanie trybuny było niezbędne, aby 
kibice i goście mogli oglądać mecze w od-
powiednich warunkach. 

 Wykonanie powyższych zadań pod-
niosło walory użytkowe obiektu, a także 
znacząco poprawiło bezpieczeństwo ko-
rzystania z niego.
 W ramach Konkursu na realizację za-
dania uzyskano 14 592,00zł.

3) „Przebudowa chodnika przy ul. 
3  Maja w miejscowości Przybędza - od 
ulicy Ogrodowej w górę sołectwa”

 Od kilku lat mieszkańcy Przybędzy suk-
cesywnie uchwalają przyznany im fundusz 

sołecki  na zadanie „Modernizacja chodnika 
wzdłuż ulicy 3 Maja”. W bieżącym roku środki 
również przeznaczono na ten cel. Chodnik 
w dużej mierze przyczynia się do bezpie-
czeństwa osób korzystających z drogi, oraz 
mieszkańców dzieci uczęszczających do 
szkoły. Przybędza to miejscowość typowo 
turystyczna, zabudowa stosunkowo młoda. 
Dzięki możliwości połączenia środków z fun-
duszu oraz przyznanej nagrody w ramach 
Konkursu wykonaliśmy przebudowę dłuż-
szego odcinka chodnika. 
 Wykonaliśmy następujące prace na 
długości 222 m:
• rozebranie nawierzchni chodnika z masy 

asfaltowej;
 • rozebranie krawężnika drogowego;
• wykonanie korytowania;

• wywóz ziemi i gruzu na odległość do 
10 km;

• podbudowa z tłucznia kamiennego;
• ułożenie krawężników na ławie 

betonowej;
• ułożenie obrzeża betonowego na betonie;
 • ułożenie kostki betonowej szarej;
• dostosowanie zjazdów do istniejących 

w terenie.

 Dzięki wykonaniu w/w prac, miesz-
kańcy, dzieci młodzież oraz osoby odwie-
dzające miejscowość mogą w bezpiecz-
niejszy sposób poruszać się zarówno 
pieszo, jak i kołowo.
 W ramach Konkursu na realizację za-
dania uzyskano 36 117,90zł.

I.P.

 Prace na drogach i placach wyko-
nywane są również ze środków własnych 
Gminy. Rozstrzygnięto przetarg na przebu-
dowę piętnastu dróg i placów:
1) ul. Wałowa, dz. nr  6228 w Radziecho-

wach – 220m – wykonawca robót: EURO-
VIA POLSKA S.A.

2) Odnoga ul. Kamiennej, dz. nr  7157/2 
w Radziechowach – 203 m – wykonawca 
robót: EUROVIA POLSKA S.A.

3) ul. Do Błachuta, dz. nr  6264 w Radzie-
chowach – 44m – wykonawca robót: EU-
ROVIA POLSKA S.A.

4) ul. Kasoni od ul Wspólnej, dz. nr 6293 w Ra-
dziechowach – 116m – wykonawca robót: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX 
sp. z o. o.

5) Odnoga ul. Modrzewiowej, dz. nr 6281 
w  Radziechowach – 90m – wykonawca 
robót: PRB DROBUD Sp z o. o.

Nowa odnoga drogi do Bugaja
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6) plac przy Przedszkolu - dz. nr. 3285/3, 
3282/1 Radziechowy – 369m2 – wyko-
nawca robót: EUROVIA POLSKA S.A.

7) ul. Rzemieślnicza, dz. nr 4283/1 w Przy-
będzy – 104m – wykonawca robót: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX 
sp. z o. o.

8) ul. Do Słapów, dz. nr 3723 w Juszczynie – 
151m – wykonawca robót: PRB DROBUD 
Sp z o. o.

9) Droga przy cmentarzu, dz. nr. 3647 
w  Juszczynie – 153m – wykonawca ro-
bót: PRB DROBUD Sp z o. o.

10) ul. Do Kalfasów, dz. nr. 290 w Bystrej – 
183m – wykonawca robót: Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe RADEX sp. z o. o.

11) ul. Do Machałów, dz. nr 21 w Brzuśniku 
– 165m – wykonawca robót: PRB DRO-
BUD Sp z o. o.

12) ul. Prawy Groń, dz. nr. 695 w Brzuśniku 
– 140m – wykonawca robót: EUROVIA 
POLSKA S.A.

13) ul. Polna, dz. nr 2655 w Wieprzu – 75m 
– wykonawca robót: Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe RADEX sp. z o. o.

14) Odnoga ul. Miodowej, dz. nr 1835 
w Wieprzu – 111m – wykonawca robót: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX 
sp. z o. o.

15) ul. Leśna, dz. nr 1305 w Wieprzu – 
58m – wykonawca robót: PRB DROBUD 
Sp z o. o.

 W ramach powyższych zadań przewi-
dziano następujące prace: nowe nakładki 
asfaltowe, utwardzono pobocza, regulo-
wano studzienki kanalizacyjne, poprawa 
stanu odwodnienia – czyszczenie rowów, 
ułożenie korytek.

 Ponadto trwa postępowanie przetar-
gowe mające na celu podpisanie umowy 
z wykonawcą zadania  „I część Moderniza-
cji drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
„Przeczna” wraz z odnogą w m. Radzie-
chowy Gmina Radziechowy – Wieprz, 
działka ewidencyjna nr 7423 w km 0+742 
– 1+468, 0+000 – 0+057”. Zadanie to jest 

dofinansowane w ramach Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych. Prace do wykonania 
obejmą odcinek drogi o długości 783,0 m 
i będą polegały na modernizacji nawierzch-
ni drogi gminnej, poboczy oraz odwodnie-
nia.

I.P.

Wyremontowany most w Bystrej
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 W dniu 13 września został podpisany 
akt notarialny - pomiędzy Panem Marcinem 
Wysockim dyrektorem Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, a Januszem Michałkiem 
prezesem zarządu Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej – na mocy którego teren 
prawie 30 hektarów (29,1967 ha) został naby-
ty przez KSSE. 
 Na całość nabytego gruntu czekają już 
czterej inwestorzy. 
 - Jeśli wszystko pójdzie sprawnie to jeszcze 
w tym roku ten teren zostanie im sprzedany – 
mówi Maciej Mika Wójt Gminy Radziechowy-
-Wieprz – Cieszymy się, że proces pozyskiwania 
terenu przez KSSE został sfinalizowany. Wiemy, 

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
że nie było to przedsięwzięcie proste o czym naj-
lepiej świadczy prawie półtoraroczne opóźnie-
nie w stosunku do pierwotnych zamierzeń.  
 Zakup z 13 września do dla KSSE jedna 
z największych dotychczas zrealizowanych 
transakcji. Na tym jednak nie koniec, już teraz 
planowane jest poszerzenie strefy w gminie 
Radziechowy-Wieprz o kolejne kilkanaście 
hektarów, z podziałem na mniejsze działki. Po-
zyskany obszar ma zostać zaoferowany inwe-
storom, którzy potrzebują mniejszych terenów 
dla rozwoju swojej działalności. Planuje się, że 
proces ten zakończy się do końca roku 2020 r. 
 Strefa Ekonomiczna to nie tylko docho-
dy dla gminy, ale przede wszystkim nowe 

miejsca pracy na atrakcyjnych warunkach. 
Władzom gminy Radziechowy-Wieprz zależy 
w tym aspekcie szczególnie, aby zatrudnienie 
w nowych zakładach otrzymali mieszkańcy 
miejscowości leżących w obrębie ich rewiru 
działania. 
 - Mamy nadzieję, że obok oczywistych 
aspektów wynikających z doświadczenia i spe-
cjalizacji to mieszkańcy naszych miejscowości 
zostaną przy zatrudnieniu potraktowani prio-
rytetowo – komentuje Pani Magdalena Świ-
niańska radna z sołectwa Wieprz. 

Marta Bem

 Proces gazyfikacji miejscowości Radziechowy jest obecnie jednym 
z  głównych tematów w Polskiej Spółce Gazownictwa. Zanim w Radziecho-
wach ruszy sieć gazowa będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo proces 
wykonania gazociągu jest czasochłonny. Zadanie to zostało ujęte w przygo-
towanym Planie Inwestycyjnym Spółki na lata 2020-2022. W tym czasie nie 
powstanie jednak gotowy gazociąg, a szczegółowy projekt techniczny. Zgod-
nie z otrzymanymi informacjami z Polskiej Spółki Gazowniczej wyłonienie 
wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi do końca 2019 roku. Rezultaty 
przetargu najprawdopodobniej poznamy początkiem przyszłego roku. 
 Obecnie jest także prowadzony proces projektowania sieci gazowej 
w Wieprzu.
 - Radziechowy i Wieprz to nie cała gmina Radziechowy-Wieprz. Będziemy 
starać się o sukcesywne rozszerzenie sieci gazowej na wszystkie nasze sołectwa 
i o docelowe objęcie gazociągiem całej gminy.  – zapowiada Wójt gminy Radzie-
chowy-Wieprz Maciej Mika – Temat dostępu do gazociągu jest istotny z uwa-
gi na jakość powietrza, którym oddychamy. Ograniczenie emisji spalin i pyłów 
– czyli źródła smogu - powinno być zadaniem kluczowym dla każdego z nas, 
dlatego tak ważne jest umożliwienie mieszkańcom korzystania z ekologicznego 
źródła energii jakim jest gaz. 

GAZYFIKACJA W GMINIE
– CO NAS CZEKA

W NAJBLIŻSZYM CZASIE?  Seniorzy w naszej gminie uczestniczą w programie 
Śląskiej Akademii Seniora @ pod hasłem „Program rozwoju 
kompetencji cyfrowych seniorów 65+”
 Są to kursy komputerowe, z których w naszej gminie 
korzystają trzy grupy 10-cio osobowe w Radziechowach, Wie-
przu i Juszczynie. Jest to kurs dla poziomu podstawowego 
trwający 60 godzin. Po tych szkoleniach będą 32 godzinne 
zajęcia animacyjne, celem których jest utrwalenie nabytych 
umiejętności komputerowych poprzez stworzenie projektu 
w wybranej formie o wybranej przez nas tematyce związanej 
z naszą miejscowością lub zainteresowaniem. 
 W Juszczynie mamy zajęcia we wtorki i czwartki z pa-
nem Jakubem w świetlicy domu ludowego. Często jest 
kłopot z dostępem do Internetu. Cała dziesiątka chętnie 
uczestniczy w zajęciach poznając wielkie możliwości kom-
puterowe i różne formy pracy z komputerem. Te konkret-
ne ćwiczenia, które wykonujemy regularnie znacznie po-
prawią nasze myślenie, pamięć i uwagę. Dziękujemy tym, 
którzy o ten program w naszej gminie zadbali a Panu Jaku-
bowi za wiedzę nam przekazywaną i anielską cierpliwość 
z uśmiechem na twarzy. 

Czesława Goły z Juszczyny

KURS
KOMPUTEROWY
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 Dobiega końca większość prac remon-
towych w urzędzie Gminy Radziechowy-
-Wieprz, a wraz z nimi nowe udogodnienia 
w tym winda oraz zmiany wizerunkowe. 
 Budynek Urzędu Gminy to wizytówka 
całej gminy. To nie kwestie estetyczne były 
jednak priorytetem przedsięwzięcia. W  sku-
tek przebudowy powstała nowa klatka scho-
dowa i winda, dzięki której osoby starsze 
i  niepełnosprawne będą mogły bez prze-
szkód poruszać się po całym urzędzie. 
 W wyniku zmiany konstrukcji dachu po-
wstała przestrzeń, która w przyszłości będzie 
adoptowana na pomieszczenia biurowe. 
 - Chcemy, aby w przyszłości  wszystkie 
instytucje gminne oraz referaty Urzędu Gminy 
mogły być pomieszczone w jednym budynku. 
Jednak aby mogła być użytkowana piąta kon-
dygnacja trzeba zmienić dotychczasowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, który na 
chwilę obecną nie przewiduje takiego rozwią-
zania – tłumaczy Maciej Mika Wójt Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz. 
 Pojawiło się też sporo pozytywnych 
zmian także w zakresie oszczędności energii. 
Wymienione zostało stare oświetlenie, które 
zastąpiły lampy z żarówkami LED. Cały budy-
nek został ocieplony z zewnątrz, a w środku 

NOWY, LEPSZY URZĄD GMINY

zamontowano zasilane pompą ciepła klima-
konwektory, które mają za zadanie w zimie 
grzać, a w lecie chłodzić pomieszczenia. Na 
nowym dachu pojawiły się panele fotowolta-
iczne, a w całym budynku wymieniona zosta-
ła wadliwa instalacja elektryczna. To wbrew 
pozorom jedna z najważniejszych zmian, 
dzięki której zapewniono bezpieczeństwo 
osobom przebywającym w budynku. 
 - We wcześniejszej instalacji zdarzały się 
usterki tak poważne, że w ścianach pojawiał 
się nawet dym i ogień. Zmiana instalacji była 
w zasadzie kluczową kwestią mobilizującą do 
jak najszybszego przeprowadzenia całego re-
montu. – tłumaczy Krzysztof Figura kierownik 
referaty technicznego Urzędu Gminy. 
 Nowości miłe dla oka także w kwestiach 
estetycznych: odświeżone zostały wszystkie 
pomieszczenia. Sala sesyjna ozdobiona jest 
obecnie obrazami prezentującymi walory 
poszczególnych sołectw. Podobna galeria 
promująca nasz teren, obyczaje, imprezy oraz 
organizacje działające na naszym terenie 
zdobi klatkę schodową i korytarze urzędu – 

wszystkie fotografie na płótnie stworzone 
zostały ze zdjęć znanych fotografów Daniela 
Franka oraz Agnieszki Zemczak-Karkoszki. Po-
jawiły się także nowe oznaczenia biur i tablice 
informacyjne. 
 Sporo pracy jeszcze w kwestii poprawy 
estetyki korytarzy i nad zagospodarowaniem 
terenów zielonych przy Urzędzie. Pojawiły się 
już ławeczki. Trwają również rozmowy nad 
pozyskaniem placu przylegającego do urzę-
dowego parkingu na zagospodarowanie te-
renu na cele związane z upowszechnieniem 
szeroko pojętej kultury naszego regionu. 
Zmiany te wpłyną na poprawę funkcjonalno-
ści i estetyki tego miejsca. 
 - Przeprowadziłem rozmowy z prezesem 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który 
pozytywnie przychyla się do prośby o przeka-
zanie tego placu na potrzeby Urzędu Gminy. 
– mówi Wójt Maciej Mika – Mamy już opra-
cowaną koncepcję jak ten teren docelowo ma 
wyglądać, a także zostało wysłane stosowne 
pismo w tej sprawie. 

M.B.

Przypominamy również, że w tym roku zostały zmienione także godziny otwarcia urzędu. 

Obecnie urząd czynny jest od poniedziałku do środy od 7.00 do 15.00. 

W czwartki od 7.00-16.00, zaś w piątki od 7.00 do 14.00. 
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 Prawo przewiduje dla właścicieli, którzy nie dopilnowali 
obowiązku upilnowania zwierzęcia kary mandatów. Pomimo to 
błąkające się bez nadzoru psy dalej są częstym zjawiskiem, a ich 
ofiarami są najczęściej… dzieci. 

 Bezpańskie psy to niestety temat w naszej gminie ciągle aktual-
ny. Warto zatem przypomnieć raz jeszcze, że te biegające wolno zwie-
rzęta stanowią zagrożenie dla zwierzyny leśnej i domowej oraz - co 
najważniejsze – dla dzieci idących do szkół. Dziecko w wyniku reakcji 
pobudzenia w chwili odczuwania lęku nie jest zazwyczaj w stanie za-
reagować w odpowiedni sposób, co niejednokrotnie prowokuje do 
ataku nawet spokojne zazwyczaj zwierzęta. Ta wypływająca z obu 
stron z naturalnych instynktów reakcja może być tragiczna w skut-
kach: pogryzienia, odgryzione palce i uszy, a także nie mniej groźne 
schorzenia psychiczne będące następstwem traumy.

Co możemy zrobić?
1. Pilnujmy swoich zwierząt
2. Zawracajmy uwagę sąsiadom. 
3. Zgłaszajmy zaobserwowane i błąkające się po ulicy zwierzęta po-
licji.
4. Edukujmy siebie i nasze dzieci w zakresie profilaktyki przed ewen-
tualnym atakiem. 

 Przypominamy: w świetle obowiązujących przepisów prawa, 
właściciele psów mają obowiązek zachowania wszelkich środków 
ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwie-
rząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe 
dla otoczenia. Pies powinien być trzymany na ogrodzonym terenie 
oznakowanym tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. Powinien być 
wyprowadzany na smyczy i w kagańcu.  Obowiązuje również za-
kaz puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania 
umożliwiającego identyfikację właściciela. Zaniedbujący te obowiązki 
podlegają karze z art. 77 z kodeksu wykroczeń. 

NASZE DZIECI ZAGROŻONE
- PILNUJ PSA JEŚLI NIE CHCESZ MANDATU!

 Psy pozostawione bez nadzoru są i będą wyłapywane i umiesz-
czane w schronisku dla bezdomnych zwierząt na koszt właściciela, 
który wynosi każdorazowo 1 905,12zł.

 - Odbieram bardzo dużo zgłoszeń pochodzących od mieszkańców 
oraz nieustannie obserwuje informacje umieszczane w aplikacji „Krajo-
wa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Z uwagi na częstotliwość i aktual-
ność zagrożeń prowadzę obecnie także cykl edukacyjno-profilaktyczny 
dotyczący tego jak powinni obchodzić się z psami właściciele. – mówi 
asp. sztab. Jacek Szpak, którego obecnym zadaniem priorytetowym 
jest ograniczenie zjawiska wałęsających się psów pozostawionych 
przez właścicieli bez należytej kontroli. Zgodnie z obserwacjami Dziel-
nicowego miejscem szczególnie niebezpiecznym w tej kwestii jest re-
jon placu zabaw obok przedszkola i szkoły podstawowej oraz orlika w 
Juszczynie.

Przypominamy także, że jeśli naszym mieszkańcom zaginie pies 
to warto sprawdzić czy nie ma go w schronisku, z którym Gmina 
Radziechowy-Wieprz ma podpisaną umowę tj:
Schronisko dla zwierząt „AZYL”, 
43-400 Cieszyn, ul. Cicha 10 
tel. kom. 603 850 137
e-mail: psy@schronisko.cieszyn.pl

CO ZROBIĆ GDY SPOTKAM NIEBEZPIECZNEGO PSA?
1. Przejdź spokojnie na drugą stronę ulicy. Nie uciekaj! 
2. Nie uśmiechaj się i unikaj kontaktu wzrokowego (takie zachowanie 
pies odczyta jako wyzwanie!)
3. Staraj się stać do zwierzęcia bokiem, ręce ułóż wzdłuż tułowia, 
a dłonie zaciśnij w pięści. 
4. Jeśli pies zaatakował i upadłeś: przyjmij pozycję żółwia (połóż się 
na zgiętych nogach, dłońmi osłaniaj uszy) Nie krzycz. Leż nieruchomo. 

 W miesiącu wrześniu odbyły się we 
wszystkich sołectwach naszej gminy zebrania 
wiejskie, na których uchwalano fundusz so-
łecki przeznaczony do realizacji w 2020 roku. 
Mieszkańcy licznie uczestniczyli w zebraniach 
oraz w podejmowaniu decyzji, które przyczy-
nią się do poprawy życia na naszym terenie. 

 Głównym zadaniem w sołectwach 
Wieprz, Juszczyna oraz Bystra, jakie będzie 
realizowane w przyszłym roku jest zakup 
i  montaż lamp solarnych oświetlających na-
sze gminne ulice. Mamy nadzieje, że poprzez 
takie działanie nie będzie w najbliższej przy-
szłości miejsc - ciemnych zakamarków, który-
mi teraz muszą poruszać się nasi mieszkańcy. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wieprzu dzięki 
mieszkańcom zostanie doposażona w agre-
gat prądotwórczy, który poprawi jakość wy-
konywania powierzonych im. działań na rzecz 
lokalnej społeczności. Mieszkańcy sołectwa 

FUNDUSZ SOŁECKI
NA ROK 2020 UCHWALONY!!!

nie zapomnieli również o doposażeniu bu-
dynku ,,Okrąglaka”. 

 Kolejnym ważnym przedsięwzięciem 
realizowanym z funduszu sołeckiego będzie 
wykonanie utwardzonych poboczy wzdłuż 
ul. św. Marcina w Radziechowach. Bezpie-
czeństwo dzieci oraz osób poruszających się 
w tym rejonie było priorytetem podczas gło-
sowania. 

 Mieszkańcy Brzuśnika podzielili środ-
ki i zadbali o przebudowę placu zabaw oraz 
zadaszenie nad wejściem do budynku wie-
lofunkcyjnego. 

 W Bystrej natomiast pieniądze przezna-
czone zostaną na doposażenie i zagospo-
darowanie istniejącego placu zabaw oraz 
obiektu rekreacyjno-sportowego. Zadanie to 
będzie kontynuacją tegorocznego funduszu, 

a zakup nagłośnienia podniesie standard or-
ganizowanych w sołectwie imprez. 

 Wieloletnim zadaniem na jakie miesz-
kańcy sołectwa Przybędza przeznaczają 
swoje środki w ramach Funduszu Sołeckiego 
jest „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. 3 Maja 
w  górę sołectwa”. Inicjatywa ta wspierana 
jest również przez udzielenie pomocy finan-
sowej z dotacji celowej w ramach Marszał-
kowskiego Konkursu ,,Inicjatywa Sołecka”, 
w którym na realizację powyższego zadania 
pozyskujemy dodatkowe środki. W roku 2020 
zadanie będzie  kontynuowane.  

 Mamy nadzieję, że wszystkie powyższe 
przedsięwzięcia, przyczynią się do poprawy 
warunków w naszej małej lokalnej społecz-
ności jaką jest Gmina Radziechowy-Wieprz. 

MW



NASZA GMINA

9

  Bez góralskiej muzyki nie mogło się obyć w amfiteatrze pod 
Grojcem, a gdzie góralska muzyka tam i „Grojcowianie”. Nasz Zespół 
Regionalny zaprezentował się przed tamtejszą publicznością dwoma 
składami, z których młodszy zwabił zwrotnymi i skocznymi tańcami 
przed scenę publiczność, a gazdy i gaździny zatańczyły dla zgroma-
dzonych obyrtkę raz po raz „wbijając szpilę” radosnymi i przekornymi 
przyśpiewkami. Część składu zaśpiewała także w utworzonym z gmin-
nych reprezentacji chórze Gospel pod kierownictwem Jadwigi Jurasz, 
Brygiby Murańskiej i Michała Czulaka – założyciela gospel Łękawica. 

MOCNA REPREZENTACJA GMINY
NA DNIACH POWIATU

 Kolorowo, głośno i paradnie – tak to widać i słychać było grupę z Gminy Radziechowy-Wieprz na wydarzeniu jakim były Dni 
Powiatu Żywieckiego. Reprezentowali nas nie tylko członkowie Zespołu Regionalnego „Grojcowianie”, ale także Koło Gospodyń Wiej-
skich z Bystrej, twórcy rękodzieła i bezkonkurencyjna Radziechowska Barć Pana Tadeusza Ozimińskiego. 

 W Wieprzu stoją już fundamenty pod nowe przedszkole. Budynek w całości, zgod-
nie z przewidzianym harmonogramem, ma powstać do 31 grudnia 2021 r. 

 Sporo dzieje się na placu za domem ludowym w miejscowości Wieprz – to właśnie tam 
powstaje budynek nowego przedszkola dla ponad 120 dzieci. Nowopowstały budynek ma 
być dwupoziomową, niepodpiwniczoną placówką, w której obok tradycyjnych i niezbędnych 

W BUDOWIE NOWE PRZEDSZKOLE W WIEPRZU
instalacji nie zabraknie także nowoczesnych 
technologii: klimatyzacji, instalacji fotowolta-
icznych czy też pomp ciepła. 

 Na chwilę obecną wykonano prace 
obejmujące: prace przygotowawcze, roboty 
ziemne, wykonanie ław i stóp fundamento-
wych, wykonanie poziomów kanalizacyjnych 
niezbędnych na etapie wykonanie funda-
mentów, izolację fundamentów czy zasypy-
wanie przestrzeni fundamentowych. Całość 
prac wykonanych to koszt 317 286,72 zł. 

 Budowana nowej placówki przewidu-
je w zakresie prac także zagospodarowanie 
terenu wokół budowanego obiektu: w tym 
budowę miejsc postojowych, zjazdów z dróg 
publicznych, pochylni dla osób niepełno-
sprawnych, nasadzeń zieleni czy placu zabaw. 
Ważna będzie także budowa muru oporo-
wego, czy systemu odwodnienie terenu. 
Koszt całej budowy przedszkola ma wynosić 
5 719 915,56. 

 - Planujemy pozyskać środki w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego w możliwie największej 
wysokości – mówi Maciej Mika Wójt Gminy 
Radziechowy-Wieprz. 

 Występy nie były jednak jedyną atrakcją dnia. Jak zwykle podczas 
dni powiatu odbywał się także Powiatowy Przegląd Potraw Regional-
nych. Stoiska reprezentujące gminy powiatu żywieckiego uginały się 
od wiejskich pyszności. W tym roku smakołyki z gminy Radziechowy-
-Wieprz przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Bystrej. Panie nie 
wróciły do domu z pustymi rękami. Jury konkursowe doceniło przy-
gotowane przez nie dania nagrodami w aż dwóch konkurencjach: I 
miejsce otrzymały w kategorii „Pozostałe potrawy” za wędliny wędzone 
swojskie oraz II miejsce w kategorii „Napoje i Nalewki” za napój z mięty. 
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 Dni powiatu corocznie łączone są ze Świętem Miodu, które oprócz 
kiermaszu miodów tradycyjnych z Ziemi Żywieckiej jest także czasem 
nagrodzenia najlepszych pszczelarzy. Nie zabrakło zatem tego dnia tak-
że Pana Tadeusza Ozimińskiego wraz ze swoim stoiskiem. 
 - Wśród pszczelarzy nie ma sobie w powiecie równych! – komentu-
je z dumą osiągnięcia Pana Tadeusza Ozimińskiego Maciej Mika Wójt 
Gminy Radziechowy-Wieprz. Tym razem wielokrotny laureat konkur-
sów pszczelarskich został uhonorowany pozakonkursową nagrodą 
specjalną. Otrzymał także list gratulacyjny za wieloletnie osiągnięcia 
i działalność od Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, gratulacje te wrę-
czyła Agnieszka Biegun Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promo-
cji, Turystyki Radziechowy-Wieprz oraz Radna Sejmiku Województwa 
Śląskiego. 
 Tym uczestnikom wydarzenia, którym nie wystarczyły popisy ta-
neczne i repertuar artystyczny, dobre jedzenie i świeży miód, poleca-
liśmy zajrzeć także na stoiska rękodzielników z naszego terenu. Swoje 
prace prezentowały na nich m.in. znane już mieszkanki naszej gminy: 
Helena Setla, Anna Bukowczan i Maria Caputa.

 Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Dziękujemy 
także im i naszym artystom za wspaniałą promocję tradycji naszego 
terenu!  

Marta Bem
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 Przypomnijmy, że w konkursie „To dla 
mnie naturalne”  zadaniem mieszkańców 
Gminy Radziechowy-Wieprz jest prawidłowa 
segregacja odpadów z tworzyw sztucznych. 
Podczas trwania rywalizacji, odpady będą 
zbierane, ważone i wpisywane w wyniki każ-
dego sołectwa. Sołectwo, które do 30 listo-
pada zbierze najwięcej prawidłowo posegre-
gowanych odpadów, zdobędzie nagrodę od 
Fundatora – firmy Żywiec Zdrój S.A., która jest 
głównym Partnerem akcji.
 Zapowiedź konkursu miała miejsce już 
w czerwcu, podczas Dni Gminy. Spotkanie 
mieszkańców w gronie bliskich i sąsiadów 
łączyło przyjemne z pożytecznym. Gry i za-
bawy powiązane z segregacją odpadów oraz 
ekologią porwały zarówno tych młodszych, 
jak i tych nieco starszych. 
 Dodatkowo, 30 sierpnia odbyło się szko-
lenie dla Sołtysów i Radnych. To właśnie Oni 
poprowadzą swoje drużyny w walce o zwy-
cięstwo mierzone kilogramami prawidłowo 
posegregowanych odpadów. Odpadów, 
które mogą ponownie zostać wykorzystane, 
zamiast zalegać na wysypisku, bądź co gor-
sza – gdzieś w lesie. Dlatego warto, aby wszy-
scy mieszkańcy podjęli to wyzwanie i wzięli 
udział w konkursie. Co ważne - dołączyć moż-
na w każdym momencie.
 31 sierpnia, podczas Święta Gór, Sołty-
si mogli już świeżo nabytą wiedzą wspierać 
swoje drużyny. Zarówno w strefach konkur-
sowych, jak i edukacyjnych każda pomoc była 
cenna, a wiedza zdobyta podczas wydarzenia 
mogła znacząco ułatwić mieszkańcom wy-
graną w listopadzie. 

„TO DLA MNIE NATURALNE”:
WYJĄTKOWY KONKURS Z ATRAKCJAMI W TLE

Od 1 sierpnia mieszkańcy sołectw Gminy Radziechowy-Wieprz segregując odpady  rywalizują o nagrodę główną ufundowaną przez 
Żywiec Zdrój S.A. Od momentu startu konkursu sporo się wydarzyło, jednak Organizatorzy nie zwalniają tempa i szykują dla uczest-
ników kolejne atrakcje i wyzwania.

 Już wkrótce wystartuje kolejne wyzwa-
nie. „EkoMisja” to gra terenowa dla całych ro-
dzin, podczas której uczestnicy dowiedzą się, 
jak dzięki indywidualnym decyzjom każdego 
z nas możemy chronić środowisko. Drugie 
życie butelki PET i segregacja odpadów, to 
motywy przewodnie zadań, które czekają na 
uczestników – już teraz możemy obiecać, że 
nie będzie nudno! Wyzwania zlokalizowane 
będą w różnych miejscach na terenie Gminy, 
a kartę gry dla zespołu będzie można pobrać 
ze strony www.todlamnienaturalne.pl oraz 
Gminnego Centrum Kultury Promocji Turysty-
ki. Uczestnicy, dzięki tajemniczym wskazów-
kom, będą odkrywać kolejne punkty, gdzie 
umieszczone będą zadania. Aby otrzymać 
nagrodę, trzeba zaliczyć kolejne etapy roz-
grywki. Ta gra to idealne połączenie aktywne-

go spędzania czasu z nauką ekologii, dlatego 
zdecydowanie warto wziąć w niej udział, do 
czego serdecznie wszystkich mieszkańców 
zachęcamy! Gra startuje już w pierwszym ty-
godniu października!
Partnerzy konkursu
Żywiec Zdrój S.A. - główny partner akcji 
Organizator: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu-
gowe Sortownia Surowców Wtórnych PIOTR 
PLAST - Piotr Figura. 
Współpraca: Gmina Radziechowy-Wieprz, Re-
kopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., 
Fundacja „Za górami, za lasami” oraz Gminne 
Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziecho-
wy-Wieprz.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć 
na stronie: www.todlamnienaturalne.pl 
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 dniu 15.08.2019 roku, przed budynkiem Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Bystrej, odbyła się uroczystość Poświęcenia figury św. Floria-
na oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
 O godzinie 13:00 odbyła się uroczysta Msza Św. polowa. Podczas 
nabożeństwa ks. Proboszcz Jerzy Matura poświęcił Figurę św. Floria-
na, tablicę pamiątkową oraz 11 sztuk hełmów bojowych, zakupionych 
dzięki darczyńcom naszej jednostki. Po zakończeniu Mszy św. rozpo-
częła się część oficjalna, którą poprowadził asp. sztab. Robert Głowacz, 
przybyłych zaproszonych gości przedstawiła Jadwiga Jurasz. W  na-
stępnej części Prezes jednostki Bartłomiej Dybaś, Naczelnik Andrzej 

POŚWIĘCENIE FIGURY ŚW. FLORIANA W BYSTREJ
Biegun oraz Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich w Bystrej i Brzu-
śniku Pani Małgorzata Sufa i Czesława Kłusak, dokonali odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej. Uroczystość zwieńczyło wystąpienie zaproszo-
nych gości oraz wręczenie pamiątkowych statuetek.
 Zarząd jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej, kieruje 
szczególne podziękowania fundatorom figury św. Floriana: Joannie 
i Arkadiuszowi Sufa oraz fundatorom tablicy pamiątkowej: KGW Bystra, 
KGW Brzuśnik, a także mieszkańcom sołectwa Bystra, a także do osób, 
które miały ogromny wpływ na przygotowanie całej uroczystości. 

Bartłomiej Dybaś
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 Rozpoczynamy  kolejny sezon arty-
styczny Zespołów Regionalnych „Mali Groj-
cowianie” i „Grojcowianie” (dzieci, młodzież 
i dorośli) z Wieprza. To również następny rok 
działań wspierającego je Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Grojcowianie”. Rok 
2020 będzie naszym jubileuszowym. Przed 
nami nowe wyzwania  i obchody 25 lecia ist-
nienia zespołów i kapel. Korzystając z okazji, 
pragniemy przypomnieć wydarzenia, uroczy-
stości i nagrody, które w obecnym sezonie 
były naszym udziałem:
• 1 maja 2019 r. – oprawa Mszy św. i wprowa-
dzenie relikwii patrona Solidarności, bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki do Parafii w Wieprzu.
• 11 maja 2019 r. - udział „Grojcowian” we 
Mszy św. jubileuszowej Ks. Ireneusza Kurkow-
skiego w Ustroniu.
• 13 maja 2019 r. - udział w Nabożeństwie 
Fatimskim w Radziechowach, współorgani-
zowanym przez Oddział Górali Żywieckich ZP.
• 5 czerwca 2019 r. - zorganizowanie w Brzu-
śniku kolejnego spotkania z etnografem Bar-
barą Rosiek tym razem „W kobiecym kręgu”.
• Jadwiga Jurasz (kierownik artystyczny ze-
społu) - Szeryfem Praw Dziecka! Ten chlubny 
i wielce zobowiązujący tytuł został nadany 
decyzją przedszkolaków, dyrekcji i grona 
pedagogicznego Publicznego Przedszkola 
w Wieprzu!  
• Brygida Murańska (kierownik muzyczny 
zespołu) – otrzymanie nominacji do tytułu 
Osobowość Ziem Górskich, czyli konkursu 
organizowanego przez Koalicję Marek Ziem 
Górskich.

PRACOWITY SEZON
• 1 czerwca „ Mali Grojcowianie „ spotkanie 
z podopiecznymi Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” 
z Bielska Białej z okazji Dnia Dziecka w Zarze-
czu.
• 2 czerwca 2019 r. - 22. Święto Zabawki Lu-
dowej w Stryszawie z udziałem (po raz drugi) 
Zespołu Regionalnego „Grojcowianie”. Wiele 
się działo na scenie i nie tylko, aby  jeszcze 
bardziej popularyzować lokalne dziedzictwo 
kulturowe – unikatowe tradycje żywiecko-su-
skiego ośrodka zabawkarskiego.
• 8 czerwca 2019 r. – po raz kolejny udział 
„Małych Grojcowian” w konkursie, w ramach 
32. Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklory-
stycznych - Wisła 2019. Przegląd odbywał się 
w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny w Wiśle, 
a owocem tego były dwie nagrody dla „Ma-
łych Grojcowian”. Jury przyznało  w  kategorii 
zespołów autentycznych I miejsce dla  Dzie-
cięcego Zespołu Regionalnego „Mali Grojco-
wianie” z Wieprza. Jednocześnie, zespół został 
wytypowany do udziału w Karpackim Festi-
walu Dziecięcych Zespołów Regionalnych 
w Rabce-Zdroju, w 2020 roku.
• 9 czerwca 2019 r. – występ „Małych Grojco-
wian „podczas Festynu Rodzinnego w Lipo-
wej, na zaproszenie radnej Powiatu Żywiec-
kiego, Pani Jadwigi Jakubiec. 
• 9 czerwca 2019 r. – czynny udział „Grojco-
wian” (już po raz trzeci) w organizowanych 
przez GCKPiT Radziechowy - Wieprz „Zielo-
nych świątkach”, czyli imprezie propagującej 
ludowe zwyczaje związane z powitaniem 
wiosny, świętami rolniczymi, pasterskimi oraz 

zabawami przy ognisku i „łopolywaniu” pól 
płonącymi kadłubkami.
• 23 czerwca 2019 r. – reprezentowanie 
w Żywcu przez „Grojcowian” Oddziału Górali 
Żywieckich ZP na uroczystości związanej z Ju-
bileuszem 100  lecia Związku Podhalan w Pol-
sce. Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego 
ZP w Polsce, Andrzeja Skupnia i z inicjatywy 
Zarządu OGŻ ZP, Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Piotr Gliński uhonorował 
członków SSK „Grojcowianie”, przedstawicieli 
gminy Radziechowy - Wieprz: Jadwigę Jurasz 
– Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze 
- „Gloria Artis”, Brygidę Murańską i Marka 
Jurasza – odznaką honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. Medale i odznaki wręczał, 
w imieniu Piotra Glińskiego, Stanisław Szwed 
- Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej.
• 28 – 30 czerwca 2019 r.  - współorganizacja 
przez nasze stowarzyszenie tradycyjnego 
Święta Gminy. W tym roku, z udziałem zespo-
łów dziecięcych z Polski oraz gości z Czech 
i Słowacji, odbył się  I Międzynarodowy Festi-
wal w Beskidach „Spotkania Dzieci Nad Sołą”. 
Wspólne koncerty, msza św., procesja i koro-
wód po ulicach Wieprza, puszczanie wianków 
i wspaniała integracja to jest to, co połączyło 
międzynarodową grupę dzieci „Nad Sołą”.
• 2-4.07.2019 r. - pobyt „Małych Grojcowian” 
(już po raz trzeci) w Kraśniowie i Pacanowie 
– czas wspaniałej zabawy i edukacji. Głów-
nym celem było odwiedzenie Europejskiego 
Centrum Bajki w Pacanowie. Wyjazd realizo-
wano w ramach otwartego konkursu ofert 
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na realizację zadań publicznych w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym, przewidzianych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w 2019 r przez organizacje poza-
rządowe oraz podmioty prowadzące działal-
ność publiczną na rzecz mieszkańców gminy 
Radziechowy – Wieprz.
• 14 lipca 2019 r. - udział ZR „Grojcowianie” 
(grupa dorosłych) w 52. Wojewódzkim Prze-
glądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych - 
Brenna 2019. Jury doceniło zespół I miejscem, 
również kapela Zespołu Regionalnego „Groj-
cowianie” z Wieprza zajęła I miejsce.
• 18-23 lipca 2019 r. – udział kapeli ZR „Groj-
cowianie” wraz z reprezentacją grupy tanecz-
nej w XIII Międzynarodowych Spotkaniach 
z  Folklorem „Muzyka Regionów” - Festiwal 
w Lęborku, Kartuzach i Sopocie. Wyjazd rów-
nież był realizowany w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicz-
nych w zakresie przeciwdziałania uzależ-
nieniom i patologiom społecznym, przewi-
dzianych w Gminnym Programie Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. 
przez organizacje pozarządowe oraz podmio-
ty prowadzące działalność publiczną na rzecz 
mieszkańców gminy Radziechowy – Wieprz.
• Lipiec 2019 r.- udział „Grojcowian”, wspólnie 
z 5 innymi zespołami z Żywiecczyzny, w Kon-
cercie Jubileuszowym 50 Festiwalu Folkloru 
Górali Polskich, zatytułowanym „Karpacka 
Dusza”, w amfiteatrze w Żywcu . 
• III MIEJSCE żeńskiej grupy śpiewaczej „Groj-
cowianki” podczas konkursu małych form na 
żywieckim Rynku. 
• Tradycyjnie, jak co roku, koncertowanie ze-
społu na estradach TKB: w Makowie Podha-
lańskim, Wiśle, Żywcu i Ujsołach.
• Koncert kapeli podczas kiermaszu sztuki lu-
dowej TKB na Rynku w Żywcu.
• 15 sierpnia 2019 r. – uczestnictwo kapeli 
„Grojcowianie” we Mszy św. i poświęceniu 
figurki św. Floriana oraz odsłonięciu Tablicy 
Pamiątkowej przy strażnicy OSP Bystra.
• 15 sierpnia 2019 r. -  Msza św. i poświęcenie 
bukietów zielnych przy kapliczce w Juszczy-
nie Zarębnikach. Śpiew i gra „Grojcowian” 
towarzyszyła prezentacji kolorowych, pach-

nących bukietów z ziół i polnych kwiatów na 
uroczystość  Matki Boskiej Zielnej.
• Dni Powiatu Żywieckiego – reprezentowanie 
przez „Grojcowian”  naszej Gminy na scenie. Im-
prezę poprzedziły I Powiatowe Warsztaty Wokal-
ne, które zintegrowały społeczność lokalną po-
wiatu i dzięki temu, ok. 50 osób,  wykonało kilka 
przygotowanych wspólnie utworów . Warsztaty 
prowadzili: Michał Czulak z Łękawicy oraz Jadwi-
ga Jurasz i Brygida Murańska.
• 31.08.2019 r. - Udział kapeli „Grojcowia-
nie” w  finale V Rajdu Koła PTTK Globtroter 
z Brzuśnika oraz Święta Gór, organizowanego 
w Przybędzy przez Gminne Centrum Kultury, 
Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz”.
• 7 września 2019 r. – prezentacja różnych 
odmian strojów regionalnych przez grupę 
członków zespołu w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2019, w żywieckim Starym Zam-
ku. Odbył się tutaj pokaz strojów mieszczan 
i  górali żywieckich oraz prezentacja żywiec-
kiej lalki – modelu stroju panny żywieckiej.
• 15 września 2019 r. -  uczestnictwo „Groj-
cowian” po raz kolejny we Mszy św. w opra-
wie góralskiej,  w Sanktuarium Matki Bożej 
Rychwałdzkiej.
• 15 września 2019 r. - oprawa Mszy św. do-
żynkowej w Juszczynie.
• 22 września - zorganizowanie wyjazdu re-
kreacyjnego i integracyjnego dla Zespołu na 
Tremy BUKOWINA.

• 29.09.2019 r. - udział „Małych Grojcowian”  
w organizowanych przez Regionalny Ośrodek 
Kultury w Bielsku-Białej zajęciach - „Dziecięce 
widowisko folklorystyczne” - warsztaty dla in-
struktorów tańca ludowego.
• Zaangażowanie stowarzyszenia i zespołów 
w akcje charytatywne i zbiórki dla osób po-
trzebujących: Anny Ficoń z Wieprza, Klaudii 
Kocoń z Ujsół, Mai Galicy z Cięciny.

 Informujemy, że  rozpoczęliśmy zajęcia 
rytmiki z elementami tańców ludowych dla 
dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Zajęcia odbywa-
ją się w  poniedziałki, w godz. 17.00 – 18.30, 
w siedzibie SSK „Grojcowianie” w Brzuśniku. 
Zapraszamy wszystkie dzieci !!!

 Zapraszamy również dzieci, młodzież 
i dorosłych do naszych zespołów. Zajęcia 
odbywają się we wtorki, czwartki i piątki, 
w  godz. od 17.00 do 21.00. (informacje 
pod tel. 607 174 290).

 W związku z Jubileuszem 25-lecia nasze-
go zespołu, w dniu 29 grudnia 2019 r.  planu-
jemy Spotkanie Pokoleń „Grojcowian” i Kon-
cert Kolęd w kościele, w Wieprzu. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich byłych i obecnych 
członków zespołu!

Marek Jurasz
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 Po ukończeniu rozbudowy, zakład rozlewniczy Żywiec Zdrój 
w  gminie Radziechowy-Wieprz będzie wyróżniał się nowoczesnymi 
rozwiązaniami w zakresie ergonomii pracy oraz ochrony środowiska. 
Realizacja inwestycji, której całkowita wartość wyniesie ponad 90 mi-
lionów zł, przełoży się także na wzrost zatrudnienia i zwiększenie 
mocy produkcyjnej zakładu, dzięki czemu będzie on w stanie odpo-
wiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rynku wód butelkowanych. 

Rozbudowa odpowiedzią na trend prozdrowotny wśród konsu-
mentów 
 Rynek wody butelkowanej w Polsce rośnie nieprzerwanie od kil-
ku lat i wciąż wykazuje potencjał do dalszego rozwoju. Potwierdzają 
to dane rynkowe - w latach 2017-2018 sprzedaż wody butelkowanej 
wzrosła bardziej (16,6%) niż cały segment napojów bezalkoholowych 
(10,4%)1. Jest to efekt przede wszystkim rosnącej świadomości spo-
łecznej w zakresie wpływu żywienia na zdrowie, w tym również roli 
właściwego nawodnienia. Dlatego konsumenci coraz chętniej sięgają 
po wodę czy napoje niskokaloryczne, które stanowią alternatywę dla 
tych wysokosłodzonych. 

ŻYWIEC ZDRÓJ ROZBUDOWUJE
ZAKŁAD ROZLEWNICZY

W GMINIE RADZIECHOWY - WIEPRZ
Lider rynku wody butelkowanej, chcąc jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów, rozbudowuje zakład rozlewniczy w gmi-
nie Radziechowy - Wieprz. Oprócz zwiększenia potencjału zakładu oraz wzrostu zatrudnienia, inwestycja przyniesie najnowocześniej-
sze rozwiązania ekologiczne. Dbałość o środowisko naturalne to - obok promocji prawidłowych nawyków żywieniowych - kluczowy 
element misji firmy. Inwestycja powstaje na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a jej zakończenie planowane jest 
w pierwszej połowie 2020 roku. 

 Rozbudowa zakładu pozwoli firmie - od lat zaangażowanej 
w promocję prawidłowych nawyków żywieniowych - odpowiedzieć 
na popularny wśród konsumentów trend prozdrowotny oraz związa-
ny z tym wzrost zapotrzebowania rynku. 

Najnowsze technologie z myślą o środowisku
 W ramach inwestycji w zakładzie rozlewniczym Żywiec Zdrój 
powstanie nowa linia produkcyjna. Zastosowane rozwiązania oraz 
wprowadzone urządzenia będą spełniać najnowsze standardy z za-
kresu ochrony środowiska i technologii produkcji. 
 Troska o środowisko stanowi kluczowy element naszej strategii, co 
przekłada się na wiele obszarów działania firmy. Dlatego w rozbudowa-
nym zakładzie wdrożymy najnowocześniejsze rozwiązania, które po-
zwolą nam m.in. zmniejszyć emisję CO2 czy ograniczyć zużycie zasobów 
naturalnych. Wśród zaplanowanych innowacji znajdą się m.in. najno-
wocześniejsze technologie wytwarzania sprężonego powietrza, najnow-
sze typy napędów linii produkcyjnej, system inteligentnego sterowania 
oświetleniem LED, a także rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo oraz 
ergonomię pracy – mówi Przemysław Turski, Dyrektor Zakładu Rozlew-
niczego Żywiec Zdrój w gminie Radziechowy - Wieprz. 

Najnowocześniejszy zakład w grupie spółek
 Rozbudowywany zakład jest jednym z najnowocześniejszych 
w całej grupie spółek DANONE. W obiekcie wybudowanym w 2016 r. 
za 100 mln zł na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
już teraz stosowane są liczne rozwiązania przyjazne środowisku, np. 
nowoczesne gazowe kotły grzewcze czy specjalne urządzenia odzy-
skujące ciepło wytwarzane przez pracujące instalacje. 
 Naszą ambicją jest uczynienie zakładu w Radziechowach neutral-
nym dla środowiska. Aby tego dokonać, inwestujemy w najnowsze tech-
nologie i testujemy różne rozwiązania, np. panele fotowoltaiczne czy 
wiatraki, które już działają na terenie naszego obiektu. Pozyskana dzięki 
nim zielona energia posłuży nam m.in. do ładowania dwóch pojazdów 
elektrycznych, którymi na początku roku zastąpiliśmy auta wyposażone 
w silnik diesla – dodaje Przemysław Turski. 
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1 Żywiec Zdrój za Nielsen: Cała Polska z Dyskontami jako suma ryn-
ków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Duże 
sklepy spożywcze z sieciami chemicznymi, Średnie sklepy spożywcze 
i Małe sklepy spożywcze, Sklepy winno-cukiernicze, Stacje benzyno-
we, % zmiana wartości sprzedaży w skumulowanych okresach sty-
czeń 2017 – grudzień 2017 i styczeń 2018 – grudzień 2018, Kategoria 
Wody Butelkowanej w koszyku napojów bezalkoholowych jako sumy 
kategorii: Woda Butelkowana, Napoje Gazowane, Ice Tea, Napoje 
Energetyczne i Izotoniczne, Soki, Nektary i Napoje.
2 9,9 proc. na podstawie: Żywiec Zdrój za Nielsen – Panel Handlu De-
talicznego, Cała Polska (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermar-
kety, Dyskonty, Sklepy spożywcze - Duże, Średnie, Małe, Sieci Che-
miczne, Sklepy Winno-Cukiernicze, Stacje Benzynowe i Kioski); udział 
wolumenowy, w 2017 w kategorii Napoje bezalkoholowe.
3 Żywiec Zdrój za MillwardBrown, Badanie reputacji firm w Polsce, 
czerwiec 2017 CAWI, n=1517, osoby w wieku 15-65 lat.
4 MillwardBrown dla Żywiec Zdrój, tracking wód butelkowanych, 1.02-
18.12.2016, CAWI, n=2192, osoby w wieku 18-55 lat kupujące wodę 
butelkowaną przynajmniej raz w tygodniu.

 Proekologiczne rozwiązania zastosowane w zakładzie to jeden 
z kroków, jakie Żywiec Zdrój podejmuje na rzecz ochrony środowiska. 
Firma wiele uwagi poświęca również działaniom wpisującym się 
w  ideę gospodarki obiegu zamkniętego. W ramach ogłoszonego 
w  zeszłym roku zobowiązania środowiskowego spółka m.in. współ-
pracuje z partnerami na rzecz poprawy systemu zbiórki i recyklingu 
opakowań, a także deklaruje, że do 2020 roku taka sama ilość plastiku, 
jaką wprowadzi na rynek, zostanie zebrana i poddana recyklingowi.

Wspieramy to, co ważne dla Żywiecczyzny 
 Żywiec Zdrój dąży do tego, aby wraz z rozwojem firmy, rozwijało 
się też jej otoczenie – lokalna gospodarka oraz społeczność. W dwóch 
zakładach rozlewniczych, które działają na Żywiecczyźnie, a także 
w biurze spółki w Cięcinie, zatrudnionych jest łącznie ponad 360 pra-
cowników. Rozbudowa zakładu w gminie Radziechowy - Wieprz przy-
niesie nowe miejsca pracy.
 Inwestycje firmy to również liczne programy edukacyjne, który-
mi objęte są przede wszystkim okolice, z których wywodzi się Żywiec 
Zdrój. Przykładem jest program „Kwietne łąki”, którego celem jest 
ochrona siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych na wybranych 
terenach powiatu żywieckiego czy ogólnopolski program „Po stronie 
natury”, w ramach którego firma już od 11 lat edukuje i zachęca Pola-
ków do dbania o środowisko naturalne. Od lat spółka współpracuje 
także z samorządami, angażując się w lokalne inwestycje poprawia-
jące bezpieczeństwo (budowę chodników czy przystanków), jak rów-
nież wspierając region w sytuacjach kryzysowych (wsparcie finanso-
we remontu mostu w Jeleśni, które pozwoliło na szybkie zakończenie 
prac i oddanie obiektu do ponownego użytku po zniszczeniach na 
skutek powodzi). 

O firmie
 Żywiec Zdrój S.A. to największy producent na rynku napojów 
bezalkoholowych2 i najbardziej odpowiedzialna społecznie firma w Pol-
sce3. Żywiec Zdrój ze szczególną troską dba o środowisko naturalne 
i zachęca ludzi, by pili zdrowiej. Misja firmy widoczna jest we wszystkich 
obszarach działalności, od tworzenia produktu, doboru dostawców, po 
programy edukacyjne i ekologiczne. Najbardziej znane to „Po stronie na-
tury” i „Mamo, tato, wolę wodę”, których celem jest uwrażliwienie na po-
trzeby natury i ochrona zasobów wodnych w Polsce oraz kształtowanie 
właściwych nawyków żywieniowych. Firma Żywiec Zdrój S.A. powstała 
w 1992 roku na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, dziś zatrud-
nia ponad 600 pracowników w pięciu lokalizacjach w Polsce i posiada 
najbardziej rozpoznawalną markę wodną w kraju4.
 Żywiec Zdrój S.A. należy do grupy spółek DANONE - producen-
ta żywności dopasowanej do potrzeb odbiorców na każdym etapie 
życia. 

 W Polsce DANONE działa w czterech obszarach istotnych dla 
prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślin-
nego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywność dla niemowląt 
i małych dzieci oraz żywienie medyczne (NUTRICIA). Wszystkie spółki 
DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego oraz realizacja misji, zgodnie 
z którą poprzez żywność niesiemy zdrowie tak wielu ludziom, jak to 
możliwe. Poprzez nasze produkty, projekty i programy, zachęcamy do 
podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień oraz 
przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju planety. 
 W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 
osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym i przyjaznym śro-
dowisku pracy. O działalności DANONE można przeczytać na stro-
nie www.danone.pl  oraz w raporcie wpływu grupy spółek DANONE 
pt. „Nieść zdrowie poprzez żywność. Wkład grupy spółek DANONE 
w rozwój polskiej gospodarki, społeczeństwa i zdrowia”. 
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Owsianko
Kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej, Wizerunku i Eventów, Pol-
ska i Kraje Bałtyckie
M: +48 666 048 940
@: katarzyna.owsianko@danone.com 
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 Międzynarodowy Memoriał im. Andrze-
ja Wiśniowskiego w Tenisie Stołowym już od 
kliku lat podzielony jest na dwa dni sportowej 
rywalizacji. Turniej przewidywał aż siedem 
kategorii. W sobotę o godzinie 9.00 rozpoczę-
ły się zmagania najmłodszych uczestników 
turnieju w kategorii: szkoły, kobiety, weterani 
i osoby niepełnosprawne. W drugim dniu tur-
nieju zainteresowani mogli zmierzyć się w ka-
tegorii OPEN oraz kategorii przeznaczonej dla 
Amatorów. 
WYNIKI ZAWODÓW PREZENTUJĄ SIĘ NASTĘ-
PUJĄCO: 
KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy 
1-4): 
1. Ptak Wiktor, 2. Kufel Karol, 3. Piekarczyk Zu-
zanna, 4.Zyna Julia, 
KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy 
5-8): 
1. Broszkiewicz Karol, 2. Gwizdon Maksymi-
lian, 3.Rusin Kacper, 4.Wojtaszczyk Wojciech., 
KATEGORIA KOBIETY OPEN 
1. Gołębiowska Aleksandra, 2. Piekarczyk Zu-
zanna, 3. Buczkowska Wiktoria, 4. Gąsior Oli-
wia, 
KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNI:
1. Matejek Mariusz, 2. Lamer Maciej, 3. Brak 
Sławomir, 4. Mały Wieczorek Klaudiusz,
KATEGORIA WETERAN 50+: 
1.Dziędziel Zdzisław, 2. Bielewicz Krzysztof, 3. 
Mirek Krzysztof, 4. Matejek Mariusz,
KATEGORIA AMATOR do IV ligi: 
1. Chmielowski Jakub,2. Świerczek Damian, 3. 
Pławski Grzegorz, 4.Markewka Robert,
KATEGORIA OPEN::
1. Grela Artur, 2.Galas Michał, 3.Szymczyk Jan 
‚4. Masłowski Jakub,

 Głównymi sędziami turnieju byli Jerzy 
Schreiber i Dominik Kufel. Łączna pula na-

XI MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ
IM. ANDRZEJA WIŚNIOWSKIEGO

W TENISIE STOŁOWYM

gród finansowych w kategorii OPEN turnieju 
stanowiła aż 2000 złotych! Oprócz tego na 
zwycięzców czekały puchary i nagrody rze-
czowe postaci sprzętu sportowego. 
 Nagrody wręczone zostały przez m.in. 
Sekretarza Gminy Radziechowy-Wieprz Grze-
gorza Bielę oraz głównego organizatora tur-
nieju Tomasza Mikę. Nikt z uczestniczących 
w turnieju nie wyszedł jednak z pustymi ręka-
mi, każdy z zawodników otrzymał pamiątko-
wą koszulkę upamiętniającą to wielkie wyda-
rzenie. 
 Organizatorami turnieju byli: Rodzi-
na Wiśniowskich, LITS TS Anders „Jedność” 
Żywiec, Zespół szkół im. ks. prał. Stanisława 
Gawlika w Radziechowach oraz Gminne Cen-
trum Kultury, Promocji Turystyki Radziecho-
wy-Wieprz. Koordynatorem turnieju, jak co 
roku, był Pan Tomasz Mika. Patronat medial-
ny nad wydarzeniem objęli: Magazyn Polski 
PingPong - www.pingpong.com.pl, media-
-podbeskidzie.pl. Patronem honorowym Tur-
nieju był Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 

 W Radziechowach po raz 11 na sportowo uczczono pamięć wielkiego sportowca Andrzeja Wiśniowskiego. Wydarzenie odbyło się 
w dniach 10-11 sierpnia przyciągając na salę gimnastyczną Zespołu Szkół im ks. prał. Stanisława Gawlika zawodników z całej polski 
i zagranicy. 

Pan Maciej Mika. 
 Dziękujemy licznym sponsorom turnieju, 
którymi byli: ETNOBANK Spółdzielczy Radzie-
chowy-Wieprz, Firma ALBIS Biuro Budowlane, 
Gmina Radziechowy –Wieprz, Gminne Cen-
trum Kultury, Promocji, Turystyki Radziecho-
wy-Wieprz, Sortownia Surowców Wtórnych 
„PIOTR PLAST” Piotr Figura, Firma „FUFEX” 
Stanisław Juraszek, Marian Kastelik, Łukasz 
Jakubiec „PIERNIKI ŻYWIECKIE” K i K Bielewicz, 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Błachut, „ME-
TALIK” Sp. z o.o.
 Głównym celem zawodów było nie tyl-
ko uczczenie pamięci Andrzeja Wiśniowskie-
go, ale także popularyzacja tenisa stołowego 
jako środka rehabilitacji, rekreacji i czynnego 
wypoczynku. To wartościowe zadanie zosta-
ło dofinansowane także z budżetu Samo-
rządu Województwa Śląskiego. Gratulujemy 
wszystkim laureatom i życzymy im kolejnych 
sukcesów sportowych!

tekst: Marta Bem
 zdjęcia: Mateusz Stopa
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 W tym roku Zespół Pieśni i Tańca „Jodeł-
ki” z Radziechów miał okazję zaprezentować 
się na 25-tym festiwalu „La Vega” Millis Pizzin-
nu na Sardynii. Nasza przygoda z Sardynią 
rozpoczęła się 24 lipca 2019 r. od dwudniowej 
i nieco męczącej podróży, ale za to niezwykle 
obwitej w wspólny śpiew, zabawę, radość 
oraz niesamowite widoki, które mogliśmy po-
dziwiać z okien autokaru i z pokładu promu, 
którym dopłynęliśmy do Olbii. Z Olbi dzieliło 
nas kilkadziesiąt kilometrów do celu, którym 
było małe, ale jakże urokliwe miasteczko Milis 
położone w regionie Oristano. Na miejscu zo-
staliśmy przywitani przez organizatorów oraz 
grupę z Rosji i Meksyku, z którymi przez cały 
pobyt dzieliliśmy zakwaterowanie. Pobyt na 
festiwalu „La Vega” w odróżnieniu od innych 
festiwali na jakich byliśmy rozpoczął się od 
wspólnego plażowania, z którego z chęcią 
skorzystaliśmy przy ponad czterdziestostop-
niowym upale. 
 Kiedy już zdążyliśmy się zaaklimaty-
zować oraz dopracować szczegóły naszego 
programu, nadszedł czas koncertu, który dla 
wielu tancerzy był pierwszym występem na 
arenie międzynarodowej. Była to okazja nie 
tylko do zaprezentowania naszego folkloru, 
ale także do podziwiania innych zespołów 
oraz wspólnych zdjęć. Nasze koncerty odby-
wały się na scenach Milis, Bonorvy i Fonni.
 Każdy dzień rozpoczynaliśmy wspól-
nym, typowym dla Włochów śniadaniem 
– grzankami z dżemem, następnie wyrusza-
liśmy na plażowanie. Zwiedziliśmy kilka prze-

WSPOMNIENIA, KTÓRE PRZYNIOSŁY RADOŚĆ
POZOSTAJĄ NA ZAWSZE - SARDYNIA 2019

pięknych plaż, na których świetnie się razem 
bawiliśmy. Zdobyliśmy wiele informacji na 
temat lokalnej społeczności oraz zabytków tj. 
np. zamek zbudowany z 4000-letnich kamie-
ni.
 Pierwszy raz, na festiwalu mieliśmy oka-
zję wspólnie ugotować posiłek dla innych ze-
społów oraz dla lokalnej społeczności. Zanim 
jednak zaczęliśmy przygotowywać bogracz, 
zdążyliśmy jeszcze zintegrować się z pozo-
stałymi zespołami. „Lambado” i „pociąg” prze-
jeżdżający przez cały ośrodek  pomógł nam 

rozbawić drzemiących Meksykanów. Później 
przyszła kolej na założenie fartuchów i wspól-
ne gotowanie. Każdy z zespołów przygotował 
pyszny posiłek, którego mogliśmy skoszto-
wać wieczorem razem z mieszkańcami Milis. 
Wieczór zakończył się wspólną zabawą ta-
neczną. 
 Nasz ostatni koncert miał miejsce 
na Brathallos Folk Fonni. Wzięliśmy udział 
w  ogromnej i uroczystej paradzie. Wspólnie 
z nami, poza zespołami lokalnymi wystąpiły 
również grupy z: Rosji, Meksyku, Brazylii oraz 
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 Nikt nie spodziewał się przed 25 laty, że za sprawą popularne-
go „Bacy” po raz pierwszy wystartuje w Polsce maraton górski. Lata 
obserwacji i startów Edwarda Dudek w Pucharze Europy zaowoco-
wały pragnieniem organizacji na takiej imprezy w rodzinnych okoli-
cach. Sprawa nie była taka łatwa, bo co innego zorganizować zawody 
w terenie płaskim i na krótszych dystansach, a co innego wyprowa-
dzić całe przedsięwzięcie na teren górski i Skrzyczne. Kiedy w sobotę 
23 lipca 1994 roku wydawało się, że wszystko jest zapięte na ostatni 
guzik, zrobiło się małe zamieszanie.. a to za sprawą gospodarza, który 
na czas nie zdążył otworzyć bramy stadionu LKS. Start maratonu od-
był się zatem obok Domu Ludowego w Radziechowach. 
 Maraton odbywał się pod Patronatem Beskidzkiego Komitetu 
Olimpijskiego w 75-lecie PKOL, oraz 75-lecie PZLA swoje święto 45-le-
cia obchodził też LKS Radziechowy. Głównym organizatorem I Gór-
skiego Maratonu w Polsce był Rodzinny Klub Biegacza „Baca” Radzie-
chowy, któremu przewodniczył 40-letni komandor Edward Dudek, 
organizator i zawodnik wielu imprez o zasięgu międzynarodowym, 
wraz z małżonką Ewą Dudek – byłą reprezentantką Polski w  jeździe 
szybkiej na lodzie, olimpijką z Insbrucka. To dzięki ich inicjatywie 
w Radziechowach odbyła się ósma edycja biegów lato – zima, tj. bie-
gów długich  letnich (15 km i 5 km) w maju, oraz zimowych narciar-
skich w styczniu (5-20 km) popularnych jako EKO - Biegi Dudka i biegi 
rodzinne. 
 Organizacja tego maratonu była wspaniała. Tylu honorowych 
gości, ilu zjechało się do Radziechów nie pamiętają najstarsi miesz-
kańcy. Kiedy wysiadł z samochodu mistrz olimpijski z Tokio w boksie 
Marian Kasprzyk, kibice - których nie brakowało na starcie koło Domu 
Ludowego – odśpiewali mu „Sto lat”. Przybył wiceprezes Beskidzkie-
go Komitetu Olimpijskiego Bogdan Dubiel. Naliczono, że prezesów 
różnych związków sportowych zjechało się około 15. Jednak boha-

MARATON BESKIDY – JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

Węgier. Był to jednodniowy festiwal, który 
zakończył nasz pobyt na Sardynii. Sprawił, że 
czuliśmy spory niedosyt, ponieważ mogliby-
śmy jeszcze tańczyć godzinami.  
 Ostatni dzień na Sardynii spędziliśmy na 
plaży, na której łapaliśmy ostatnie promienie 
słońca i ładowaliśmy baterie przed dwudnio-
wą podróżą do domu. 5 sierpnia punktualnie 
o godz. 9.00, po pożegnaniu się z organizato-

rami i pozostałymi zespołami wyruszyliśmy 
do miasta Olbia, które zdążyliśmy zwiedzić 
zanim weszliśmy na pokład promu. Nasza 
podróż zakończyła się 6 sierpnia w miejscu, 
w którym się rozpoczęła - pod Domem Lu-
dowym w Radziechowach. Dwa tygodnie 
spędzone razem były wspaniałym czasem, 
który wykorzystaliśmy na pracę, odpoczynek, 
wspólną zabawę oraz zwiedzanie. Wróciliśmy 

do domu bogatsi o nowe przyjaźnie, wspo-
mnienia i doświadczenia. Sardynia na dłu-
go pozostanie w naszej pamięci jako wyspa 
o niesamowitym klimacie, malowniczych pla-
żach, śródziemnomorskiej roślinności i  kry-
stalicznie czystej wodzie…

Danuta Błaszczyk

Edward Dudek II m-ce w kat do 40 lat dekoruje Marian Kasprzyk i wójt Wojciech Czech
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terami byli zawodnicy. Wystartowali o godz. 
9.00. Na starcie stanęło 64 maratończyków 
w tym dwie kobiety, sędzią głównym była 
jak zawsze niezawodna od lat Barbara Talik 
Góral. Trasa maratonu przebiegała od Domu 
Ludowego na stadion LKS następnie do Przy-
będzy, Twardorzeczki, Ostrego, na Skrzyczne 
1257 m n.p.m. następnie zawodnicy wracali 
przez Małe Skrzyczne, Kościelec, Ostre do 
Radziechów. W tropikalnym upale jaki to-
warzyszył zawodnikom wszyscy dotarli do 
mety. Jako pierwszy na mecie zameldował się 
Maciej Ciepłak ze Szczygłowic wyprzedzając 
Stanisława Orlickiego Rudze, oraz Jarosława 
Stawiarza Wawel Kraków. Na 12 miejscu fini-
szował organizator Edward Dudek Baca, który 
okazał się najlepszym maratończykiem z Pod-
beskidzia. Wśród pań zwyciężyła Anna Krzak 
Wawel Kraków przed Anna Kurek Czeladź. 
Najstarszym uczestnikiem okazał się 65-let-
ni Czesław Marciak, który to bardzo wspierał 
naszego radziechowskiego Bacę, w przygoto-
waniach i szukaniu sponsorów. Zawodnikom 
najbardziej podobało się to że najwyższy 
punkt maratonu znajdował się na wysokości 
(1257 m) na 27 km, później było już z górki. 
„Górki” praktycznie dominowały na trasie – 
trzeba było mieć naprawdę „końskie” zdrowie, 
żeby je pokonać i to w takim upale. Na trasie 
co 5 km były usytuowane punkty żywnościo-
we, co przy takiej + 30C pogodzie miało kolo-
salne znaczenie. Puchary dla najlepszych wrę-

czał Marian Kasprzyk, Bogdan Dubiel, wójt 
Wojciech Czech i Barbara Góral Talik. Tuż po 
biegu tradycyjnie ustawiła się kolejka, po zło-
cisty napój naszego sponsora, którego nigdy 
nie powinno zabraknąć na mecie maratonu 
czy ultra maratonu. Zabawa po biegu trwała 
do późnych godzin nocnych, przy kiełbasce z 
rożna i muzyce wszyscy umawiali się na ko-
lejny maraton w Radziechowach. Oto kilka 
tytułów jakie ukazały się w gazetach po Ma-
ratonie Górskim: „POT ZALEWAŁ OCZY’ – Sport 
Katowice, „DUDKOWY MARATON” – Dziennik 
Beskidzki, „Biegali po górach” - Dziennik Za-
chodni, „MARATON GÓRSKI W  BESKIDACH” 
–Sport , Na „Bacy” można polegać – Gazeta 
Krakowska, „Do Radziechowych na maraton” 
– Dziennik Śląski, „To był prawdziwy maraton 
górski” – Gazeta Krakowska. „Maraton w gó-
rach” – Głos Koszaliński.  
 Przytoczę jeden cytat z art. prasowych 
„W Radziechowach Edward Dudek znów 
udowodnił wszystkim malkontentom, że 
bez dużych pieniędzy można organizować 
imprezy sportowe i rekreacyjne, które sta-
le będzie się pamiętać.” 
 W tym roku 9 listopada na Maratonie 
w Beskidach spotykamy się po raz XII, a swoją 
V-tą Jubileuszową edycją mają także Między-
narodowe Mistrzostwa Polski w Maratonie 
Górskim Nordic Walking. Sprawmy, aby ta 
data także była niezapomniana. 

Edward Dudek „Baca”

POD ROMANKĄ

Czy wiesz mój bracie miły, 
Jakie są noce pod Romanką?
- Jaka tam cisza z gór spływa,
Po rogach jeleni?...

Sen potrącony zająca łapą,
Kołysze się w potoku – 
Gdzie na gałęziach wąsatych,
Zamarł krzyk przerażenia. 

W tej pustce starego boru,
Czy czujesz, jak wszystko żyje?
Przyłóż ucho do twardej kory…
Słyszysz jak serce bije?

Z dołu, aż hen pod niebo, 
Krąży krew tego drzewa – 
Jak płynie w konarach, 
Usiadły gwiazdy z nieba. 

U stóp mchu i cetynie,
Błyskają – „świętojanki”
Mrówki śpiewają cienko,
Wilgotny zapach macierzanki…

Wiatr trąca struny sękate – 
Wstrzymuje oddech, co się rodzi..
Cóż tam znowu?... Tęsknota…
W taką noc miłość przechodzi… 

(Andrzej Murański)

Baca dekoruje medalem 75 -lecia PKOL  1. Marian Kasprzyk, 2. Barbara Góral Talik, 3. Bogdan Dubiel

Pierwszy maraton górski w Polsce

Medal 75-lecia PKOL i PZLA
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 Pachnące, kolorowe i świeże bukiety splecione z ziół i polnych kwiatów poświęcone 
15 sierpnia w Zarębnikach stanęły w szrankach konkursowej rywalizacji. 

 W Juszczynie to już prawdziwa tradycja. 15 sierpnia górne rondo sołectwa na granicy 
z Sopotnią Małą zamienia się. Pojawiają się strażacy z OSP Juszczyna, aby zabezpieczyć teren 
i odgrodzić go od ruchu. To właśnie tam w Zarębnikach, przy Figurze Matki Boskiej o godzi-
nie 15.00 rozpoczyna się co roku uroczysta Msza Święta z okazji Święta Matki Boskiej Zielnej, 
podczas której święci się wiązanki kwiatów i ziół. Tutaj tradycja jednak się nie kończy. Po Mszy 
Świętej barwny korowód pełen naręczy zieleni udaje się na pobliską polanę, gdzie wybierana 
jest najpiękniejsza wiązanka. 
 Do tegorocznego konkursu zgłoszonych zostało 46 bukietów, które opatrzone nume-
rem zostały oddanie ocenie sędziów. W pracy ocenianio przede wszystkim walory estetyczne, 
kompozycja, zgodność z tradycją oraz ilość ziół w bukiecie. W komisji w tym roku obrado-
wali: ks. Andrzej Zawada Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Juszczynie, Maria Polak, Zofia 

KONKURS BUKIETÓW ZIELNYCH
ROZSTRZYGNIĘTY

Staniak i Sołtys Juszczyny Mieczysław Sygut. 
W  tym roku komisja konkursowa zadecydo-
wała o następującym podziale nagród:

Kategoria dzieci do lat 12
Miejsce I – Agnieszka Lizak
Miejsce II – Emilia Biegun
Miejsce III – Jerzy Tomiak
Wyróżnienie - Patrycja Juraszek, Ada Pieronek

Kategoria dzieci od lat 12 i młodzież do lat 
17
Miejsce I – Martyna Nowak
Miejsce II – Patryk Biegun i Paulina Biegun
Miejsce III – Sonia Marek

Kategoria osoby dorosłe
Miejsce I – Stowarzyszenie „Wieprzanki”
Miejsce II – Klub Seniora „WRZOS”
Miejsce III – Trzeciak Jolanta
Wyróżnienie – Kamil Karkoszka, Krystyna i Da-
mian Dudys.

 Drobnymi upominkami nagrodzono też 
najmłodsze dzieci, które wzięły udział w kon-
kursie. 
 O oprawę wydarzenia oraz Mszy Świę-
tej, której przewodniczył ks. Prałat Michał 
Boguta zadbała Kapela Zespołu Regionalne-
go „Grojcowianie”. W wydarzeniu wziął także 
wieloletni przewodniczący komisji konkurso-
wej, zielarz Andrzej Murański. 
 Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym w organizację uroczystości i konkursu! 

tekst: Marta Bem
zdjęcia: Agnieszka Zemczak-Karkoszka



NASZA GMINA

23



NASZA GMINA

24

 Wesoło zakończył się cykl rajdów organizowanych przez 
Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-
-Wieprz. Znane już „Święto Gór” odbyło się 31 sierpnia tym razem 
w Przybędzy koło Bacówki za Kościołem gościli nas Państwo Kry-
styna i Grzegorz Chmielowie.

TUP TUP… W GÓRY
Z GMINNYM CENTRUM KULTURY
A Z GÓR PROSTO NA BIESIADĘ!

 Lato się kończy, a wraz z nim rajdy z GCKPT. Można było zoba-
czyć na nich naprawdę sporo np.: Potrójną, Ścieszków Groń, Wielką 
Raczę, Klimczok, Kozią Górkę, Łosek, Lachów Groń. Wszystkie trasy 
rajdów opracował jeden z najbardziej znanych przewodników z Ży-
wiecczyzny Pan Marek Żur i on to również poprowadził uczestników 
wyznaczonymi szlakami ubarwiając wędrówkę ciekawostkami i lokal-
nymi historiami. Frekwencja dopisywała na każdym rajdzie bez wzglę-
du na pogodę. 
 W ostatnią z wypraw uczestnicy wyruszyli wspólnie z całą ekipą 
koła PTTK z Brzuśnika, które tą właśnie datę wybrało również na V Rajd 
koła PTTK Globtroter. 
Trasa rajdu prowadziła uczestników przez piękne widokowo tereny 
Matyski i dalej przez Suchedlę na Halę Radziechowską. Schodzących z 
rajdu powitał smaczny poczęstunek przygotowany przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Przybędzy oraz imponująca Strefa Edukacyjna Firmy 
Żywiec Zdrój, w której na dzieci czekały gry i zabawy a na dorosłych 
cała masa pożytecznych i proekologicznych informacji. 
 Przybywających pod bacówkę wędrowców wesoło witała Ka-
pela Zespołu Regionalnego „Grojcowianie” pod kierownictwem Pani 
Brygidy Murańskiej. Skoczna góralska muzyka i przygotowany przez 
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właścicieli bacówki pyszny poczęstunek serami owczymi sprawiły, że 
klimat tego wydarzenia był naprawdę wyjątkowy.
 Na uczestników jak co roku czekał także Test Wiedzy Turystycz-
nej, do którego pytania przygotowali Członkowie Koła Globtroter.  
W tym roku wszystkie najwyżej punktowane miejsca zgarnęły Panie: 
Lucyna Włoch (I miejsce), Helena Maślanka (miejsce II) , oraz Maria Ko-
coń (miejsce III).
 Zadania testowe z wiedzy turystycznej czekały także na naj-
młodszych, organizatorzy postanowili nagrodzić wszystkie dzieci, 
które odważyły się odpowiedzieć na kilka podchwytliwych pytań. 
 Spotkanie w Przybędzy było także okazją do refleksji nad sa-
mym Kołem PTTK Globtroter, które w tym roku obchodzi 5-tą rocznicę 
powstania. Prezes Koła Globtroter Stanisław Gołek i prezes Oddziału 
Babiogórskiego Jakub Nowak przedstawili zgromadzonym krótką hi-
storię i osiągnięcia koła. 
 Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: Firmie Żywiec Zdrój 
S.A.; Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu Sortownia Surowców 
Wtórnych „Piotr Plast”, Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „Błachut”, 
Piekarni „u ANTKA”, Firmie Sanit-Trans Sp. z o.o., Firmie Beskid Żywiec, 
Firmie Tankzel J K Zelek s.j., ETNOBankowi Spółdzielczemu w Radzie-
chowach-Wieprzu oraz Nadleśnictwu Węgierska Górka. 

 Dziękujemy niezawodnej Kapeli Zespołu Regionalnego „Groj-
cowianie” za wspaniałą oprawę muzyczną wydarzenia, Paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich za przygotowanie przepysznego bigosu i ciast 
na wzmocnienie sił uczestników, Strażakom z OPS Przybędza i Panu 
Krzysztofowi Adamczykowi za techniczne wsparcie w organizacji wy-
darzenia oraz właścicielom Bacówki za Kościołem Państwu Krystynie 
i Grzegorzowi Chmielom za gościnę w tym urokliwym miejscu. Dzię-
kujemy także Pani Magdalenie Konowrockiej oraz pracownikom fir-
my Żywiec Zdrój za przekazanie nam solidnej dawki wiedzy na temat 
ekologii i szczegółowy instruktaż dotyczący segregacji odpadów. 
 Dziękujemy także przybyłym delegacjom z Koła PTTK Beskidek 
Porąbka oraz Koła Miejskiego PTTK.
 Święto Gór to spotkanie z Turystyką i Ekologią – a poprzez to 
jedna z najcenniejszych inicjatyw promujących zachowania proeko-
logiczne oraz zdrowy i aktywny tryb życia. Celem całego cyklu wypa-
dów górskich pod hasłem „W góry z Gminnym Centrum Kultury” jest 
także kształtowanie nawyków prawidłowego wykorzystania walorów 
środowiska oraz umiejętności obserwacji terenowej, w tym odczyty-
wania i interpretowania różnorodnych źródeł wiedzy geograficznej.
 Uczestnicy Święta Gór doskonale wykorzystali ostatnie upalne 
chwile lata, zaś ci którzy nie dotarli na wydarzenie… niech żałują i ko-
niecznie pojawią się za rok!

Marta Bem
zdjęcia: Agnieszka Zemczak-Karkoszka, Marta Bem
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 W dniu 16 września 2019 dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły w ramach postępowania przetargowego na zadanie „Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych we wszystkich sołectwach  Gminy Radziechowy-Wieprz: 
tj. Radziechowy, Wieprz, Przybędza, Brzuśnik, Bystra, Juszczyna oraz ich transport do instalacji regionalnej lub instalacji zastępczej 
do obsługi regionu oraz organizacja i prowadzenie na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych” w 2020 roku. W budżecie Gminy na ten cel zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 977 536,68 zł.

 W ww. postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Konsorcjum Firm Sanit-Trans Sp. z o.o. (z siedzibą 43-392 Między-

rzecze Górne 383) oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sortownia Surowców Wtórnych PIOTR PLAST Piotr Figura (ul. 3 Maja 

8, 34-381 Przybędza). 

 Celem powyższego postępowania przetargowego było wyłonienie wykonawcy, który określi zryczałtowaną kwotę odbioru od-

padów komunalnych na cały 2020 rok. W ramach tej usługi zagwarantowano odbiory wszystkich rodzajów odpadów komunalnych 

łącznie z objazdową zbiórką odpadów wielkogabarytowych. 

 Cena złożona przez Konsorcjum na czas trwania umowy za cały 2020 rok wynosiła 3 775 248,00 zł brutto. 

 Jeżeli Gmina podpisałaby umowę na kwotę podaną w przetargu to stawka opłaty przypadająca na 1 mieszkańca segregujące-

go odpady komunalne wyniosłaby około 27 zł. W przypadku braku segregacji stawka ta musiałaby wynieść 54 zł lub więcej. 

 Z uwagi na wysokość zaoferowanej ceny Gmina unieważniła przetarg.

Sekretarz Gminy Radziechowy-Wieprz

UNIEWAŻNIONO PRZETARG
NA ODBIÓR ODPADÓW 

 Koło PTTK Globtroter Brzuśnik powstało w XII 2013 r. Najpierw 
była to mała grupka o podobnych zainteresowaniach turystycznych, 
ale już 8 IV 2014 przyjęliśmy statut PTTK Oddziału Babiogórskie-
go i swoją nazwę Koła. Za nami 5 bardzo pracowitych lat, a w ciągu 
nich uczestniczyliśmy w około 600 wycieczkach pieszych, rajdach, 
wyprawach rowerowo-narciarskich, w których uczestniczyło około 
3000 uczestników. Oprócz złożyliśmy kilka wniosków o pozyskanie 
środków, przeszliśmy 2 kursy lawinowe i ratownictwa medycznego, 
pracowaliśmy przy tworzeniu 2 ścieżek spacerowych i rowerowych 
o dł.18 km, wnioski do Google Maps i Compas, 6 konkursów wiedzy 
turystycznej i o regionie, uczestniczyliśmy we wszystkich rajdach Od-
działowych. Ważne jest także zdobywanie przez członków koła w tym 
czasie licznych kwalifikacji i odznak. Został także opracowany projekt 
na polary dla Oddziału wraz z logiem Beskidów. Dodatkowo były wy-
jazdy do teatru i kopalni soli w Bochni, kurs tańca towarzyskiego oraz 
wniosek do Zarządu Głównego o utworzenie nowej formy ubezpie-

OKIEM KOŁA PTTK GLOBTROTER…
czenia członków Oddziału obejmującego interwencję ratunkową śmi-
głowcem w Tatrach Słowackich, Dolomitach, czy Alpach. W tym roku 
mamy już 74 członków i ciągle ta liczba rośnie. 
 Jesteśmy aktywni i rozwijamy się! Opracowaliśmy nowe koszulki 
i polary dla członków. Mamy ciągle nowe pomysły i plany nie tylko na 
wyjazdy, ale także na zagospodarowanie turystyczne Gminy.
 Zapraszamy także w nasze szeregi Koła Globtroter! Wystarczy 
tylko wypełnić deklarację członka oraz opłacić składkę członkowską 
(druk deklaracji dostępny jest na naszym profilu na Facebook-u). 
Składka roczna wynosi 55 zł (połowę przeznacza się na całodobowe 
ubezpieczenie na cały świat). Są również zniżki dla rencistów i dzie-
ci. Można zapisać się także na jednym z naszych zebrań. Spotykamy 
się zawsze w ostatni piątek miesiąca o godz.18.30 w naszej siedzibie 
w Brzuśniku.

Stanisław Gołek
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