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 W czwartek (5.12.2019) w Domu Ludowym w Wieprzu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, świadectw oraz tabletów dla trzech 
10-osobowych grup seniorów z naszej gminy, którzy ukończyli kurs komputerowy w ramach projektu ‘’Śląska Akademia Seniora@”. Dzięki 
współpracy Fundacji Partycypacji Społecznej z Chorzowa oraz Gminy Radziechowy- Wieprz, udało się przeprowadzić cykl szkoleń, których 
głównym celem była aktywizacja oraz nabycie kompetencji cyfrowych przez studentów-seniorów.
 Świadectwa ukończenia kursu oraz tablety wręczył Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika. Będąc pod wielkim wrażeniem ambicji, 
pilności i aktywności jaką wykazała się ta wspaniała „trzydziestka”, składamy im serdeczne gratulacje!
 Początkiem roku 2020 rusza kolejna edycja programu Śląska Akademia Seniora. Prosimy zainteresowanych o składanie zgłoszeń we 
wszystkich filiach Gminnej Biblioteki Publicznej.

Beata Figura

Seniorzy zakończyli kurs
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 28 listopada 2019 roku, był  w Gminie Radziechowy – 
Wieprz szczególnym czasem. W tym dniu obchodzono
nietuzinkowy Jubileusz 50, 60, 65 a nawet 70-lecia Poży-
cia Małżeńskiego.
 O godzinie 12:00, w kościele pod wezwaniem Św. Mar-
cina w Radziechowach, została odprawiona uroczysta Msza 
Święta w intencji Jubilatów. Było to pierwsze w tym dniu 
wzruszające wydarzenie. Jubilaci odnowili swoje śluby mał-
żeńskie, po czym z promiennym uśmiechem i ze łzą w oku 
się ucałowali. Ponadto, aby ich wyjątkowy udział w eucha-
rystii nabrał większego wymiaru, małżonkowie mieli okazję 
przyjąć ponownie komunię świętą pod dwiema postaciami: 
chleba i wina.
 Następnie po odprawionej Mszy Świętej, udano się do  
Budynku Kulturalno – Oświatowego w Brzuśniku, aby tam 
uczestniczyć w dalszym ciągu uroczystości, składającej się 
z części oficjalnej i nieoficjalnej.
 Najpierw przywitano wszystkich zebranych go-
ści - a w  szczególności - Dostojnych Jubilatów. Potem po 
złożonych gratulacjach i życzeniach, przystąpiono do 
udekorowania Jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, dokonał Wójt Gminy Radziechowy-
-Wieprz Pan Maciej Mika. Trzeba przyznać, że tej uroczy-
stości sprzyjała atmosfera niesamowitego wzruszenia, 
przepleciona życzliwością i podziwem. Państwo Jubilaci 
czuli się niezmiernie docenieni, dziękowali, że zostali do-
strzeżeni, uszanowani i uhonorowani.
 Kiedy zakończyła się ceremonia odznaczeń, Jubila-
tom, którzy obchodzili 60 i 65 lat Pożycia Małżeńskiego, 
wręczono okolicznościowe dyplomy. Niewielka część Ju-
bilatów z różnych, ważnych względów nie mogła osobiście 
uczestniczyć w wydarzeniu tego dnia, dlatego zadecydo-
wano, że należne im honory, zostaną przyznane w później-
szym czasie.
  I tak zakończyła się część oficjalna, którą przypieczę-
towano zwyczajowym odśpiewaniem „100 lat” i toastem 
kieliszkiem szampana.
 Dalszy ciąg niniejszego święta, należał do części nieofi-
cjalnej, rozpoczętej wspaniale przyrządzonym obiadem. A po-
tem była już wesoła, wspólna zabawa, którą od czasu do czasu, 
ciepłym słowem i dowcipem, przerywała prowadząca spotka-
nie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Jolanta Twardysko.
 Ciekawostką jest, że w roku 2019, Gmina Radziecho-
wy-Wieprz doczekała się 29 par małżeńskich, które wspól-

Radziechowy-Wieprz:
Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego
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 Informujemy, że pomimo ponownego 
przeprowadzenia przetargu na „Odbiór i  za-
gospodarowanie odpadów komunalnych 
z  nieruchomości położonych we wszystkich 
sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz: tj. 
Radziechowy, Wieprz, Przybędza, Brzuśnik, 
Bystra, Juszczyna oraz ich transport do in-
stalacji komunalnej i prowadzenie na tere-
nie Gminy Radziechowy-Wieprz Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”  
nie pojawiła się oferta, która pozwoliłaby na 
utrzymanie dotychczasowej ceny za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 Poprzedni przetarg został unieważnio-
ny, jak informowaliśmy w nr 3 gazetki Nasza 
Gmina Radziechowy-Wieprz. Jeżeli Gmi-
na podpisałaby umowę na kwotę podaną 
w tamtym przetargu, to stawka opłaty przy-
padająca na 1 mieszkańca segregującego 
odpady komunalne wyniosłaby około 27  zł. 
Dlatego też Wójt wspólnie z Radą Gminy 
Radziechowy-Wieprz podjął szereg działań 
mających nie dopuścić do tak drastycznej 
podwyżki – prowadzono rozmowy z firma-
mi odbierającymi odpady komunalne, także 
spoza regionu, na co pozwoliło zniesienie re-
gionalizacji odbioru odpadów komunalnych 
wprowadzone przez nowelizację ustawy 

Dlaczego konieczne było podwyższenie opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz?
o  utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Jedyną ofertę złożyło konsorcjum firm 
Sanit-Trans Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górne-
go(lider konsorcjum) oraz Piotr Plast z Przy-
będzy (uczestnik konsorcjum).
 W wyniku tych działań i po otwarciu, 
w  dniu 12.12.2019r. nowej oferty przetargo-
wej ustalono najniższą z możliwych stawkę 
za odbiór odpadów komunalnych z nieru-
chomości, na której zamieszkują mieszkańcy 
w wysokości 22 zł miesięcznie od mieszkań-
ca. Decyzja ta była bardzo trudna, ale niestety 
koniczna. Zdajemy sobie sprawę, że podwyż-
szona opłata wymagała będzie większych 
wydatków z budżetu domowego, ale innego 
rozwiązania niema. Stawka poniżej tej kwo-
ty oznaczała by w praktyce niewykonalność 
prawidłowego funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w  konsekwencji brak prawnej możliwości 
podpisania umowy z wykonawcą odbierają-
cym odpady, co oznaczało by, że odpady od 
1 stycznia 2020r. nie byłyby odbierane z po-
sesji. Należy dodać, że od kilku lat w Naszej 
Gminie do stawki odbioru odpadów nie są 
wliczane koszty obsługi administracyjnej 
tego systemu tj.  koszty pracownicze, wysyłki 
informacji i zawiadomień oraz koszty mate-

riałów biurowych. Takie rozwiązanie pozwa-
la obniżyć opłatę od jednego mieszkańca 
o około 1 zł na miesiąc.
 Z budżetu Gminy dodatkowo na gospo-
darkę odpadami w tym roku dołożono  około 
500 000 zł. Tak więc faktycznie odpady nie kosz-
towały 13 zł od osoby, ale realne koszty wynio-
sły około 18 zł. Z tabelki dołączonej do artykułu 
wynika, że ogólna ilość odpadów wzrasta, co 
jest wynikiem wzrostu konsumpcji – wzrastają 
zmieszane odpady komunalne, odpady opa-
kowaniowe ze szkła i tworzyw sztucznych oraz 
odpady remontowo-budowlane. Oszacowa-
no, że na terenie Gminy zostanie odebranych 
w 2020 r. około 3700 Mg (ton) odpadów komu-
nalnych. Ludzie więcej kupują więcej wydają 
i  robią remonty. Największym problemem jest 
nie samo zbieranie odpadów, ale ich zagospo-
darowanie– firmy skupujące surowce oferują za 
nie bardzo niskie ceny - można to sprawdzić na 
stronie internetowej np. firmy Dil z Rybarzowic 
czy Ekowtór z Wilkowic. Wzrosła również opła-
ta marszałkowska za składowanie odpadów na 
składowisku odpadów, z kolei paliwa alterna-
tywnego (RDF) jest na tyle dużo, że elektrocie-
płownie, ciepłownie i  cementownie nie płaca 
już za to paliwo a wręcz żądają dopłaty za jego 
spalenie. Do tego dochodzi podwyższenie płacy 

nie przeżyły z sobą 50 lat, 12 par małżeńskich, które wspólnie przeżyły 
z sobą 60 lat, 3 par  małżeńskich, które wspólnie przeżyły z sobą 65 lat 
i jednej pary małżeńskiej, która wspólnie przeżyła z sobą aż 70 lat 
! Łącznie 90 osób, cieszących się jubileuszem, którego nie wszystkim 
było dane doczekać.
  Kochani Jubilaci – Przyjmijcie najlepsze gratulacje związane 
z przeżyciem tylu lat w związku małżeńskim. Nie sztuką jest pokochać, 
sztuką jest wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku i więcej niż pół 
wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał 
wielkiej sztuki.
 Dziękując Wam za to, wyrażamy swój podziw i uznanie, i życzy-
my jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki naj-
bliższych na wiele następnych lat.

(JT)
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Odbierający Nazwa Odpadu masa odpadów [Mg]od 
styczeń do listopad 2018

masa odpadów [Mg] od 
styczeń do listopad 2019 Różnica

Wzrost lub 
spadek 

procentowo
Zmieszane Odpady Komunalne 785,620 882,318 96,698 12,31%
Popioł 1243,990 1141,822 -102,168 -8,21%
Inne odpady nie ulegające biodegrad 44,610 48,930 4,320 9,68%
odpady kuchenne 12,850 21,860 9,010 70,12%
Szkło 0,860 0,000 -0,860 -100,00%
odpady zielone 2,030 2,700 0,670 33,00%
Opakowania ze szkła 496,470 551,100 54,630 11,00%
Opakowania z papieru 22,210 17,410 -4,800 -21,61%
Opakowania z tworzyw sztucznych 171,500 254,130 82,630 48,18%
Opakowania z Metali 41,380 36,280 -5,100 -12,32%
Lekarstwa 0,080 0,060 -0,020 -25,00%
Surowce(szkło i tworzywa sztucznee) 0,000 0,103 0,103 100,00%
Tekstylia 12,960 5,960 -7,000 -54,01%
Zużyty sprzęt el. 13,955 15,339 1,384 9,92%
Odpady wielkogabarytowe 270,790 269,760 -1,030 -0,38%
Opony 15,050 17,796 2,746 18,25%
Odpady ulegające biodegradacji 7,985 14,529 6,544 81,95%
Odpady budowlane 30,490 54,224 23,734 77,84%

3172,830 3334,321 161,491 5,09%
Dodatkowo w zbiórce objazdowej odebrano w okresie październik-listopad 2019 odebrano: 230 Mg odpadów wielkogabarytowych 

Sanit - Trans i 
Beskid Żywiec

Piotr Plast

PSZOK

Porównianie ilości odbieranych odpadów

  W Radziechowach corocznie w okresie letnim występują niedo-
bory wody pitnej w studniach na nieruchomościach prywatnych oraz 
w wodociągu Spółki Wodnej w Radziechowach, która jest właścicie-
lem i administratorem istniejącej na ternie sołectwa sieci wodociągo-
wej zaopatrującej miejscową ludność w wodę pitną. Sytuacja jest na 
tyle poważna, że Spółka Wodna postanowiła wstrzymać podłączenia 
nowych budynków do sytemu wodociągów, aż do czasu rozwiązania 
problemu. 
 Tendencja braku wody nasila się od kilku lat i z roku na rok sytu-
acja jest coraz bardziej poważna. Okres niedoboru wody w czasie lata 
waha się od miesiąca do nawet trzech miesięcy. 
 - Co roku jesteśmy informowani o stanach alarmowych, a także 
o sytuacjach związanych z niedoborami wody. Kilka lat temu, konieczne 
też było zaopatrywanie sołectwa Radziechowy w wodę. Zasilaliśmy wte-
dy cysterną zbiornik spółki wodnej w Radziechowach. Gmina połączyła 
również wodociągi z Radziechów i z Wieprza oraz wybudowaliśmy hy-

Lekarstwo na braki wody w Gminie?
droforownie, ale to nie rozwiązuje problemu. – mówi Maciej Mika Wójt 
Gminy Radziechowy-Wieprz. 
 Z ofertą pomocy Gminie na wniosek Wójta wystąpiła Firma Ży-
wiec Zdrój, która w poszukiwaniu ujęć wody ma duże doświadczanie. 
W październiku został podpisany list intencyjny, w którym Żywiec 
Zdrój zobowiązuje się do przeprowadzenia badań geologicznych oraz 
odwiertów w poszukiwaniu nowych ujęć wody pitnej dla mieszkań-
ców Radziechów. Sygnatariuszem tego listu byli: Wójt Gminy Radzie-
chowy-Wieprz, dyrektor Firmy Żywiec Zdrój i przedstawiciele zainte-
resowanych spółek wodnych. 
 Żywiec Zdrój już rozpoczął akcję poszukiwania wody dla miesz-
kańców. Pierwsze badania zostały wykonane już w grudniu. Mamy 
nadzieję, że ich efektem będzie zabezpieczenie odpowiedniej wody 
pitnej dla mieszkańców. Przypominamy, że trwa projektowanie wo-
dociągu w Juszczynie oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie 
na budowę wodociągu w Bystrej w Placu Biegunów. 

minimalnej, wzrostem cen energii czy koniecz-
nością spełnienia wyższych wymogów recyklin-
gowych narzuconych przez Unię Europejską. Te 
koszty firmy odbierające odpady muszą prze-
rzucić na Gminę. Niewątpliwie na podwyżki cen 
odbioru odpadów również duży wpływ ma no-
welizacja Ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
gdzie ustawodawca narzuca gminom maksy-
malne stawki opłat dla nieruchomości na któ-
rych prowadzona jest działalność gospodarcza, 
które często są niższe niż dotychczas. Problem 
ten dotyczy nie tylko Naszej Gminy - w całym 
powiecie żywieckim podnoszone są lub będą 
stawki za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla mieszkańców. 
 Dobrą wiadomością jest to, że w tej 
opłacie jest uwzględniona jednorazowa 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych spod 

posesji oraz planowany jest odbiór zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na 
koniec dziękujemy wszystkim mieszkańcom, 
którzy przez prawidłową segregacje odpa-
dów dbają o czystość Naszej Gminy i umoż-
liwiają osiągnięcie wymaganego poziomu 
recyklingu. 
 - Gdyby Rada Gminy nie podjęła uchwały 
uwzględniając stawkę wynikającą z przepro-
wadzonego przetargu, nie miałbym prawnej 
możliwości podpisania umowy z podmiotem, 
który mógłby wykonywać usługę odbierania 
odpadów. W konsekwencji braku umowy na-
stąpiłby paraliż śmieciowy obszaru Gminy ze 
wszystkimi negatywnymi skutkami, w tym fi-
nansowymi. - komentuje Wójt Gminy Maciej 
Mika - Decyzja Rady była bardzo trudna, ale 
konieczna do podjęcia. Po prostu innego wyj-
ścia nie było. Niepodjęcie uchwały lub podję-

cie uchwały z kwotą niższą niż wynikająca ze 
złożonej oferty, byłoby po pierwsze niezgodne 
z  prawem, a po drugie katastrofalne w skut-
kach społeczno-gospodarczych, gdyż pod zna-
kiem zapytania stanęłyby planowane na 2020 
rok inwestycje. Wszyscy mamy świadomość, że 
podwyżka może mocno wpłynąć na domowe 
budżety, ale sytuacja na rynku odpadami jest 
niezależna od woli Wójta czy Rady. Takie są nie-
stety smutne realia, co znajduje potwierdzenie 
nie tylko w naszym powiecie, ale także w całym 
kraju.  
 Pełny zapis video przebiegu XVI Se-
sji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 
12.12.2019r. znajduje się na stronie interne-
towej Urzędu Gminy https://www.radziecho-
wy-wieprz.pl/ w zakładce „Transmisje obrad 
Sesji Rady Gminy”.

(RK)
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 Realizacja zadania I część Moderniza-
cji drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
„Przeczna” wraz z odnogą w m. Radziecho-
wy Gmina Radziechowy – Wieprz, działka 
ewidencyjna nr 7423 w km 0+742 – 1+468, 
0+000 – 0+057

 Inwestycja I część Modernizacji dro-
gi dojazdowej do gruntów rolnych „Prze-
czna” wraz z odnogą w m. Radziechowy 
Gmina Radziechowy – Wieprz, działka 
ewidencyjna nr 7423 w km 0+742 – 1+468, 
0+000 – 0+057 zostało współfinansowane ze 
środków budżetu Województwa Śląskiego na 
budowę i modernizację dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w wysokości 195 750 zł. 
Resztę dołożyła Gmina Radziechowy-Wieprz 
-  całość zadania kosztowała 541 27,04 zł.
 Nawierzchnia jezdni drogi gminnej była 
w złym stanie technicznym - liczne ubytki w na-
wierzchni i deformacje profilu nawierzchni 
z kruszywa i słaba podbudowa drogi. Występo-
wały ubytki w poboczach. W ramach zadania 
wykonano prace na długości 783m:
- modernizację nawierzchni drogi gminnej – 
na bitumiczną; 

MODERNIZACJA DROGI PRZECZNA

 Jesienią Gmina Radziechowy-Wieprz wykonywała kolejne prace 
na drogach gminnych. Wyłoniono wykonawców na 15 odcinków dróg 
i placów – były to firmy Eurovia Polska S.A., Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe Radex Sp. z o.o. oraz PRB Drobud Sp. z o.o. Prace przepro-
wadzono w następujących lokalizacjach:
ul. Wałowa, dz. nr  6228 w Radziechowach 
Odnoga ul. Kamiennej, dz. nr  7157/2 w Radziechowach 
Droga „Do Błachuta” dz. nr  6264 w Radziechowach 
ul. Kasoni od ul Wspólnej, dz. nr 6293 w Radziechowach 
Odnoga ul. Modrzewiowej, dz.nr. 6281 w Radziechowach 
plac przy Przedszkolu - dz. nr. 3285/3, 3282/1 Radziechowy 
ul. Rzemieślnicza, dz. nr 4283/1 w Przybędzy 
ul. Do Słapów, dz. nr 3723 w Juszczynie 
Droga przy cmentarzu, dz. nr. 3647 w Juszczynie 

KOLEJNE WYREMONTOWANE DROGI GMINNE

- modernizację poboczy – na tłuczniowe;
- modernizację odwodnienia – wyczyszczenie i wyprofilowanie rowu, wymiana przepustów.

 Mamy nadzieję że droga dojazdowa do gruntów rolnych dobrze posłuży nie tylko rolni-
kom, ale również wszystkim mieszkańcom Gminy jako element szlaku rekreacyjnego. 

(IP)

Mostek w Bystrej

 ul. Polna w Wieprzu ul. Kasoni w Radziechowach
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Droga „Do Kalfasów”, dz. nr. 290 w Bystrej 
Droga „Do Machałów” dz. nr 21 w Brzuśniku 
Droga „Prawy Groń”, dz. nr. 695 w Brzuśniku 
ul. Polna, dz. nr 2655 w Wieprzu 
Odnoga ul. Miodowej, dz. nr 1835 w Wieprzu 
ul. Leśna, dz. nr 1305 w Wieprzu 
ul. Bubrów dz. nr 1242 w Wieprzu 
ul. Przeczna wraz z odnogą w Radziechowach 
 Na wyżej wymienionych lokalizacjach wykonano nowe nakładki 
asfaltowe (w razie potrzeby na nowej podbudowie), wyregulowano 

studzienki kanalizacyjne, udrożniono rowy, ułożono korytka, utwar-
dzono pobocza – w miarę potrzeb konkretnej drogi. 
 Pamiętajmy także, że wiosną w ramach usuwania skutków po-
wodzi została wykonana: ,,Przebudowa podmytych przyczółków mo-
stu wraz ze skarpą w km 0+077 w miejscowości Bystra, w ciągu drogi 
gminnej na działkach 299,300” „Przebudowa odnogi drogi do Buga-
ja w m. Bystra w km 0+000-0+030”. Liczymy, że poprawa stanu dróg 
wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort korzystania z nich.

 Od stycznia 2020 r. droższe będą przejazdy autobusami 
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Żywcu. Więcej zapłacą nie 
tylko mieszkańcy, ale także Gmina która dopłaca do publicznego 
transportu wg. zrealizowanych kilometrów przejazdu. 
 W związku z ustaleniami jakie zapadły na spotkaniu w Urzędzie 
Miejskim w Żywcu w dniu 27 września 2019 r. dopłata do 1 wkm (wo-
zokilometra) od dnia 1 stycznia 2020 r. dla Operatora publicznego 
transportu zbiorowego tj. MZK w Żywcu sp. z o.o. wynosić będzie 
3,39 zł. Dla porównania dopłata do 1 wkm w 2019 r. wynosiła 2,40 zł. 
Te koszty poniesie gmina. Na dopłaty do MZK Gmina w 2019 r.  wyda-
wała 533 733,60 zł, w 2020 r. w budżecie na to zadanie musiała zostać 
przewidziana kwota 878 437,00 zł. 
 Niestety wzrost kosztów dotknie także mieszkańców w całym 
powiecie żywieckim. 

CENY ZA PRZEJAZDY MZK PÓJDĄ W GÓRĘ
 Bilet jednorazowy na liniach w granicach administracyjnych 
Miasta Żywca i poszczególnych Gmin – w tym naszej – będzie koszto-
wał teraz: ulgowy: 1,90 zł i normalny 3,20 zł. Za bilety jednorazowe na 
liniach podmiejskich (tzn. jeżdżących poza granice administracyjne 
Miasta Żywca do poszczególnych Gmin: Czernichów, Gilowice, Lipo-
wa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna) zapłacić będzie trze-
ba: 4,40 zł za bilet normalny i 2,50 zł za bilet ulgowy. 
 Droższe będą także bilety miesięczne. Za najtańszy z nich (na 1 linię 
w granicach miasta, bądź gminy) zapłacimy 55 zł za bilet ulgowy i 110 zł 
za bilet normalny, a za bilety miesięczne obejmujące 1 linie podmiejską 
i miasto Żywiec  - 70 zł za bilet ulgowy i 140 zł za bilet normalny . 
 Z pozostałymi cenami będzie można niebawem zapoznać się na 
stornie MZK Żywiec. 

(WS, MB)

Nowy chodnik w Przybędzy Prawy Groń w Brzuśniku

ul. Miodowa w Wieprzu Droga do Kalfasów 



NASZA GMINA

8

 25 września 2019 odbyło się zebranie 
założycielskie Klubu Honorowych Dawców 
Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Radziechowy-
-Wieprz. Idea założenia Klubu powstała jako 
pokłosie realnych działań, tj. niedzielnych Ak-
cji poboru krwi przy udziale Krwiobusów na 
terenie naszej Gminy. W skład Zarządu weszli: 
Gabriela Pieczarka, Anna Konior, Krzysztof 
Ćwikła, Izabela Chowaniec i Monika Duraj. 
Klub zrzesza 13 członków. 
 15 listopada podczas obchodów 100-le-
cia Polskiego Czerwonego Krzyża w Zespo-
le Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, 
w Żywcu, miało miejsce oficjalne odsłonięcie 
loga Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 
przy Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz. 
Aktu tego dokonał włodarz naszej Gminy 
wójt Maciej Mika wraz z Gabrielą Pieczarką, 
Prezesem Klubu. Pomysłodawczynią logoty-
pu jest członek Zarządu Klubu-Monika Duraj.

 Od momentu powstania Klub przepro-
wadził dwie Akcje poboru krwi. W Juszczynie 
29 września i Radziechowach 17 listopada, 
na których zebrano łącznie 25 litrów krwi. To 
bardzo dobry wynik, zważywszy na ilość obo-
strzeń zdrowotnych jakie trzeba spełnić by 
móc oddać krew.
 Osoba zgłaszająca się do mobilnego lub 
stacjonarnego punktu poboru krwi powinna: 
-posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem 

CZERWONA NITKA RATUJE ŻYCIE
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

przy Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz

potwierdzający tożsamość i numer PESEL 
-dawca wielokrotny – również legitymację 
Honorowego Dawcy Krwi, -być zdrowa, wy-
poczęta, wyspana, po spożyciu lekkostraw-
nego i niskokalorycznego posiłku oraz wypi-

ciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin 
przed oddaniem krwi,
 Na podanej poniżej stronie interneto-
wej można zapoznać się z przeciwwskazania-
mi do oddania krwi -https://krwiodawcy.org/
dyskwalifikacje
 Swoją obecnością zaszczycili nas 
Ks.  Biskup Roman Pindel, proboszcz Parafii 
pw. Św.  Marcina w Radziechowach oraz Wójt 
Gminy Maciej Mika.
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 Klub oprócz Akcji poboru krwi angażuje 
się również w działania Polskiego Czerwone-
go Krzyża. Członkowie Klubu biorą udział min 
w zbiórkach żywności oraz finansowych.

 Pragniemy serdecznie zaprosić wszyst-
kich do wspólnej promocji zdrowego stylu 
życia. 12 stycznia na terenie żywieckiego par-
ku, odbędzie się Marsz po zdrowie z Hono-

Wspólna zbiórka żywności z Klubem HDK PCK
przy KWK Piast Ruch II w Woli

ratką. Dla niewtajemniczonych, Honoratka to 
pluszowa członkini Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi przy UM w Żywcu. Nasz Klub został 
zaproszony przez Żywiecki Klub HDK oraz 
Klub Fotograficzny Pttk Góry Bez Cenzury do 
współorganizacji Wydarzenia.
 Korzystając ze sposobności z całego ser-
ca chcemy podziękować wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób pomagają nam zarów-
no przy niedzielnych akcjach jak i w bieżącej 
działalności. Tak więc, słowa wdzięczności 
kierujemy w stronę Księży: Proboszcza z Ra-
dziechów Piotra Pokojnikowa i Proboszcza 
z Juszczyny Andrzeja Zawady wraz z Księżmi 
Wikarymi oraz Paniami z kuchni. Dziękujemy 
również członkom naszego Klubu, oraz Oso-
bom i Firmom, że wspomnimy tutaj o Pani 
Ewie Nowak, Panom Markowi i Pawłowi z Fir-
my Git Studio czy Pani Ewelinie Wiercigroch-
-Dudce.
 Należy pamiętać o tym, że każda kropla 
krwi jest na wagę złota. Z tego względu nade 
wszystko doceniamy osoby, które oddając 
krew dzielą się sobą samym. Na swoich przy-
kładach możemy stwierdzić DOBRO UZALEŻ-
NIA!!!

 25 stycznia w sobotę odbędzie się ze-
branie potencjalnych i obecnych członków 
naszego Klubu. Zapraszamy i zachęcamy ser-
decznie CHWYĆ CZERWONĄ NITKĘ RAZEM 
Z NAMI! 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
Będą czasem spokoju i radości przeżywanej

w gronie najbliższych
A Nowy Rok niech przyniesie

wszelką pomyślność
I pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń

Tego życzy
Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi

PCK przy UG Radziechowy-Wieprz

KOLEJNE
INFORMACJE

O GAZYFIKACJI
Na podstawie danych od Polskiej Spółki Gazownictwa 

w Zabrzu informujemy, że trwają prace nad projektem 

sieci gazowej w miejscowości Wieprz oraz proces wy-

łonienia projektanta dla sołectwa Radziechowy. 

Harmonogram prac przedstawia się następująco:

- koniec 2021 r. – zakończenie etapu projektowania 

i uzyskiwania pozwoleń dla sołectwa Wieprz.

- 2022 r. – budowa sieci oraz przyłączy gazociągu. 

- lata 2020-2023 – projektowanie oraz wykonanie sieci 

gazociągowej w Radziechowach. 

CO SIĘ DZIEJE
W SPECJALNEJ STREFIE 

EKONOMICZNEJ?
  W grudniu zakończy się proces sprzedaży działek w nowej czę-
ści Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radzie-
chowy-Wieprz.
 18 grudnia br. został podpisany akt notarialny, na mocy którego 
działki leżące w obrębie KSSE zostaną nabyte przez inwestorów tj. firmy: 
Bulten Polska S.A., Żywiec Zdrój S.A., firma Prosperplast oraz Belos-PLP 
Spółka Akcyjna. Przypominamy, że nowa część Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej to ponad 29 hektarów. 
 Browar Pinta oddał w tym roku do użytkowania swój obiekt. Roz-
budowany został zakład produkcyjny TI Automotive. Natomiast w marcu 
przyszłego roku firma Żywiec Zdrój odda do użytkowania aktualnie roz-
budowywaną przestrzeń produkcyjno-magazynową.

(MB)
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UWAGA
WŁAMYWACZE!

 W związku z nasilającymi się włamaniami do 
budynków mieszkalnych w naszym rejonie zwraca-
my się z apelem o szczególną ostrożność i zabezpie-
czenie swoich budynków oraz mienia przed złodzie-
jami. 
 Zachęcamy do zachowania szczególnej ostroż-
ności i pilnej obserwacji otoczenia i okolicy pod ką-
tem podejrzanie zachowujących się i nieznanych 
osób. Jeżeli zobaczycie coś niepokojącego zgłoście 
swoje podejrzenia policji. 
 Prosimy o przekazanie powyższej informacji są-
siadom.

WYSTARTOWAŁA
ROZBUDOWA

SIECI KANALIZACYJNEJ
 W związku z podpisaną w listopadzie br. umową pomiędzy Związkiem 
Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu, a Przedsiębiorstwem Budownictwa 
Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. w dniu 12 grudnia br. rozpoczęły się prace 
nad rozbudową sieci kanalizacyjnej. 
 Prace zostały podzielone na dwa etapy. Przyłącza, które wykonane zo-
staną na podstawie zgłoszenia będą realizowane od wiosny 2020 r. Odcin-
ki wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę z uwagi na bardziej 
skomplikowany charakter i procedury administracyjno-prawne, będą reali-
zowane w terminie do 18-miesięcy. 

 We wszystkich sołectwach Gminy Ra-
dziechowy-Wieprz w okresie od października 
do listopada prowadzona była akcja odbio-
ru bezpośrednio z posesji odpadów WIEL-
KOGABARYTOWYCH,   do których zaliczamy 
w  szczególności: meble, dywany, wykładzi-
ny, duże opakowania z tworzyw sztucznych 
(np. beczki, skrzynki), sofy, szafy, krzesła, stoły, 
wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, 
materace, kołdry, rowery, choinki sztuczne. 
Cała akcja przebiegała sprawnie i wykonawca 
- firma Piotr-Plast odebrała od mieszkańców 
Gminy łącznie 230 ton odpadów wielkoga-
barytowych. O wielkiej ilości tych odpadów 
świadczy załączone zdjęcie.
 Odpady wielkogabarytowe oraz inne 
takie jak np. opony, zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny (telewizory, pralki, lodówki 

Informacja  o przebiegu
odbioru odpadów wielkogabarytowych

 5 października 2019 r. w miejscowości Radziechowy koło Żywca 
w południowej Polsce, na górze Matyska (609 m n.p.m.) w Beskidzie 
Śląskim, na której znajduje się Krzyż Milenijny, po raz piętnasty zorga-
nizowane zostały plenerowe uroczystości zwane Zaduszki Narodowe 
– usypywanie kurhanu Pamięci Narodowej.
 Dzięki miejscowej młodzieżowej grupie artystycznej i rekon-
struktorom mogliśmy na chwilę przenieść się w czasie i zobaczyć 
akcję uwolnienia króla Jana Kazimierza z rąk Szwedów przez miej-
scowych zbójników. Mogliśmy też zapoznać się z dekretem, jakim 
król Kazimierz, w formie universalu odwdzięczył sie chłopom i miesz-
czanom Żywiecczyzny za jego uwolnienie. Mogliśmy zobaczyć sce-
nę zbrojnego wyjścia chłopów na pomoc obleganej przez Szwedów 

MATYSKA - XV ZADUSZKI NARODOWE
– USYPYWANIE KURHANU PAMIĘCI NARODOWEJ

PAKA-S WIEN

itp.), odpady remontowo budowlane można 
również oddać do Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizo-
wanym obok stacji kolejowej Radziechowy-
-Wieprz w poniedziałki od 8:00 do 14:00 oraz 
w soboty od 8:00 do 12:00.
 Jednocześnie Wójt Gminy Radziecho-
wy-Wieprz przypomina, że - w celu zapewnie-
nia prawidłowego funkcjonowania systemu 

odbioru odpadów komunalnych - właściciele 
nieruchomości zobowiązani są do każdorazo-
wej zmiany liczby osób zgłoszonych w dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi np. zgłoszenie uro-
dzenia się dziecka, zamieszkania osób na te-
renie nieruchomości, sprzedaż nieruchomo-
ści.

(RK)

Częstochowie. Scena zemsty Szwedów na chłopstwie i scena obrony 
Częstochowy, sceny z codziennego życia chłopstwa, odtworzona 
w deszczu i chłodzie rozbudziły wyobraźnie zebranej publiczności 
i uczestników.
 Po zakończeniu części artystycznej tradycyjnie odtańczono uro-
czyście „plenerowego” poloneza.
 Po uroczystej, polowej mszy Świętej wszyscy uczestnicy uro-
czystości zebrali się wokół kurhanu, aby odczytać Apel Poległych. Od 
piętnastu lat do kurhanu, umieszczonego obok kaplicy i wielkiego 
krzyża oraz figury Chrystusa Króla, zwożona jest ziemia z pól bitew 
z  całego świata, gdzie walczył i ginął Żołnierz Polski na przestrzeni 
dziejów.
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Damian Kosiec mieszkaniec Gminy 
Radziechowy-Wieprz trenuje z powo-
dzeniem kulturystykę oraz fitness. Po-
siada liczne sukcesy spośród których 
obecnie najważniejszym jest zajęcie 3. 
miejsca w generalnym rankingu IFBB 
na świecie w Kulturystyce Klasycznej 
(na ten wynik składały się starty w wie-
lu konkursach w całym sezonie, które 
wniosły punkty do generalnego ran-
kingu). 
- Zawsze lubiłem ćwiczyć, z pasją człowiek 
się rodzi. Chciałem jednak zrobić krok do 
przodu i zająć się sportem na poważnie. 

Po namowie kolegów pojechałem do klubu Olimp Zabrze i tam Pan Jurek 
Szymanski wyznaczył mi kierunek, którego trzymam się do dziś! – opowiada 
Pan Kosiec o swoich początkach w dziedzinie kulturystyki i fitnessu. 
 Szczególnym sukcesem z pojedynczego występu naszego za-
wodnika jest 1 miejsce w Kulturystyce Klasycznej  Diamond Cup 
w Ostravie „czechiaPro” i 1 miejsce  w kategorii Open i zdobycie karty 
PRo Elite, która  upoważnia  do przystąpienia do ligi zawodowej! 
 Wśród ostatnich (tegorocznych) osiągnięć możemy wyliczyć: 
1  miejsce w Diamond Cup w Budapeszcie, 1 miejsce Diamond Cup 
w Warszawie, 1 miejsce Diamond Cup w Ostrawie, 2 miejsce na naj-
bardziej prestiżowej imprezie w Europie Arnold Classic Europe orga-
nizowanej przez Arnolda Schwarzeneggera, 3 miejsce  na Slodkiewicz 

CIEKAWI MIESZKAŃCY GMINY:
DAMIAN KOSIEC – KULTURYSTA

 Po raz kolejny w tych uroczystościach, w ramach aktywności pa-
triotyczno-kulturalnych, wzięła udział delegacja Polonijnego Klubu 
Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.
 Delegacja w składzie prezes Emil Dyrcz, sekretarz Maria Dyrcz 
i zrzeszona w klubie Bożena Święcka przywieźli ze sobą garść ziemi, 
którą zebrali z polowego cmentarza z czasów II WŚ. Cmentarz ten 

Classic w Poznaniu, 3 miejsce na Grand Prix Pepa w Czechach, 4 miej-
sca: na Diamond Cup w Pradze, w Madrycie, na Pucharze Polski, a tak-
że na Mistrzostwach Polski, 3 miejsce na Rco Fitness Cup w Czechach 
i miejsce w Top 10 na mistrzostwach  świata w Dubaju!
 - Przyszłość jest dla mnie jasna: mam cel. Samo zdobycie karty PRO 
nie jest wystarczające. Moim zadaniem jest teraz zdobycie tytułu Mistrza 
Polski i znalezienie się na podium w najbardziej prestiżowej imprezie dla 
każdego sportowca, tj. albo Mistrzostwach Europy lub Mistrzostwach 
Świata. Dopiero te osiągnięcie pozwolą mi się nazwać prawdziwym PRO.  
 Ciekawostka: Same zawody są tylko sprawdzianem wykonanej 
pracy z realizacji zadań  wyznaczonych przez trenera. Zawodnicy zo-
bowiązani są do przestrzegania restrykcyjnej diety (trwającej nawet 
16 tygodni), treningów na siłowni i treningów aerobowych. Wszystko 
po to, aby przez te kilka minut - podczas których prezentują się do 
oceny sędziów – pokazać się z jak najlepszej strony, w której każdy 
szczegół ma znaczenie. 

(DK, MB)

Pragnę serdecznie podziękować Mieszkańcom Gminy za wsparcie finan-
sowe na zawody zarówno te w Barcelonie w ubiegłym roku, jak i podczas 
ostatniego wyjazdu, szczególnie Paniom: Jadwidze Jurasz i Magdalenie 
Świniańskaiej oraz Panom: Jackowi Świniańskiemu, Janowi Koścowi i Ma-
ciejowi Mika Wójtowi Gminy, a także firmie Mixpol Panu Pawłowi Michulec 
i Zakładowi Mechanicznemu Hubka Tomasz.

Damian Kosiec

w latach 1944-1945 znajdował się w miejscowości Acquafondata na 
południu Włoch. Pochowani na nim zostali żołnierze armii Andersa, 
którzy polegli w walce na przedpolach góry Monte Cassino.
    Mimo że na tym polowym cmentarzu od 1945 nie znajdują się żad-
ne groby, jest on w dalszym ciągu pielęgnowany przez miejscową 
ludność i władze miasta. Planowane jest umieszczenie w tym miejscu 
obelisku upamiętniającego, oraz odnowienie stojącej tam od czasów 
wojny skromnej kapliczki Matki Boskiej Częstochowskiej.
     W 1945 roku ciała poległych żołnierzy zostały ekshumowane i prze-
niesione na polski cmentarz wojenny umieszczony na wzgórzu Monte 
Cassino.
     Delegacje ze Śląska przywiozły ze sobą ziemię, zebraną w okolicy mo-
stu drogowego i kolejowego na rzece Brynica w Sosnowcu, oraz z góry 
Świętej Anny, gdzie walczyli i ginęli uczestnicy Pierwszego i Trzeciego 
Powstania Śląskiego.
 Uroczystości zakończyły się wspólnym biesiadowaniem przy go-
rącym posiłku, przygotowanym przez miejscowe gospodynie.

Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Zanotował Emil Dyrcz

Zdjęcia autora PAKA-s Wien
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 8 listopada przed budynkiem Urzędu Gminy zabrzmiały nuty 
pieśni patriotycznych, a słowa Mazurka Dąbrowskiego odśpiewano 
uroczyście pod pomnikiem Poległych, którego odsłonięcie miało 
miejsce w ubiegłym roku – „PAMIĘCI GÓRALEK I GÓRALI POLEGŁYCH 
W OBRONIE OJCZYZNY”
 Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym 
w Radziechowach. Po Mszy wszyscy udali się pod budynek Urzędu 
Gminy, gdzie odśpiewano Hymn Polski.

PAMIĘCI GÓRALI I GÓRALEK
 Wartę honorową przy pomniku trzymali Zbójnicy ze znanej już 
grupy rekonstrukcyjnej „Beskidzcy Harnasie”. Wspólnie uczciliśmy pa-
mięć Poległych pięknymi występami artystycznymi.
 O muzyczną oprawę wydarzenia zadbała Orkiestra Dęta z Ra-
dziechów, Chór ze Szkoły Podstawowej im. ks. prał. Stanisława Gawli-
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ka w Radziechowach oraz Chór ze Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha 
w Wieprzu. Wydarzenie wzbogacił także recytowany przez Paulinę La-
skę wiersz „Kocham Cię Piekno Ziymio Żywiecko” – Katarzyny Gawron.
 Na zakończenie zabrzmiała zbójnicka salwa honorowa, po której 
nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem.

 Następnie w Urzędzie Gminy poświęcony został Krzyż, który za-
wieszono na honorowym miejscu na ścianie sali sesyjnej.
 Tego dnia odbyła się także uroczysta sesja Rady Gminy Radzie-
chowy-Wieprz podczas której Radni z szacunkiem i czcią uhonorowali 
pamięć poległych bohaterów.

 W ramach realizacji projektu Erasmus + „Lepsza edukacja dla 
uczniów i nauczycieli” w okresie od 13 do 19 października 2019 roku 
uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami udali się do szkoły part-
nerskiej w Turcji. Oprócz przedstawicieli szkoły polskiej  do miasta 
Uşak przyjechali także uczniowie i nauczyciele ze szkół z Chorwacji, 
Bułgarii i Rumunii.
 Podróż rozpoczęła się w bardzo wczesnych godzinach poran-
nych i trwała blisko 18 godzin. Uczniowie z wielkimi emocjami ocze-
kiwali zwłaszcza na lot samolotem. Z lotniska w Wiedniu uczestnicy 
wyjazdu polecieli do Stambułu, a potem do Izmiru. Z okien samolotu 
można było podziwiać egzotyczny i dość suchy krajobraz Turcji. Po 
dotarciu do celu na uczniów czekały przesympatyczne  rodziny turec-
kie, u których dzieci zamieszkały na czas pobytu.
 W poniedziałek gości przywitano w miejskim domu kultury bo-
gatym programem artystycznym. Zaprezentowano tureckie tańce, 
zaśpiewał chór szkolny, a jeden z uczniów pochwalił się grą na bardzo 
dawnym tureckim instrumencie. Po oficjalnym powitaniu uczestnicy 
projektu, wykorzystując nowoczesną technologię, przedstawili infor-
macje o swoim kraju, regionie, miejscowości, a także o sobie. Później 
przeszli do partnerskiej szkoły, po której zostali oprowadzeni i gdzie 
odbyły się pierwsze warsztaty. W godzinach popołudniowych koordy-
natorów projektu oficjalnie zaproszono na spotkanie z przedstawicie-
lami władz oświatowych miasta Uşak.

Uczniowie z Juszczyny w Turcji
 W kolejnych dniach uczniowie brali udział w zajęciach opiera-
jących się na nowoczesnych technikach IT oraz pracowali na platfor-
mie edukacyjnej e-Twinning. Uczestnicy projektu mogli obserwować 
zajęcia z matematyki, informatyki, języka angielskiego.  Największe 
emocje wzbudziła jednak wizyta w instytucie robotyki „Halk Egitim”, 
gdzie uczniowie samodzielnie programowali roboty, używając języka 
programowania scratch. Finałem zajęć była „bitwa” samochodów - ro-
botów wyposażonych w baloniki i włócznie ze szpilek.
 Podczas pobytu goście mieli możliwość podziwiać krajobrazy 
Turcji, zwiedzając malowniczy kanion Ulubey oraz ruiny starożytnego 
miasta Blaundus. O bogatej historii miasta Uşak i całej Turcji można 
było usłyszeć, zwiedzając miejskie muzeum, odwiedzając tradycyjną 
wytwórnię dywanów, chodząc po ulicach i napotykając na  kolejne 
pomniki.
 Bardzo ciekawą była całodniowa wycieczka do oddalonego 
o  ponad 200 km miasta Eskisehir, gdzie czekał na uczniów rejs po 
miejscowej rzece oraz odwiedziny w Muzeum Figur Woskowych. 
Niezwykle interesujący okazał się pobyt w Centrum Nauki, gdzie 
zwiedzający samodzielnie wykonywali ciekawe eksperymenty. Naj-
większym powodzeniem cieszył się pokaz z elektrostatyki i pokaz 
trzęsienia ziemi. Z Centrum nauki uczniowie przeszli do Planetarium 
na 40-minutowy film o podbojach kosmosu. Wycieczkę zakończono 
w przepięknie urządzonym  i bogatym w egzotyczne, rzadko spotyka-
ne okazy zwierząt- ZOO  Eskisehir. 
 Odwiedzając tak odległy kraj,  jakim jest Turcja, trudno nie wspo-
mnieć o kuchni i tutejszych przysmakach. Goście mogli degustować 
turecki kebab, kori, burum oraz słodką baklawę i gaszący pragnienie 
ajran.
 Bardzo szybko nadszedł jednak czas powrotu do Polski. Uczest-
nicy wyjazdu ze łzami w oczach żegnali tureckie rodziny i pełni wra-
żeń, bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia wrócili do Ojczyzny.

Weronika Ćwikła
Edward Szczyrk
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Staramy się być dobrym 
sąsiadem. Dlatego też 
w naszej działalności nie 
zapominamy o potrzebach 
mieszkańców gmin, w których 
funkcjonujemy. Zobacz,  
jak wiele udało nam się  
w tym roku osiągnąć. 

Żywiec Zdrój S.A. to lider na rynku wody 
butelkowanej oraz największy producent 
na rynku napojów bezalkoholowych*. Firma 
powstała w 1992 roku na terenie Żywieckiego 
Parku Krajobrazowego. Dziś zatrudnia ponad 
600 pracowników w sześciu lokalizacjach 
w Polsce.

Zgodnie z naszą misją, zachęcamy ludzi, by 
pili zdrowiej i ze szczególną troską dbamy 
o środowisko naturalne. Misja ta widoczna jest 
we wszystkich obszarach naszej działalności 
- od współpracy z dostawcami, poprzez 
tworzenie produktów, po realizowane programy 

edukacyjne i ekologiczne. Najbardziej znane 
z nich to „Po stronie natury” i „Mamo, tato, wolę 
wodę!”. Ich celem jest uwrażliwienie na potrzeby 
natury i ochrona zasobów wodnych w Polsce, 
a także kształtowanie właściwych nawyków 
w zakresie prawidłowego nawodnienia. Wiele 
uwagi poświęcamy również lokalnym potrzebom 
mieszkańców gmin, w których funkcjonują 
nasze zakłady rozlewnicze. Wspieramy lokalną 
społeczność szczególnie w tych obszarach, które 
są ważne również dla nas.

Energia grantów
W tym roku po raz pierwszy program grantowy 
Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój 
S.A realizowany był w trzech gminach 
Żywiecczyzny: Radziechowy-Wieprz, Jeleśnia 
i Węgierska Górka. Spośród 60 projektów 
nadesłanych w czterech ważnych dla naszej 
firmy kategoriach: promocja zdrowia, 
ochrona środowiska, bezpieczeństwo oraz 
integracja społeczności lokalnej, wybraliśmy 
16. Pięć z nich realizowanych było w gminie 
Radziechowy Wieprz.

Dzięki tegorocznym grantom przeszkoliliśmy 
prawie 600 uczniów w zakresie bezpieczeństwa 
i zasad udzielania pierwszej pomocy. 
Sześćdziesięcioro dzieci wraz z rodzicami 
wzięło udział w profesjonalnych treningach 
piłkarskich połączonych z prelekcjami na temat 
zdrowego odżywiania i roli prawidłowego 
nawodnienia w intensywnych treningach. 
Ponad 1000 osób – głównie uczniów 
i przedszkolaków - wzięło udział w konkursach 
i prelekcjach dotyczących ochrony środowiska. 
W szkołach i przedszkolach pojawiły się 
pojemniki do segregacji odpadów oraz 
tablice edukacyjne. Wiele treści edukacyjnych 

znalazło się również w folderach i ulotkach 
adresowanych do mieszkańców gminy. 
Efekt naszych grantów bardzo widoczny jest 
również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Juszczynie. Tutaj, dzięki dofinansowaniu 
z grantu dokończono remont i wyposażono 
Laboratorium Klonowego Liścia. Dzięki 
pieniądzom z grantu zakupiono stanowiska 
badawcze zaopatrzone w sprzęt do 
wykonywania doświadczeń i prowadzenia 
badań oraz obserwacji w terenie. Są to między 
innymi stanowiska do badania wody, powietrza 
i gleby oraz stanowisko zajmujące się 
alternatywnymi źródłami energii i działalnością 
człowieka w środowisku. W ciągu roku z zajęć 
w pracowni ekologicznej skorzystało prawie 
200 uczniów. 

Warto pamiętać, że granty nie zamykają 
się tylko w liczbach i twardych efektach. To 
przede wszystkim energia i zaangażowanie, 
jakie w przygotowanie i realizację projektów 
wkładają wolontariusze i sami uczestnicy - 
podkreśla Magdalena Konowrocka, Kierownik 
ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Żywiec 
Zdrój S.A. - To tysiące osób i dziesiątki instytucji 
uczestniczących w projektach. To wartości, 
których nie da się przedstawić na prostych 
wykresach, a przede wszystkim ogromne 
doświadczenie, jakie zdobyli grantobiorcy. 
Powstaje i wzmacnia się aktywna społeczność. 
Pojawiają się liderzy, którzy diagnozują 
problemy, identyfikują potrzeby w gminie, 
wiedzą, jak wziąć sprawy w swoje ręce, jak 
sięgać i korzystać racjonalne ze środków 
zewnętrznych, jak efektywnie i samodzielnie 
działać na rzecz dobra wspólnego. W ten 
sposób granty budują niesamowity kapitał 
społeczny, który w gminie pozostanie na lata. 

W październiku ruszyła trzecia edycja programu 
LIS, w ramach której kolejne projekty z gminy 

Radziechowy-Wieprz otrzymają granty. Ich 
realizacja rozpocznie się w 2020 roku.

Segregacja? To dla nas naturalne!
- Jesteśmy przekonani, że plastik nie może 
trafiać do środowiska naturalnego, dlatego 
będziemy działać na rzecz bardziej efektywnego 
systemu zbiórki butelek PET i ich recyklingu 
w Polsce. Zobowiązujemy się, że już w 2020 roku 
taka sama ilość plastiku, jaką wprowadzimy 
na rynek zostanie zebrana i poddana 
recyklingowi. - To nasze zobowiązanie, które 
oficjalnie podjęliśmy w 2018 roku. Jego 
elementem jest również deklaracja podjęcia 
- wspólnie z partnerami - działań, w efekcie 
których w 2025 roku osiągniemy powyżej 90% 
recyklingu butelek PET w Polsce. Przykładem 
takiego działania jest program To dla mnie 
naturalne, stworzony i realizowany wspólnie 
z partnerami: firmą Piotr Plast, Organizacją 
Odzysku Opakowań Rekopol S.A., Fundacją 
„Za górami, za lasami”, Urzędem Gminy 
Radziechowy-Wieprz oraz Gminnym Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki Radziechowy-
Wieprz. Wspólnie uczyliśmy uczestników 
programu poprawnych zachowań w zakresie 
segregacji odpadów, tak, aby wrzucone do 
odpowiedniego pojemnika, mogły zyskać 
drugie życie. Projekt zakładał innowacyjne 
działania edukacyjne, warsztaty oraz imprezy 
pokazowe dla wszystkich mieszkańców gminy, 
a także specjalne działania skierowane 
do liderów lokalnej społeczności, którzy 
również zostali naszymi edukatorami. 
Najważniejszym punktem programu był 
konkurs sołectw, w którym zwycięskie sołectwo 
otrzymało 20 tysięcy złotych na cel związany 
z bezpieczeństwem, ekologią lub zdrowiem. 
Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców 

do prawidłowej segregacji odpadów. Zwycięzcą 
konkursu zostało to sołectwo, które uzyskało 
najwięcej poprawnie posegregowanych 
odpadów z tworzyw sztucznych w przeliczeniu  
na 1 mieszkańca. Najważniejszym elementem 
była więc nie ilość zebranych odpadów, ale 
ich jakość, która ma decydujące znaczenie dla 
możliwości późniejszego poddawania odpadów 
recyklingowi. W czasie czteromiesięcznych 
zmagań zebraliśmy ponad 117 ton odpadów 
z tworzyw sztucznych, z czego ponad 76 ton 
odpadów poprawnie posegregowanych (to 
stanowi 65%). Pomysł na konkurs okazał się 
strzałem w dziesiątkę! Dane, które zebraliśmy 
wyraźnie wskazują na postęp w jakości 
segregowanych odpadów. W zwycięskim 
sołectwie w sierpniu odpadów prawidłowo 
posegregowanych było 48%, we wrześniu 74%, 
w październiku 90%, w listopadzie 95%. Tak 
trzymać! 

Łączą nas Karpaty!
W ramach programu „Kwietne Łąki” 
realizowanego wspólnie z Centrum UNEP 
GRID, staramy się zachować urozmaicony 
krajobraz pól i łąk w Beskidzie Żywieckim. 
Celem tego projektu jest czynna ochrona 
siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych 
na wybranych terenach powiatu żywieckiego, 
w tym również w gminie Radziechowy Wieprz. 
Jakie działania zakłada projekt „Kwietne Łąki”?

• kontynuację bądź przywrócenie 
właściwego użytkowania siedliska, 
np. koszenia, ze wskazaniem 
odpowiednich terminów i metod;

• kształtowanie składu gatunkowego 
właściwego dla siedlisk 
przyrodniczych, poprzez usuwanie 
gatunków ekspansywnych 
i inwazyjnych;

• usuwanie skutków mechanicznego 
niszczenia i dewastacji siedlisk 
przyrodniczych.

„Kwietne Łąki” wpisują się również w szerszą 
ideę, jaką jest projekt Karpaty Łączą. Jego 
główną intencją jest troska o wspólne 
dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy 
i kulturowy Karpat. W ramach tej idei 
realizowany jest szereg inicjatyw. Nasza 
firma wspiera szczególnie te, które są 
istotne dla regionu Żywiecczyzny. Jedną 
z nich jest projekt Ekodetektywi realizowany 
w Szkole Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika 
w Radziechowach. Jego główny cel to 
podniesienie świadomości ekologicznej 
mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz, 
w szczególności w zakresie odpowiedzialnego 
gospodarowania odpadami, zmian 
klimatycznych oraz dbania o zasoby wodne.

W ramach programu dzieci i młodzież 
przygotowały własne kampanie edukacyjne, 
wykorzystując wiele różnych form dotarcia  
do młodszych i starszych odbiorców (piosenki, 
filmy, ulotki, plakaty, prezentacje, happeningi 
i wiele innych). W marcu z okazji Światowego 
Dnia Wody uczniowie klasy 7a odwiedzili 
nasz zakład rozlewniczy zlokalizowany 
w gminie Radziechowy-Wieprz, aby osobiście 
przekonać się, jak dbamy o jakość wody oraz 
o środowisko naturalne. 

Przed nami kolejny rok…
… i kolejne wyzwania. Chcemy, tak jak 
dotychczas, angażować się w życie społeczności 
i otwierać na potrzeby mieszkańców 
Żywiecczyzny. Jesteśmy bowiem nieodłącznie 
związani z Beskidem Żywieckim. Stąd pochodzi 
nasza firma i tutaj ma swoją siedzibę. 

Jesteśmy dobrym sąsiadem

Projekty grantowe realizowane w gminie 
Radziechowy-Wieprz:

1. Ekologiczny projekt w SP im. Ks. Pr. St. 
Gawlika (Radziechowy).

2. Bądź bezpieczny na drodze - projekt 
adresowany do kilkuset uczniów  
w gminie Radziechowy Wieprz. 

3. Trening piłkarski z fundacją Espanola

4. Przedszkole Publiczne w Wieprzu:  
przedszkolaki w akcji...

5. Laboratorium Klonowego Liścia 
(Juszczyna)

7. Z wizytą w naszym 
zakładzie. Tak dzieci  
i młodzież z naszej 
gminy uczą się  
dbać o najcenniejszy 
surowiec - wodę!

6. To DLa mniE 
naTuRaLnE:  
wspólnie gotujemy 
i uczymy się, jak 
postępować z 
odpadami w kuchni. 

* Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska 
z Dyskontami jako suma rynków: Hipermarkety, 
Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Sklepy 
Chemiczne, Duże sklepy spożywcze, Średnie 
sklepy spożywcze i Małe sklepy spożywcze, Kioski, 
Stacje benzynowe, Sklepy winno-cukiernicze, 
udział w sprzedaży wolumenowej wśród produktów 
z wyłączeniem marek własnych sieci handlowych, 
kategoria: Napoje bezalkoholowe (definiowane 
jako suma kategorii: Woda butelkowana, Napoje 
gazowane, Napoje energetyczne, izotoniczne, 
witaminowe, Herbata mrożona, Soki, nektary, 
napoje), okres: styczeń 2018 - grudzień 2018.
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Staramy się być dobrym 
sąsiadem. Dlatego też 
w naszej działalności nie 
zapominamy o potrzebach 
mieszkańców gmin, w których 
funkcjonujemy. Zobacz,  
jak wiele udało nam się  
w tym roku osiągnąć. 

Żywiec Zdrój S.A. to lider na rynku wody 
butelkowanej oraz największy producent 
na rynku napojów bezalkoholowych*. Firma 
powstała w 1992 roku na terenie Żywieckiego 
Parku Krajobrazowego. Dziś zatrudnia ponad 
600 pracowników w sześciu lokalizacjach 
w Polsce.

Zgodnie z naszą misją, zachęcamy ludzi, by 
pili zdrowiej i ze szczególną troską dbamy 
o środowisko naturalne. Misja ta widoczna jest 
we wszystkich obszarach naszej działalności 
- od współpracy z dostawcami, poprzez 
tworzenie produktów, po realizowane programy 

edukacyjne i ekologiczne. Najbardziej znane 
z nich to „Po stronie natury” i „Mamo, tato, wolę 
wodę!”. Ich celem jest uwrażliwienie na potrzeby 
natury i ochrona zasobów wodnych w Polsce, 
a także kształtowanie właściwych nawyków 
w zakresie prawidłowego nawodnienia. Wiele 
uwagi poświęcamy również lokalnym potrzebom 
mieszkańców gmin, w których funkcjonują 
nasze zakłady rozlewnicze. Wspieramy lokalną 
społeczność szczególnie w tych obszarach, które 
są ważne również dla nas.

Energia grantów
W tym roku po raz pierwszy program grantowy 
Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój 
S.A realizowany był w trzech gminach 
Żywiecczyzny: Radziechowy-Wieprz, Jeleśnia 
i Węgierska Górka. Spośród 60 projektów 
nadesłanych w czterech ważnych dla naszej 
firmy kategoriach: promocja zdrowia, 
ochrona środowiska, bezpieczeństwo oraz 
integracja społeczności lokalnej, wybraliśmy 
16. Pięć z nich realizowanych było w gminie 
Radziechowy Wieprz.

Dzięki tegorocznym grantom przeszkoliliśmy 
prawie 600 uczniów w zakresie bezpieczeństwa 
i zasad udzielania pierwszej pomocy. 
Sześćdziesięcioro dzieci wraz z rodzicami 
wzięło udział w profesjonalnych treningach 
piłkarskich połączonych z prelekcjami na temat 
zdrowego odżywiania i roli prawidłowego 
nawodnienia w intensywnych treningach. 
Ponad 1000 osób – głównie uczniów 
i przedszkolaków - wzięło udział w konkursach 
i prelekcjach dotyczących ochrony środowiska. 
W szkołach i przedszkolach pojawiły się 
pojemniki do segregacji odpadów oraz 
tablice edukacyjne. Wiele treści edukacyjnych 

znalazło się również w folderach i ulotkach 
adresowanych do mieszkańców gminy. 
Efekt naszych grantów bardzo widoczny jest 
również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Juszczynie. Tutaj, dzięki dofinansowaniu 
z grantu dokończono remont i wyposażono 
Laboratorium Klonowego Liścia. Dzięki 
pieniądzom z grantu zakupiono stanowiska 
badawcze zaopatrzone w sprzęt do 
wykonywania doświadczeń i prowadzenia 
badań oraz obserwacji w terenie. Są to między 
innymi stanowiska do badania wody, powietrza 
i gleby oraz stanowisko zajmujące się 
alternatywnymi źródłami energii i działalnością 
człowieka w środowisku. W ciągu roku z zajęć 
w pracowni ekologicznej skorzystało prawie 
200 uczniów. 

Warto pamiętać, że granty nie zamykają 
się tylko w liczbach i twardych efektach. To 
przede wszystkim energia i zaangażowanie, 
jakie w przygotowanie i realizację projektów 
wkładają wolontariusze i sami uczestnicy - 
podkreśla Magdalena Konowrocka, Kierownik 
ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Żywiec 
Zdrój S.A. - To tysiące osób i dziesiątki instytucji 
uczestniczących w projektach. To wartości, 
których nie da się przedstawić na prostych 
wykresach, a przede wszystkim ogromne 
doświadczenie, jakie zdobyli grantobiorcy. 
Powstaje i wzmacnia się aktywna społeczność. 
Pojawiają się liderzy, którzy diagnozują 
problemy, identyfikują potrzeby w gminie, 
wiedzą, jak wziąć sprawy w swoje ręce, jak 
sięgać i korzystać racjonalne ze środków 
zewnętrznych, jak efektywnie i samodzielnie 
działać na rzecz dobra wspólnego. W ten 
sposób granty budują niesamowity kapitał 
społeczny, który w gminie pozostanie na lata. 

W październiku ruszyła trzecia edycja programu 
LIS, w ramach której kolejne projekty z gminy 

Radziechowy-Wieprz otrzymają granty. Ich 
realizacja rozpocznie się w 2020 roku.

Segregacja? To dla nas naturalne!
- Jesteśmy przekonani, że plastik nie może 
trafiać do środowiska naturalnego, dlatego 
będziemy działać na rzecz bardziej efektywnego 
systemu zbiórki butelek PET i ich recyklingu 
w Polsce. Zobowiązujemy się, że już w 2020 roku 
taka sama ilość plastiku, jaką wprowadzimy 
na rynek zostanie zebrana i poddana 
recyklingowi. - To nasze zobowiązanie, które 
oficjalnie podjęliśmy w 2018 roku. Jego 
elementem jest również deklaracja podjęcia 
- wspólnie z partnerami - działań, w efekcie 
których w 2025 roku osiągniemy powyżej 90% 
recyklingu butelek PET w Polsce. Przykładem 
takiego działania jest program To dla mnie 
naturalne, stworzony i realizowany wspólnie 
z partnerami: firmą Piotr Plast, Organizacją 
Odzysku Opakowań Rekopol S.A., Fundacją 
„Za górami, za lasami”, Urzędem Gminy 
Radziechowy-Wieprz oraz Gminnym Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki Radziechowy-
Wieprz. Wspólnie uczyliśmy uczestników 
programu poprawnych zachowań w zakresie 
segregacji odpadów, tak, aby wrzucone do 
odpowiedniego pojemnika, mogły zyskać 
drugie życie. Projekt zakładał innowacyjne 
działania edukacyjne, warsztaty oraz imprezy 
pokazowe dla wszystkich mieszkańców gminy, 
a także specjalne działania skierowane 
do liderów lokalnej społeczności, którzy 
również zostali naszymi edukatorami. 
Najważniejszym punktem programu był 
konkurs sołectw, w którym zwycięskie sołectwo 
otrzymało 20 tysięcy złotych na cel związany 
z bezpieczeństwem, ekologią lub zdrowiem. 
Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców 

do prawidłowej segregacji odpadów. Zwycięzcą 
konkursu zostało to sołectwo, które uzyskało 
najwięcej poprawnie posegregowanych 
odpadów z tworzyw sztucznych w przeliczeniu  
na 1 mieszkańca. Najważniejszym elementem 
była więc nie ilość zebranych odpadów, ale 
ich jakość, która ma decydujące znaczenie dla 
możliwości późniejszego poddawania odpadów 
recyklingowi. W czasie czteromiesięcznych 
zmagań zebraliśmy ponad 117 ton odpadów 
z tworzyw sztucznych, z czego ponad 76 ton 
odpadów poprawnie posegregowanych (to 
stanowi 65%). Pomysł na konkurs okazał się 
strzałem w dziesiątkę! Dane, które zebraliśmy 
wyraźnie wskazują na postęp w jakości 
segregowanych odpadów. W zwycięskim 
sołectwie w sierpniu odpadów prawidłowo 
posegregowanych było 48%, we wrześniu 74%, 
w październiku 90%, w listopadzie 95%. Tak 
trzymać! 

Łączą nas Karpaty!
W ramach programu „Kwietne Łąki” 
realizowanego wspólnie z Centrum UNEP 
GRID, staramy się zachować urozmaicony 
krajobraz pól i łąk w Beskidzie Żywieckim. 
Celem tego projektu jest czynna ochrona 
siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych 
na wybranych terenach powiatu żywieckiego, 
w tym również w gminie Radziechowy Wieprz. 
Jakie działania zakłada projekt „Kwietne Łąki”?

• kontynuację bądź przywrócenie 
właściwego użytkowania siedliska, 
np. koszenia, ze wskazaniem 
odpowiednich terminów i metod;

• kształtowanie składu gatunkowego 
właściwego dla siedlisk 
przyrodniczych, poprzez usuwanie 
gatunków ekspansywnych 
i inwazyjnych;

• usuwanie skutków mechanicznego 
niszczenia i dewastacji siedlisk 
przyrodniczych.

„Kwietne Łąki” wpisują się również w szerszą 
ideę, jaką jest projekt Karpaty Łączą. Jego 
główną intencją jest troska o wspólne 
dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy 
i kulturowy Karpat. W ramach tej idei 
realizowany jest szereg inicjatyw. Nasza 
firma wspiera szczególnie te, które są 
istotne dla regionu Żywiecczyzny. Jedną 
z nich jest projekt Ekodetektywi realizowany 
w Szkole Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika 
w Radziechowach. Jego główny cel to 
podniesienie świadomości ekologicznej 
mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz, 
w szczególności w zakresie odpowiedzialnego 
gospodarowania odpadami, zmian 
klimatycznych oraz dbania o zasoby wodne.

W ramach programu dzieci i młodzież 
przygotowały własne kampanie edukacyjne, 
wykorzystując wiele różnych form dotarcia  
do młodszych i starszych odbiorców (piosenki, 
filmy, ulotki, plakaty, prezentacje, happeningi 
i wiele innych). W marcu z okazji Światowego 
Dnia Wody uczniowie klasy 7a odwiedzili 
nasz zakład rozlewniczy zlokalizowany 
w gminie Radziechowy-Wieprz, aby osobiście 
przekonać się, jak dbamy o jakość wody oraz 
o środowisko naturalne. 

Przed nami kolejny rok…
… i kolejne wyzwania. Chcemy, tak jak 
dotychczas, angażować się w życie społeczności 
i otwierać na potrzeby mieszkańców 
Żywiecczyzny. Jesteśmy bowiem nieodłącznie 
związani z Beskidem Żywieckim. Stąd pochodzi 
nasza firma i tutaj ma swoją siedzibę. 

Jesteśmy dobrym sąsiadem

Projekty grantowe realizowane w gminie 
Radziechowy-Wieprz:

1. Ekologiczny projekt w SP im. Ks. Pr. St. 
Gawlika (Radziechowy).

2. Bądź bezpieczny na drodze - projekt 
adresowany do kilkuset uczniów  
w gminie Radziechowy Wieprz. 

3. Trening piłkarski z fundacją Espanola

4. Przedszkole Publiczne w Wieprzu:  
przedszkolaki w akcji...

5. Laboratorium Klonowego Liścia 
(Juszczyna)

7. Z wizytą w naszym 
zakładzie. Tak dzieci  
i młodzież z naszej 
gminy uczą się  
dbać o najcenniejszy 
surowiec - wodę!

6. To DLa mniE 
naTuRaLnE:  
wspólnie gotujemy 
i uczymy się, jak 
postępować z 
odpadami w kuchni. 

* Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska 
z Dyskontami jako suma rynków: Hipermarkety, 
Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Sklepy 
Chemiczne, Duże sklepy spożywcze, Średnie 
sklepy spożywcze i Małe sklepy spożywcze, Kioski, 
Stacje benzynowe, Sklepy winno-cukiernicze, 
udział w sprzedaży wolumenowej wśród produktów 
z wyłączeniem marek własnych sieci handlowych, 
kategoria: Napoje bezalkoholowe (definiowane 
jako suma kategorii: Woda butelkowana, Napoje 
gazowane, Napoje energetyczne, izotoniczne, 
witaminowe, Herbata mrożona, Soki, nektary, 
napoje), okres: styczeń 2018 - grudzień 2018.

1
2

3 4 5
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 Trwa konkurs „To dla mnie natural-
ne”, w którym mieszkańcy sołectw Gminy 
Radziechowy-Wieprz rywalizują o to, kto 
zbierze więcej prawidłowo posegregowa-
nych odpadów z tworzyw sztucznych. Kon-
kursowi towarzyszą liczne spotkania edu-
kacyjne, takie jak np. „Kuchnia Spotkań“, 
która w minioną niedzielę odbyła się 
w  Radziechowach. Podczas specjalnego 
pokazu kulinarnego Remigiusza Rączki – 
znanego i lubianego śląskiego kucharza 
– uczestnicy mieli okazję poznać zarówno 
sekrety kuchni regionalnej, jak i  zasady 
prawidłowej segregacji odpadów, które 
powstają podczas gotowania. 
 Niedzielne wydarzenie - zorganizowa-
ne w ramach działań edukacyjnych towarzy-
szących konkursowi „To dla mnie naturalne”, 
a także w ramach Święta Seniora - przycią-
gnęło spore grono zainteresowanych. Wśród 
uczestników „Kuchni Spotkań” znaleźli się 
m.in. seniorzy, radni oraz sołtysi z Gminy Ra-
dziechowy-  Wieprz,  a  także przedstawicielki 
Kół Gospodyń Wiejskich działających na te-
renie gminy.  Gościem specjalnym wydarze-
nia był Remigiusz Rączka – lokalny kucharz 
znany z promowania i  odkrywania na nowo 
tradycyjnej kuchni śląskiej i historycznej. 
Podczas pokazu kulinarnego zaprezentował 
uczestnikom przepisy na takie dania, jak żur 
na maślance czy śląskie karminadle z jesienną 
sałatką z dyni. Brzmi smacznie? I tak też było!  

To dla mnie naturalne:
Kuchnia Spotkań, czyli jak gotować i segregować

Przez żołądek do…troski o środowisko
 Pokaz kulinarny był dla uczestników 
spotkania także okazją do tego, aby poznać 
zasady prawidłowej segregacji odpadów, 
jakie powstają podczas przyrządzania posił-
ków. Kucharzowi towarzyszył bowiem Michał 
Mikołajczyk z Organizacji Odzysku Opako-
wań Rekopol, który na bieżąco omawiał każ-
dy z odpadów powstających podczas pokazu 
i wskazywał uczestnikom, do którego kosza 
powinien trafić. Dzięki temu,  uczestnicy po-
znali zasady prawidłowej segregacji, a także 
dowiedzieli się, dlaczego jest ona tak istotna.
 Segregacja odpadów to szansa na pod-
danie takich surowców, jak papier, metal, szkło 
czy plastik recyklingowi i ponownego ich wy-
korzystania. Dlatego niezwykle istotne jest, 
aby towarzyszyła nam ona w codziennych 
czynnościach i stała się naturalnym nawykiem. 
Liczymy na to, że tego typu spotkania pomogą 
mieszkańcom gminy przekonać się, jak w prosty 
sposób każdy z nas może zatroszczyć się o śro-
dowisko, dając odpadom kolejne życie – mówi 
Przemysław Turski, Dyrektor Zakładu Żywiec 
Zdrój w gminie Radziechowy- Wieprz. 

Rywalizacja trwa
 Konkurs „To dla mnie naturalne” powoli 
dobiega końca – rywalizacja mieszkańców 
gminy Radziechowy-  Wieprz o to, które so-
łectwo zbierze więcej prawidłowo posegre-
gowanych odpadów z  tworzyw sztucznych 

potrwa do 30 listopada br. Jest o co walczyć 
- zwycięskie sołectwo zostanie bowiem na-
grodzone czekiem o wartości 20 tysięcy zło-
tych. Fundatorem nagrody jest firma Żywiec 
Zdrój S.A., będąca głównym partnerem akcji 
organizowanej przez Przedsiębiorstwo Han-
dlowo-Usługowe Sortownia Surowców Wtór-
nych PIOTR PLAST - Piotr Figura. W działania 
i organizację konkursu zaangażowani są tak-
że: Gmina Radziechowy-Wieprz, Rekopol Or-
ganizacja Odzysku Opakowań S.A., Fundacja 
„Za górami, za lasami” oraz Gminne Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-
-Wieprz.

Żywiec Zdrój – naturalnie dla środowiska
 Zaangażowanie spółki Żywiec Zdrój w 
inicjatywę wpisuje się w przyświecającą firmie 
wizję One Planet. One Health, a także w zobo-
wiązanie środowiskowe, ogłoszone podczas 
zeszłorocznego Szczytu Klimatycznego ONZ 
w Katowicach. Firma wiele uwagi poświęca 
działaniom wpisującym się w ideę gospodar-
ki o obiegu zamkniętym, w myśl której ten 
sam zasób może być przetwarzany i ponow-
nie wykorzystany do produkcji nowych opa-
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 Wróżby andrzejkowe, przepowiada-
nie przyszłości, wesołe zabawy i tańce przy 
skocznej muzyce, a także słodki poczęstu-
nek- to wszystko czekało na dzieci z naszego 
przedszkola w piątek 29 listopada. Przedszko-
laki za sprawą czarów i odpowiedniego stroju 
zamieniły się na moment w czarownice i koty, 
aby ciekawie spędzić przedpołudnie. Ten nie-
zwykły dzień był okazją do doskonałej zaba-
wy oraz zapoznania dzieci z tradycją andrzej-
kową. 

Andrzejki
w Przybędzy

1 Nielsen,Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Sklepy Chemiczne, Duże sklepy spożywcze, 
Średnie sklepy spożywcze i Małe sklepy spożywcze, Kioski, Stacje benzynowe, Sklepy winno-cukiernicze, udział w sprzedaży wolumenowej wśród produktów z wyłączeniem marek wła-
snych sieci handlowych, kategoria: Napoje bezalkoholowe (definiowane jako suma kategorii: Woda butelkowana, Napoje gazowane, Napoje energetyczne, izotoniczne, witaminowe, 
Herbata mrożona, Soki, nektary, napoje), okres: styczeń 2018 - grudzień 2018
2 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.

 Pani Jadwiga Jurasz - 
działacz społeczny, znany kon-
feransjer i przede wszystkim 
Kierownik Zespołu Regionalne-
go „Grojcowianie” z Wieprza – 
została odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. 
 To szczególne wyróż-
nienie zostało jej przyznane 
w  dowód uznania za zasługi 
w krzewieniu tradycji i kultury 

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
DLA JADWIGI JURASZ!

regionalnej oraz za całokształt 
działalności społecznej. 
 Dekoracja odznaczeniem 
odbyła się w Zakopanem. Od-
znaczenie zostało nadane przez 
prezydenta RP Andrzeje Dudę z 
okazji 115-lecia powstania Związ-
ku Górali i 100-lecia Związku 
Podhalan w Polsce. Srebrny Krzyż 
Zasługi w imieniu Prezydenta zo-
stał wręczony przez Sekretarza 
Stanu Adama Kwiatkowskiego. 
Serdecznie gratulujemy!

MB
(zdjęcia z archiwum prywatnego 

Państwa Juraszów)

kowań oraz różnego rodzaju przedmiotów. 
We współpracy z partnerami spółka działa na 
rzecz poprawy systemu zbiórki i  recyklingu 
opakowań tak, by w 2025 roku móc osiągnąć 
powyżej 90% recyklingu butelek PET w Pol-
sce. Deklaruje również, że do 2020 roku taka 
sama ilość plastiku, jaką wprowadzi na rynek 
zostanie zebrana i poddana recyklingowi. 
Istotną częścią zobowiązania środowiskowe-
go Żywiec Zdrój jest również deklaracja opra-
cowania i prowadzenia na rynek alternatyw 
dla plastikowych opakowań. Firma zrobiła 
już w tym kierunku pierwsze kroki, wprowa-
dzając na rynek produkty w  puszkach oraz 
w szklanych opakowaniach, które pozwalają 
ograniczyć użycie pierwotnego plastiku. 
Więcej informacji udziela:
Katarzyna Owsianko
Kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej,
Wizerunku i Eventów Polska i Kraje Bałtyckie
ul. Redutowa 9/23 
01-103 Warszawa, Polska
telefon: +48 666 048 940
e-mail: katarzyna.owsianko@danone.com

O ŻYWIEC ZDRÓJ
  Żywiec Zdrój S.A. to lider na rynku wody butelkowanej oraz największy producent 
na rynku napojów bezalkoholowych1. Zgodnie ze swoją misją, firma zachęca ludzi, by pili 
zdrowiej i ze szczególną troską dba o środowisko naturalne. Misja ta widoczna jest we 
wszystkich obszarach działalności Żywiec Zdrój - od współpracy z dostawcami, poprzez 
tworzenie produktów, po realizowane programy edukacyjne i ekologiczne. Najbardziej 
znane z nich to „Po stronie natury” i „Mamo, tato, wolę wodę!”. Ich celem jest uwrażliwienie 
na potrzeby natury i ochrona zasobów wodnych w Polsce, a  także kształtowanie właści-
wych nawyków w zakresie spożycia płynów wśród konsumentów. 
 Firma Żywiec Zdrój S.A. powstała w 1992 roku na terenie Żywieckiego Parku Krajobra-
zowego. Dziś zatrudnia ponad 600 pracowników w sześciu lokalizacjach w Polsce i posiada 
najbardziej rozpoznawalną markę wodną w kraju2.
 Żywiec Zdrój jest częścią grupy spółek DANONE - producenta żywności dopasowanej do 
potrzeb odbiorców na każdym etapie życia. W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych 
dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda 
i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i ma-
łych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki 
DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
i społecznego oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. 
Poprzez oferowane produkty oraz realizowane projekty i programy - w myśl wspólnej wizji 
One Planet. One Health - spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów 
żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego 
stanu naszej planety. Poznaj grupę spółek DANONE, odwiedzając nową stronę internetową 
www.danone.pl. 
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Wolontariat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Przybędzy

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.’’

Jan Paweł II

 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy prężnie działa 
wolontariat, a członkowie naszej szkolnej społeczności chcą bezinte-
resownie pomagać i wprost prześcigają się w pomysłach na kolejne 
inicjatywy. Św. Jan Paweł II jest dla nas autorytetem, a jego piękne 
słowa są naszym drogowskazem. Pragniemy dzielić się z innymi i ro-
bimy to poprzez uczestnictwo w różnych akcjach charytatywnych na 
rzecz potrzebujących. Jesień oraz okres zbliżających się świąt obfito-
wał w naszej szkole w wiele takich wydarzeń. Choć nie jesteśmy dużą 
placówką, to jedno jest pewne, nasi uczniowie mają wielkie serca.
 Pierwsza akcja w tym roku to pomoc dla braci mniejszych, czy-
li zbiórka karmy dla zwierząt z żywieckiego schroniska. Inicjatywa 
ta cieszy się zawsze wielką popularnością, dzieci kochają zwierzęta 
i chętnie im pomagają. W listopadzie do schroniska została dostarczo-
na spora ilość suchej i mokrej karmy.
 Nie zapomnieliśmy także o naszych rodakach za wschodnią gra-
nicą. „Święty Mikołaj na Kresach”  to coroczna akcja charytatywna, któ-
rej organizatorem jest Towarzystwo Patriotyczne Kresy w Częstocho-
wie. Projekt objęty jest honorowym patronatem Śląskiego Kuratorium 
Oświaty. Uczniowie, przedszkolaki, rodzice, nauczyciele i pracownicy 
szkoły zebrali dary w postaci słodyczy, zabawek, żywności oraz arty-

kułów szkolnych, które jeszcze przed świętami trafią do dzieci z pol-
skich szkół na Litwie, Ukrainie i Białorusi.
 W tym roku po raz kolejny włączyliśmy się także w akcję „Szla-
chetna Paczka”. Jest to ogólnopolski projekt pomocy charytatywnej 
dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, realizowa-
ny przez Stowarzyszenie WIOSNA. 
 Akcja „Góra Grosza” to kolejne przedsięwzięcie, którego realiza-
cja stała się już tradycją naszej placówki. Celem, na który zbieramy 
drobne monety, jest pomoc dzieciom z domów dziecka oraz rodzin 
zastępczych. Każdy przynosi tyle, ile może , w myśl zasady: „Jeden 
grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”.
 Ostatnia akcja charytatywna, w jaką zaangażowały się nasza 
szkoła i przedszkole,z której jesteśmy bardzo dumni, nosi nazwę „Po-
daruj kawałek nieba”. Jest to zbiórka na rzecz Wojtusia – kilkunasto-
miesięcznego chłopca pochodzącego z położonej nieopodal wioski, 
chorego na nowotwór złośliwy wątroby i nadnerczy. Zaangażowanie 
wszystkich naszych dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły 
przerosło najśmielsze oczekiwania. Zbiórka najpotrzebniejszych rze-
czy, o które prosili rodzice, właśnie została zakończona i w tym tygo-
dniu zostaną one dostarczone rodzinie.
 Celem naszych akcji jest przede wszystkim uwrażliwienie 
uczniów na drugiego człowieka (słabszego, mniej sprawnego i zarad-
nego), uczenie empatii - tak ważnej w codziennym życiu- oraz kształ-
towanie pozytywnych postaw wobec zwierząt. W drugim półroczu 
zaplanowane są kolejne akcje, które mamy nadzieję, zostaną przyjęte 
przez naszą szkolną społeczność równie entuzjastycznie.

 Wieloletnią tradycją Przedszkola w Przy-
będzy są comiesięczne spotkania dzieci z te-
atrem Krak –ART z Krakowa. W dzisiejszym 
skomputeryzowanym świecie bardzo ważne 
jest, aby wprowadzać teatr w życie dzieci od 
najmłodszych lat. 

Spotkanie z teatrem w szkole w Przybędzy

 Kontakt ze sztuką teatralną jest bardzo 
ważnym elementem w rozwoju emocjonal-
nym i społecznym każdego dziecka. Poza tym 
jest motorem do poszerzania gamy doznań 
estetycznych, pobudza umysł do ciągłego 

szukania odniesień, interpretacji, rozwija 
myślenie abstrakcyjne, tak ważne i pomocne 
w życiu, a obecnie bardzo niedoceniane. Spo-
tkania teatralne to nie tylko świetna zabawa 
dla przedszkolaków, lecz także kształtowanie 
ich wrażliwości i wyobraźni. Ponadto pozwa-
lają dziecku przełamywać lęki i budować po-
czucie własnej wartości. 
 Spektakle przygotowywane przez ak-
torów mają interaktywny charakter, przez 
co dzieci angażowane są w fabułę przedsta-
wienia. Ten zabieg sprawia, że widz może na 
moment stać się aktorem i mieć wpływ na 
to, co wydarzy się na scenie. Dzieci często są 
zapraszane na scenę, proszone o wykonanie 
konkretnego zadania lub wzięcia udziału we 
wspólnym tańcu. 
 Nic więc dziwnego, że z niecierpliwością 
czekają na kolejne przedstawienie.

G.M.
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 Ośrodek wczasowy Baca w Poroninie był bazą dla młodych 
siatkarek Uczniowskiego Klubu Sportowego Metalik z Radziechów. 
W pierwszy weekend sierpnia 2019 roku grupa zawodniczek wyruszy-
ła z Radziechów pod Tatry aby rozpocząć budowanie formy przed no-
wym sezonem ligowym. Realizacja obozu była możliwa dzięki dotacji 
uzyskanej w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Klub 
2019”. Obóz niezwykle ważny, bowiem przed dziewczętami duże 
wyzwanie – przestawienie się z mini siatkówki dla dzieci na „dorosłą” 
siatkówkę w kategorii młodziczek. Ponieważ przeskok jest ogromny 
(z  grania „czwórkami” na granie „szóstkami”), konieczne było zorga-
nizowanie obozu sportowego nastawionego nie tylko na progres 
zdolności motorycznych, ale także na naukę i doskonalenie zupełnie 
nowych ustawień na boisku podczas meczu siatkówki.
 Trzy treningi dziennie sprawiły, że założone wcześniej „osiągi” 
zostały zrealizowane z nawiązką. Dziewczęta opanowały swoje pozy-
cje na boisku i uzyskały znaczący postęp w motoryce. 
 Wszystkich uczestników obozu czekała zaraz na początku jego 
trwania ogromna niespodzianka: na tej samej hali sportowej co siat-
karki z Radziechów trenowali młodzi zawodnicy Akademii Siatkówki 
Pawła Zagumnego z Londynu. Mieliśmy przyjemność osobiście spo-
tkać legendy polskiej siatkówki w osobach pana Zagumnego i pana 
Grzegorza Szymańskiego. Mieliśmy również możliwość rozegrania 
meczu kontrolnego z zawodniczkami i zawodnikami z Anglii, który za-
kończył się remisem (rozegrano w sumie 8 setów w różnych zestawie-
niach) 4:4. „Metaliczki” nabyły nowe, cenne doświadczenia boiskowe 

SIATKARKI UKS METALIK RADZIECHOWY
NA OBOZIE SPORTOWYM

 W bieżącym roku Marek Jurasz 
w  imieniu Stowarzyszenia Społeczno-
-Kulturalnego „Grojcowianie” realizo-
wał MIKROPROJEKT BESKIDZKIEGO 
OBSZARU KULTUROWEGO pod nazwą 
„Wyposażenie DZR „Mali Grojcowianie” 
w dziecięce stroje regionalne górali ży-
wieckich”. Przez 25 lat działalności Ze-
społów ciągle uzupełniane były stroje 
w których dzieci i młodzież były podziwiane na wielu scenach, wy-
stępowały na wielu festiwalach i imprezach kulturalnych. MIKROPRO-
JEKT BESKIDZKIEGO OBSZARU KULTUROWEGO, który przedłożyliśmy, 
przeznaczyliśmy zgodnie z jego założeniem na uzupełnienie elemen-
tów stroju codziennego, kapeluszy oraz obuwia czyli tzw. kierpiec. Był 
to dla nas mały zastrzyk finansowy przed Jubileuszem 25 lecia Zespo-
łów na odświeżenie garderoby młodszego Zespołu „Mali Grojcowia-
nie”. Projekt dofinansowano ze środków Regionalnego Ośrodka Kul-
tury w Bielsku-Białej w ramach programu Beskidzki Obszar Kulturowy 

Zrealizowaliśmy MIKROPROJEKT
BESKIDZKIEGO OBSZARU KULTUROWEGO

2019. Grupą docelową realizacji mikroprojektu były dzieci z DZR „Mali 
Grojcowianie”. Obecnie dzieci pracują w 2 grupach – dzieci młodsze 
i dzieci starsze. W sumie to ok. 70 młodych tancerzy doskonalących 
swe umiejętności i pogłębiające wiedzę regionalną w Zespole. Ciągle 
zużywające się stroje regionalne powodują, że zaczyna brakować  ele-
mentów by obdzielić nimi wszystkie dzieci. Rodzice posyłając dziecko 
do Zespołu oczekują, że szybko występować będzie w odpowiednim 
stroju regionalnym. Wystarczająca ilość strojów pozytywnie i  mobi-
lizująco wpływa na pracę dzieci, ich zaangażowanie. Realizacja mi-
kroprojektu bardzo pozytywnie wpłynęła na ten stan i wzbogaciła 
garderobę Zespołu.
 Rezultatem długofalowym mikroprojektu jest to, że dzieci będą 
mogły w 2020 r wystąpić w trakcie Jubileuszu 25 lecia Zespołu w pięk-
nych i odpowiednio prezentujących się strojach we wszystkich ich od-
mianach i kolorystyce. Oczywistym jest również fakt, że nie będzie to 
jedyny koncert w którym w następnych latach zaprezentują się „Mali 
Grojcowianie”.

Marek Jurasz

a oprócz tego nawiązały nowe znajomości z rówieśnikami z Wielkiej 
Brytanii.
 Oprócz zajęć sportowych obóz miał również na celu wypoczy-
nek. Dziewczęta odpoczęły od swych codziennych zajęć domowych, 
spędziły wspaniały tydzień w otoczeniu przyjaciół i pięknych Tatr. Mie-
liśmy okazję zwiedzić Zakopane, wyjechać kolejką na Gubałówkę i po-
spacerować po Krupówkach. Ponieważ pogoda dopisała, większość 
trwania obozu spędziliśmy na świeżym powietrzu i, po tygodniu, wy-
poczęci i z poczuciem zrealizowanego planu, zarówno zawodniczki 
jak i trenerzy wrócili do domu. Teraz czeka nas intensywna praca nad 
bezpośrednim przygotowaniem do lig, która rusza już niebawem.
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 Dobiega końca rok 2019, który był dla 
nas bardzo ciekawy i pracowity, pisaliśmy 
o  tym w poprzednim numerze „Naszej Gmi-
ny”. W ostatnich miesiącach mieliśmy okazję 
do kolejnych prezentacji i promocji regionu 
i  naszej Gminy podczas imprez kulturalnych 
i uroczystości lokalnych.

W oczekiwaniu na nasz Jubileusz

tencji Ojczyzny w 101 Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości. Po mszy św. odbył się koncert 
„Pieśni patriotycznych” w wykonaniu „Grojco-
wian” oraz  wspólnie śpiewanie z wszystkimi 
zgromadzonymi w kościele.
* Przedstawiciele naszych Zespołów wzięli 
udział w organizowanych również w naszej 
gminie 28. Posiadach Gawędziarskich oraz 
30. Konkursie Gry Na Unikatowych Instru-
mentach Ludowych i I Konkursie Pieśni Tra-
dycyjnej. Nasi muzycy i śpiewacy podczas 
tegorocznego konkursu zdobyli: Kategoria 
– Kapele: II miejsce i nagrodę pieniężną - Ka-
pela „Mali Grojcowianie” z Wieprza (1), Kate-
goria - Grupy śpiewacze: II miejsce i nagrodę 
pieniężną - „Małe Grojcowianki” z Wieprza, 
Kategoria - Kapele młodzieżowe: Wyróżnie-
nie i nagrodę - Kapela „Mali Grojcowianie” 
z Wieprza (2), Kategoria - Śpiew solo: I miej-
sce i nagroda pieniężna - Katarzyna Kupczak 
z Juszczyny. Wszystkim serdecznie gratuluje-
my i  życzymy dalszych sukcesów.
* 28 listopada, jak co roku odbyły się uroczy-
stości związane z jubileuszem  50 -lecia poży-
cia małżeńskiego dla par z naszej Gminy. Dla 
Szanownych Jubilatów i gości zagrała kapela 
dziecięca „Mali Grojcowianie”.

UWAGA sympatycy „GROJCOWIAN”, zbliża 
się okres kolędowy. Zespół wraz z parafiana-
mi i gośćmi  powita Narodzone Dzieciątko  
podczas mszy św. Pasterskiej  w Przybędzy 
i Juszczynie. Bądźcie tam z nami i kolędujmy 
wspólnie Nowo Narodzonemu Jezuskowi.
 Ponawiamy również ZAPROSZENIE na 
nasze świąteczne  spotkanie JUBILEUSZO-
WE. Jeszcze w tym roku! 29 grudnia 2019 r. 
rozpoczniemy mszą św. w Kościele Parafial-
nym w Wieprzu o godz.15.00. Po mszy św. 
koncert kolęd i pastorałek pt. „Spotkanie 
pokoleń” w wykonaniu obecnego składu ze-
społu, zaproszonych byłych solistów Zespołu 
i wszystkich, którzy chcą z nami zaśpiewać. 

Po koncercie spotkanie wszystkich byłych 
i obecnych członków Zespołu przy CHOINCE 
na sali w  Brzuśniku. Pragniemy aby to spo-
tkanie odbyło się w miłej, świątecznej, ciepłej 
i  rodzinnej atmosferze w gronie osób które 
przez 25 lat tworzyły historię i sukcesy nasze-
go Zespołu. Proszę rezerwować czas i zapla-
nować te kilka godzin na spotkanie z koleżan-
kami i kolegami. Prosimy również o kontakt 
z nami w celu rezerwacji miejsc.
 Nadchodzący Nowy Rok rozpoczniemy 
radośnie kolędując z naszym świątecznym re-
pertuarem w różnych miejscach , a będzie to :
* 5 stycznia 2020 r. w Dąbrowie Górniczej
* 6 stycznia 2020 r. w Wieprzu podczas Orsza-
ku Trzech Króli
* 12 stycznia 2020 r. w  Gliwicach
* 19 stycznia 2020 r. w Cieszynie
* 26 stycznia 2020 r. podczas „Rodzinnego Ko-
lędowania” w SP w Wieprzu
* 8 lutego 2020 r. w Bukowinie Tatrzańskiej 
podczas „Wieczoru Górali Żywieckich”
 Na koniec tego mijającego roku Gospo-
darzom Gminy, Radnym, wszystkim organiza-
cjom społecznym i mieszkańcom pragniemy 
przekazać  serdeczne podziękowania płynące 
od całego Zespołu Regionalnego „Grojcowia-
nie” za wsparcie i wyrazy sympatii.

„Na scynści, na zdrowi na ty Godni Świynta
i tyn Nowy Rok .

Byście byli zdrowi, weseli, a jedyn drugimu 
dobrego zycyli,

By wom nie zabrakło w studni wody,
a pomiyndzy Wami w chałpie zgody.

By Wom mlyko rzykom płynyło a  w Wasej 
chałpie wsyćkigo pod dostatkiym było.

Zycymy Wom zdrowio, scynścio pomyślności, 
długik lat zycio i dużo radości.

Tak to Boze dej!
Tak to Boze dej!
Tak to Boze dej!

Jadwiga Jurasz i Brygida Murańska
(zdjęcia Marek Jurasz)

* 25 – 26 - 27 października żeńska część z Ze-
społu wzięła udział w III Święcie Pieśni czyli 
Przeglądzie im. Zofii i  Józefy Sordyl w Ło-
dygowicach oraz koncercie Finałowym  na 
Zamku Habsburgów i Muzeum Żywieckim. 
Wyróżnienie i  nagrodę pieniężną otrzymała 
Grupa śpiewacza „Grojcowianki” (młodzież). 
Dodatkowo komisja przyznała nagrodę spe-
cjalną za kultywowanie tradycji śpiewaczych 
oraz nagrodę pieniężną grupie śpiewaczej 
„Grojcowianki” (dorośli).
* 26 października - kolejny ciekawy dzień 
w Powiecie Żywieckim. Warsztaty doskonalą-
ce dla instruktorów w temacie “Folklor Górali 
Żywieckich”. Projekt realizowany przez Regio-
nalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej, a dofi-
nansowany ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego p.n. “EtnoPolska 
2019”. Spotkanie odbyło się w DK “Papiernik” 
w Żywcu. Zajęcia prowadzone były przez spe-
cjalistów, znawców naszego folkloru z udzia-
łem Zespołów z Żywiecczyzny. Nie zabrakło 
też instruktorów z  Zespołu “Grojcowianie”. 
Podczas warsztatów zaprezentowała się rów-
nież nasza żeńska  grupa w tradycyjnym tań-
cu kobiet  na urodzaj („Bon”).
* W sobotę 9 listopada Kapela zagrała pod-
czas Maratonu Beskidy u „Bacy” Edwarda 
Dudka. W oczekiwaniu na dekorację najlep-
szych biegaczy, zawodnicy i goście mogli 
posłuchać tradycyjnej muzyki z Beskidu Ży-
wieckiego.
* 11 listopada –  o godz. 9.00 Kościół Parafial-
ny w Wieprzu wypełnił się parafianami i gość-
mi  zgromadzonymi podczas mszy św. w  in-
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 „Władysław Pieronek uczynił wiele dla zachowania tradycji i hi-
storii Radziechów. Naszą powinnością  jest kontynuowanie Jego dzie-
ła i zachowanie pamięci o Nim.”
 Przytoczony fragment wystąpienia dyrektor Małgorzaty Kaspe-
rek sprzed trzech lat z okazji 90- lecia oraz nadania imienia przedszko-
lu stał się mottem corocznych obchodów Święta Patrona Przedszkola 
im. Władysława Pieronka w Radziechowach. Tegoroczna uroczystość 
miała miejsce w dniu 13 listopada 2019r. Wspólne świętowanie 
w przedszkolu zainicjowane zostało odśpiewaniem przez wszystkich 
zebranych 4-zwrotkowego hymnu narodowego oraz hymnu przed-
szkola „Hej, chłopcy juhasi!”, do którego słowa napisał Władysław Pie-
ronek. Regionalne występy dzieci, tańce i recytacja wierszy autorstwa 
Władysława Pieronka wzbogacone zostały prezentacją ukazującą 
uczestnikom spotkania postać Patrona przedszkola: legionisty, samo-
rządowca zasłużonego dla rozwoju Radziechów, regionalisty, kronika-
rza i poety. Spotkanie było też okazją do podsumowania projektu „Co 
góralowi w duszy gra?- radziechowska nuta wczoraj i dziś”, którego 
realizacja zaowocowała zwycięstwem Przedszkola im. Władysława 

Święto Patrona  w Przedszkolu
im. Władysława Pieronka w Radziechowach

Pieronka w ogólnopolskiej X-tej edycji konkursu Edukacja Regionalna 
w Szkole. Na zakończenie uroczystości zaproszonym gościom zosta-
ły wręczone pamiątkowe albumy dokumentujące realizację projektu 
i sukces przedszkola na szczeblu ogólnopolskim. Padło wiele miłych 
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PROJEKT GWIAZDA KOLĘDNICZA
 Od września Klub Seniora „Wrzos” 
z Juszczyny realizuje projekt pod nazwą 
„GWIAZDA KOLĘDNICZA” - dofinansowany 
ze środków Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Bielsku-Białej w ramach programu Beskidz-
ki Obszar Kulturowy 2019. Projekt ma na celu 
propagowanie i utrwalenie miejscowych 
zwyczajów i obrzędów, sztuki ludowej po-
przez warsztaty z projektowania i tworzenia 
gwiazd kolędniczych. Przedsięwzięcie to,  jest 
inicjatywą zachęcającą do reaktywowania 
zanikającej tradycji budowania gwiazd oraz 
ich ozdabiania i kolędowania od domu do 
domu podczas okresu Świąt Bożego Naro-
dzenia. Seniorzy spotykają się w każdy po-
niedziałek, wtorek i czwartek, aby stworzyć 
kolorowe gwiazdy, zdobią je tradycyjnymi 
kwiatami i pomponami z bibuły. W ramach 

projektu odbyły się warsztaty z podopiecz-
nymi przedszkola w Juszczynie oraz w By-
strej. Klub Seniora ofiarował przedszkolakom 
gwiazdy wykonane z pomocą Pana Michała 
Kupczaka i  Pana Andrzeja Bieguna. Gwiazdy 
będzie można zobaczyć podczas Koncertu 
Laureatów XI Gminnego Przeglądu Kolęd 
i  Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych 
Gwiazda Betlejemska 2020, który odbędzie 
się 6 stycznia o godz.:16:00 w Domu Ludo-
wym w Wieprzu. Podczas koncertu zostanie 
rozstrzygnięty również konkurs Pocztówka 
Gminy Radziechowy-Wieprz.
 Seniorzy z Juszczyny podejmowali się 
już wielu kulturowych działań, dbają oni 
o  rozwój tradycji ciągle poszerzając wiedzę 
na tematy związane z kulturą ludową na-
szego regionu. „Liczymy, że w przyszłym roku 
uda się zrealizować kolejne ciekawe działa-
nia” – mówi Zofia Jura, wice przewodnicząca 
KS  Wrzos z  Juszczyny. „Zachęcamy Seniorów 

z całej Gminy Radziechowy-Wieprz do działa-
nia na rzecz dzieci i młodzieży. Możemy dawać 
przykład seniora aktywnego, otwartego na 
otoczenie, chętnego do współpracy i dzielącego 
się wiedzą i doświadczeniem. Niech żyje senior 
aktywny!” – mówi przewodnicząca Klubu Se-
niora - Krystyna Leszczewska.

Katarzyna Zemczak

Życzymy wszystkim czytelnikom Biuletynu 
Nasza Gmina Radziechowy-Wieprz

a w szczególności Seniorom, dużo zdrowia 
i radości z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. 
– Klub Seniora „Wrzos” z Juszczyny.

słów pod adresem wychowanków i nauczycieli przedszkola. Były też 
podarunki, a wśród nich przepiękna rzeźba wykonana przez Pana 
Mieczysława Pieronka przedstawiająca szopkę bożonarodzeniową. 
Dziękujemy wszystkim osobom, które swoją obecnością uświetniły 
uroczystość, a byli to: Ksiądz Dziekan Piotr Pokojnikow, Wójt Gminy 
Radziechowy- Wieprz Maciej Mika, przedstawiciele rodziny Patrona 
w osobach: Mieczysław Pieronek (syn Władysława Pieronka), Cze-
sława Matlak (córka Władysława Pieronka), Agnieszka Wilk- Świstuń 
i Wojciech Matlak (wnuki Patrona przedszkola), dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. ks. prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach Jadwi-
ga Śleziak, dyrektor Gminnego Centrum Promocji Kultury Turystyki 
Agnieszka Biegun, kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Radzie-
chowy –Wieprz Małgorzata Piela, kierownik muzyczny zespołu Groj-
cowianie Brygida Murańska (która jednocześnie zapewniła oprawę 
muzyczną uroczystości), regionalista i radny gminny Grzegorz Brod-
ka, regionalista Józef Pielichowski, organista Kościoła p.w. Św. Marcina 
w Radziechowach Jerzy Greń oraz przewodnicząca Rady Rodziców 
Iwona Strączek. Obecni byli też przedstawiciele rodziców przedszko-

laków. Dziękujemy pracownikom przedszkola za współorganizowanie 
świętowania, a Radzie Rodziców za sfinansowanie wydruku albumów. 
Specjalne podziękowania kierujemy w stronę  Pani Agnieszki Zem-
czak- Karkoszka za piękne udokumentowanie wydarzenia. Atmosferę 
i charakter uroczystości w pełni oddają słowa wiersza dedykowane-
go Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi, zmarłemu 27 grudnia 
2018r., wielkiemu przyjacielowi Przedszkola im. Władysława Pieronka 
w Radziechowach, synowi Patrona przedszkola:
„W parafii prastarej pomiędzy górami
Kościółek swych wiernych przyzywa dzwonami.
A dzieciom przedszkolnym ta dzwonów muzyka
Dzień każdy otwiera i każdy zamyka.
W codziennej modlitwie wraz z swoim Patronem
Oddają przedszkole pod Boga ochronę”

Z serdecznymi podziękowaniami:
Małgorzata Kasperek- dyrektor Przedszkola
im. Władysława Pieronka w Radziechowach
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Maraton Beskidy
już za nami…

 Endorfiny, szalone kołatanie w piersi i wspaniałe widoki – to one 
czekały na trasie na biegnących maratończyków i piechurów startu-
jących z kijami Nordic Walking. Niesamowity klimat pomimo (a może 
też dzięki obecności?) pierwszych łat śniegu rozrzuconych na trasie 
i mżawek deszczu. W sobotę 9 listopada 2019 r. odbyła się kolejna 
edycja najstarszego maratonu górskiego w Polsce pn. EUROPACUP 
– BESKIDY – MARATON   2019 XII MARATON BESKIDY! V MIĘDZYNA-
RODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W MARATONIE GÓRSKIM NORDIC 
WALKING, a dla mniej zaawansowanych na dystansie 17 km XI RAJD 

 Okrągły Jubileusz 20-lecia w tym roku świętowało Stowarzysze-
nie Dzieci Serc. W dniu 15 listopada 2019 r. w dom na ul. Abramskiej 
członkowie klubu gościli Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Bielsko 
- Żywieckiej, Romana Pindla wraz z Ks. Proboszczem Piotrem Pokoj-
nikowem, Dziekana Dekanatu Radziechowskiego. Podczas tego wy-
jątkowego spotkania przybliżona została w telegraficznym skrócie 
20-letnia historia stowarzyszenia. 

STOWARZYSZENIE DZIECI SERC,
JEST JUŻ Z NAMI 20-LAT!

 Stowarzyszenie Dzieci Serc jest instytucją non profit działającą 
pro publiko bono. Ich Patronem jest Bł. O. Michał Tomaszek misjonarz, 
zamordowany przez organizację Świetlisty Szlak, 9 sierpnia 1991 r. 
w Peru, Pariacoto. 
 Serdecznie gratulujemy jubileuszu i życzymy wiele Łask Bożych 
na następne lata działalności!

Zdjęcia z archiwum Stowarzyszenia Dzieci Serc

NORDIC WALKING. Emocje szaleją od chwili przypięcia numeru, aż po 
przekroczenie linii mety, na której na zawodników czekał z gratulacja-
mi Komandor Maratonu Edward Dudek. 
 42 km na tym wymagającym terenie - przez który przebiega Ma-
raton Beskidy - mocno zapada w pamięć. Kto nie przemierzył trasy, 
temu trudno będzie zrozumieć radość z ukończenia maratonu, trady-
cyjnego zjazdu w błocie z Matyski, ani metrowej kiełbasy dołączonej 
do nagród. Ale można wystartować za rok! 
 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów, które znaj-
dziecie Państwo na stronie: https://www.bgtimesport.pl/online/za-
wody/zaw_id/415

(M.B.)
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 9 i 10 listopada (sobota, niedziela) w Je-
leśni i Milówce odbyły się przesłuchania w ra-
mach projektu 28. Posiady Gawędziarskie 
oraz 30. Konkurs Gry na Unikatowych Instru-
mentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego 
- „Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z  Funduszu Promocji kultury”. Jury wysłuchało 
66 prezentacji, w tym:  54 solistów, 8 kapel 
i  4  grupy śpiewacze oraz 43 gawędziarzy. 
Protokół dostępny jest na stronach  http://
www.rok.bielsko.pl oraz www.cowkulturze.pl. 
Przesłuchania konkursowe poprzedzone były 
cyklem warsztatów w każdym z trzech rejo-
nów Beskidów. Były to warsztaty śpiewu bia-
łym głosem, warsztaty z gry na unikatowych 
instrumentach ludowych oraz warsztaty 
gwarowe. W trakcie tych warsztatów uczest-
nicy zdobyli wiedzę na temat typowego dla 
górali tzw. białego śpiewu, technik oddechu 
oraz eksploatacji strun głosowych, uczestni-
cy wysłuchali znamienitych muzyków i ich 

28. POSIADY GAWĘDZIARSKIE  ORAZ 30. KONKURS 
GRY NA UNIKATOWYCH INSTRUMENTACH LUDOWYCH

I ŚPIEWU TRADYCYJNEGO
prelekcji dotyczącej instrumentów ludowych 
i muzyki tradycyjnej. Poznali typowe dla swo-
jego regionu melodie, sposoby grania oraz 
ozdobniki. Biorący udział w warsztatach ga-
wędziarskich zdobyli podstawowe informa-
cje na temat gwary z danego regionu, omó-
wiona została forma gawędy wyjaśniająca 
jej podłoże historyczne i kulturowe. Wykłady 
poruszały także problematykę współczesne-
go utożsamiania się z własnym regionem 
i wyjaśniały, jak ma wyglądać forma gawędy 
oraz o czym powinna ona opowiadać. Było to 
solidne przygotowanie do przesłuchań kon-
kursowych.
 Głównym celem przeglądów jest popu-
laryzowanie autentycznej muzyki i twórczości 
ludowej, a także ożywianie i podtrzymywanie 
ludowego muzykowania, tradycji gawędziar-
stwa i białego śpiewu. Podczas przesłuchań 
można było na żywo zobaczyć najlepszych 
muzykantów, gawędziarzy i śpiewaków z Be-
skidu Śląskiego i Żywieckiego oraz górali 

babiogórskich i kliszczackich, którzy zapre-
zentowali archaiczne, a także współczesne 
góralskie melodie i gawędy. Wysłuchaliśmy 
najwybitniejszych ludowych artystów. Wśród 
nich gawędziarzy: Józefa Niesyta z Jasienicy, 
Zofię Sordyl z Korbielowa, Marię Grzegorek 
z Juszczyny, oraz skrzypka Władysława Byrtka 
i multiinstrumentalistę Antoniego Gluzę ze 
Szczyrku. Konkurs corocznie przyciąga oko-
ło setki uczestników w różnych kategoriach 
wiekowych (dziecięcej, młodzieżowej i doro-
słej). W tym roku po raz pierwszy w konkursie 
zaprezentowali się śpiewacy soliści i grupy 
śpiewacze. 
 Za nami w sumie 5 warsztatów i 2 kon-
certy. Pierwszy odbył się w Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej 17 listopa-
da, zaś uroczysta Gala odbyła się w Wieprzu 
24  listopada. Gościliśmy na niej wielu uta-
lentowanych muzyków, instrumentalistów 
i gawędziarzy. Podczas koncertu można było 
obejrzeć wystawę fotograficzną z poprzed-
nich edycji konkursu. Zawisły fotografie au-
torstwa Panów: Dariusza Kocemby, Marka 
Jurasza oraz Daniela Franka. Wystawę można 
oglądać do końca stycznia w Budynku Urzę-
du Gminy Radziechowy-Wieprz. 
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 10 grudnia br. odbyły się przesłuchania w XI Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych Gwiazda Betlejem-
ska 2020! Przesłuchano ponad 190 osób - w tym dwie grupy dorosłych.
Serdecznie dziękujemy Jury w składzie: Pani Barbara Mika, Pani Dorota Ryżka, Pani Anna Tomiak oraz Pan Michał Czulak.
Dziękujemy współorganizatorom: Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Brzuśniku.
Dziękujemy także naszym Sponsorom: ETNOBankowi Spółdzielczemu w Radziechowach-Wieprzu oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Brzuśniku.

Wszystkich zapraszamy na KONCERT LAUREATÓW konkursu, który odbędzie się 6 stycznia 2020 r. o godz.: 16:00 w Domu Ludowym w Wie-
przu – tam poznamy wyniki.
Podczas koncertu zostanie rozstrzygnięty również konkurs „Pocztówka Gminy Radziechowy-Wieprz”.
Serdecznie zapraszamy!

(fot. Agnieszka Zemczak-Karkoszka)

ZA NAMI PRZESŁUCHANIA W PRZEGLĄDZIE 
„GWIAZDA BETLEJEMSKA 2020”

 Organizatorzy wydarze-
nia: Regionalny Ośrodek Kultury 
w  Bielsku-Białej, Gminne Cen-
trum Kultury, Promocji, Turysty-
ki w Radziechowach-Wieprzu, 
Gminny Ośrodek Kultury w Jele-
śni oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Milówce, Starostwo Powiato-
we w Żywcu - Wydział Turystyki, 
Kultury, Sportu i Promocji.
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