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Gmina Łodygowice z wyróżnieniem
PRZYJAZNA WIEŚ

Więcej na str. 13

Kadencja na półmetku
CZAS PODSUMOWAŃ…

Mija połowa kolejnej kadencji pracy samorządu w Naszej Gminie.  
To zawsze skłania do podsumowań, przemyśleń czy udało się wszystkie 
zamierzenia zrealizować, czy można było zrobić więcej, lepiej ...

Mam nadzieję, że u większości naszych mieszkańców panuje przekonanie, 

Nowe okręgi wyborcze
Rada Gminy Łodygowice przyjęła 
uchwałę wprowadzającą nowy 
system wyborczy w Gminie Łody-
gowice i dokonała podziału Gminy 
na 15 jednomandatowych okręgów 
wyborczych.   

            Więcej na str. 13.

Inwestycje na półmetku  
kadencji

O inwestycach drogowych, komu-
nalnych i innych projektach zreali-
zowanych w latach 2011-2012.  

  Więcej na str. 3.

Nowe zasady odbioru  
odpadów komunalnych

Mieszkaniec będzie składał dekla-
rację dot. ilości osób zamieszka-
łych na nieruchomości i sposobie 
oddawania odpadów komunalnych 
(selektywnie, czy nieselektyw-
nie). Deklaracje będą zbierane do  
30 marca 2013 r. 
            Więcej na str. 16.

Ważne pytania - ważne 
odpowiedzi ...

Rozpoczynamy nowy cykl waż-
nych informacj i  nurtu jących 
mieszkańców Naszej Gminy,  
a związanych z funkcjonowaniem 
Urzędu Gminy.
         Więcej na str. 15.

Zaproszenie do Pietrzykowic
Zapraszamy 6 stycznia 2013 r.na 
24 Przegląd Zespołów Kolędni-
czych i Obrzędowych w Pietrzyko-
wicach. Więcej informacji na stronie 
internetowej gminy i na plakatach.

      Więcej na str. 2

Gminne Centrum Kulturalne
w Łodygowicach

Wyremontowane Przedszkole
w Pietrzykowicach
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Na dzień dzisiejszy mamy stabilną sytuację finansów 
Naszej Gminy. Pomimo znaczących wydatków budżet 
jest oceniony pozytywnie przez instytucje nadzorcze  
i kontrolne, w tym Regionalną Izbę Obrachunkową. Taki 
stan rzeczy wynika z faktu, że środki budżetowe nie 
zostały „przejedzone”, a wydane na inwestycje zwięk-
szające majątek gminy. Mamy świadomość zagrożeń 
wynikających z prognozowanego kryzysu gospodarczego, 
którego symptomy są już dzisiaj widoczne i nie ominęły 
Naszej Gminy. Pomimo tych zagrożeń w sposób niezwykle 
ostrożny i wyważony będziemy jednak nadal realizować 
rozpoczęte i podejmować nowe inwestycje. 

W kolejnych latach przewidujemy dalszą budowę 
chodników, aby poprawić bezpieczeństwo pieszych. 
Nadal zamierzamy remontować i budować drogi gminne  
i poprawiać infrastrukturę drogową. W oparciu o pozy-
skane już środki zewnętrzne planujemy zmodernizować  
i rozbudować budynek Gminnego Ośrodka Kultury  
w Łodygowicach, wykonać termodernizację budynku 
szkoły w Biernej oraz remont i rozbudowę Zespołu Szkół 
Specjalnych. Staramy się również utrzymać dotychczaso-
we nakłady na oświatę, kulturę oraz sport i rekreację. 

W roku 2013 czekają nas zasadnicze zmiany w gospo-
darce odpadami w związku z wprowadzeniem przez Sejm 
nowej ustawy. Aby spełnić wymagania nowych przepisów 
w tym zakresie, podjęliśmy decyzję o przekształceniu Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach w spółkę 
komunalną, której wyłącznym właścicielem będzie Gmina.  
To umożliwi nam, mam nadzieję, utrzymanie zatrudnienia 
na obecnym poziomie bez zwolnień pracowników i odbiór 
śmieci od mieszkańców praktycznie w niezmienionej formie.  
O wynikających z ustawy szczegółach i obowiązkach 
będziemy na bieżąco informować.

Pragnę na koniec wszystkim mieszkańcom podzięko-
wać za te kolejne lata dobrej współpracy, za klimat, który 
towarzyszył naszym wspólnym przedsięwzięciom. Każdy 
z Was w tym wszystkim co było dobre miał swój udział. 

Zapewniam też o bardzo dobrej współpracy z Radą 
Gminy na czele z jej Przewodniczącym. We współpracy 
kierujemy się zasadą, że sprawy mieszkańców są naj-
istotniejsze, a samorząd powinien być z dala od polityki  
i osobistych ambicji. Dla nas najważniejsi są i muszą być 
Mieszkańcy.

Wójt Gminy 
Andrzej Pitera

... Mam nadzieję, że u więk-
szości naszych mieszkań-
ców panuje przekonanie, 
że Nasza Gmina nadal się 
rozwija, bo przecież może-
my dostrzec wokół siebie 
znacząco zmieniającą się 
rzeczywistość, począwszy 
od tych najdrobniejszych 

inwestycji takich jak umocnienie brzegów rzek i poto-
ków, remonty mostów na drogach gminnych, poprawa  
infrastruktury drogowej, odtworzenie przepustów, rowów, 
budowa nowych dróg i remont istniejących, budowa no-
wych chodników, parkingów, placów zabaw, nowej infra-
struktury sportowej, rekreacyjnej, a skończywszy na takich 
inwestycjach jak termodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej - w tym szkół i przedszkoli, ośrodków zdrowia, 
budowa i otwarcie jedynego w naszym powiecie klubu 
dziecięcego dla dzieci do lat 3, czy dobiegającej finału 
budowie kanalizacji- inwestycji rzędu 120 mln złotych.

Pomimo znacznego przesunięcia terminu oraz 
upadłości głównego wykonawcy, udało się do dzi-
siaj włączyć do sieci około 3 tysięcy budynków oraz 
zlecić wykonanie projektów na tzw. „białe plamy”,  
a więc obszary pominięte przy opracowaniu projektu 
podstawowego z lat 1999/2000.Łącznie zapewni to 
pokrycie Gminy w 80% siecią kanalizacyjną - to jeden  
z najwyższych wskaźników. Jeszcze raz dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom za podjęty wysiłek i wyrzeczenia ko-
nieczne przy realizacji tych wielu przedsięwzięć. 

Nowe inwestycje, nowe programy, to efekt kolejnych 
działań i pozyskanych przez nas dotacji krajowych i unij-
nych. Do tego jest potrzebny nie tylko pomysł, ale i projekt 
przygotowany na wysokim poziomie. To od kilku lat udaje 
się robić naszemu zespołowi urzędników niezwykle sku-
tecznie, bez zlecania podmiotom zewnętrznym. 

Działania na rzecz społeczności Naszej Gminy obej-
mują również szeroką ofertę z zakresu kultury, sportu  
i rekreacji. Dzięki współpracy z fundacją Braci Golec duża 
grupa naszych dzieci może bezpłatnie uczyć się gry na 
instrumentach muzycznych, zaś przy kompleksie boisk 
„Orlik” w Pietrzykowicach prowadzona jest profesjonal-
na szkółka piłkarska dla naszych „milusińskich”, zaś  
w placówkach szkolnych w czasie wolnym od zajęć- naj-
częściej w soboty, prowadzone są zajęcia rekreacyjno-
sportowe. 

Dofinansowujemy też wakacyjne wyjazdy na-
szych dzieci na kolonie i obozy. Bardzo profesjonal-
nie rozwijają się również grupy działające w ramach 
Gminnego Ośrodka Kultury, szczególnie regionalny 
zespół Magurzanie i Młodzieżowa Orkiestra Dęta,  
a uwieńczeniem szerokiej oferty GOK-u są cykliczne dni 
Gminy Łodygowice, gdzie można zobaczyć i wysłuchać 
wybitne gwiazdy polskiej estrady muzycznej. Wspoma-
gamy działalność Kół Gospodyń Wiejskich czy Związków 
Emerytów i Rencistów. Ciekawą ofertę dla czytelników ma 
również do zaoferowania Gminna Biblioteka Publiczna.

CZAS PODSUMOWAŃ…

Most na Kalonce



3

Biuletyn Samorządowy Gminy Łodygowice

 

PODSUMOWANIE POŁOWY KADENCJI
Infrastruktura drogowa: 

Zadania zrealizowane z ramach usuwania 1. 
skutków powodzi:

Remont ul. Nad Żylicą w Łodygowicacha) 
Odbudowa umocnień siatkowo-kamiennych b) 
w rejonie mostu ul. Kubinów w Łodygowicach
Odbudowa ul. Lipowej w Łodygowicach, c) 
Odbudowa ul. Spacerowej – etap II  d) 
w Łodygowicach,
Odbudowa umocnień potoku Bartoszowiec e) 
wzdłuż ul. Kamiennej w Łodygowicach wraz  
z budową chodnika, 
Remont kładki dla pieszych przy  f) 
ul. Piastowskiej w Łodygowicach,
Odbudowa drogi gminnej ulicy Pod Groniem  g) 
w Łodygowicach,
Remont  drogi gminnej ul. Wielodroga  h) 
w Pietrzykowicach - etap II,
Remont mostu w ciągu ul. Kalonka  i) 
w Łodygowicach,
Remont mostu w ciągu ul. Mickiewicza j) 
w Łodygowicach,

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Łodygowicach 2. 
wraz z budową chodnika, NPPDL,
Budowa parkingu przy kościele w Zarzeczu3. 
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na 4. 
parkingu przy Urzędzie Gminy,
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na 5. 
parkingu przy cmentarzu w Łodygowicach 
Dolnych,
Budowa chodnika łączącego ul. Kasztanową  6. 
z ul. Żywiecką,
Położenie nawierzchni asfaltowej na drogach:7. 
- ul. Równa w Pietrzykowicach, 
- ul. Poziomkowa w Pietrzykowicach, 
- ul. Nowa w Pietrzykowicach,
- ul. Mickiewicza w Pietrzykowicach,
- ul. Szkolna w Pietrzykowicach,
- ul. Łączna w Pietrzykowicach – etap II,
- ul. Jana Pawła II w Zarzeczu, 
- ul. Szczytowa w Zarzeczu, 
- ul. Kasztanowa w Biernej,
- ul. Boczna w Łodygowicach,
- ul. Muzyków w Łodygowicach,
- ul. Nowy Świat w Łodygowicach, 
- ul. Słoneczna w Łodygowicach, 

Utwardzenie ul. Jaśminowej w Pietrzykowicach  8. 
i ul. Łęgowej w Biernej.
Odwodnienie ul. Postępu Rolniczego  9. 
w Łodygowicach.
Remont most w ciągu ul. Cichej w Biernej.10. 
Montaż 11 lamp oświetleniowych przy drogach 11. 
powiatowych. 
Wykonanie progu zwalniającego na ul. Okrężnej 12. 
w Łodygowicach.

Wymiana barier betonowych na energochłonne 13. 
przy ul. Sportowej w Zarzeczu,
Zabezpieczenie brzegów Żylicy  14. 
i zabezpieczenie korpusu ul. Piastowskiej 
w Łodygowicach – zadanie RZGW, 
współfinansowane przez gminę,
Zabezpieczenie brzegów Żylicy  15. 
i zabezpieczenie korpusu ul. Grzybowej  
w Łodygowicach  - zadanie RZGW, realizowane 
przez gminę, 
Zabezpieczenie brzegów Żylicy  16. 
i zabezpieczenie muru oporowego przy 
budynku GOK w Łodygowicach- zadanie 
RZGW,realizowane przez gminę.

Razem: 4 165 000 zł, 
w tym pozyskane dofinansowanie 2 124 000zł

Obiekty komunalne:
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia  1. 
w Łodygowicach, WFOŚiGW.
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia  2. 
w Pietrzykowicach, WFOŚiGW.
Położenie nawierzchni poliuretanowej na boisku 3. 
przy Zespole Szkół w Pietrzykowicach wraz  
z odwodnieniem boiska, PROW 2007-2013. 
Położenie nawierzchni poliuretanowej na boisku 4. 
przy Zespole Szkół w Łodygowicach Dolnych 
oraz budowa bieżni, skoczni w dal i stanowiska 
do rzutu kulą, PROW 2007-2013.
Remont pomieszczeń Sołtysówki i utworzenie 5. 
Centrum Integracji Wiejskiej „Sołtysówka”  
z salą imprez i miejscami noclegowymi, PROW 
2007-2013.
Rozbudowa przedszkola w Łodygowicach. 6. 
Dolnych i utworzenie Klubu Dziecięcego, 
Program Maluch. 
Termomodernizacja Przedszkola  7. 
w Pietrzykowicach, WFOŚiGW.
Termomodernizacja Przedszkola nr 2  8. 
w Łodygowicach Górnych, WFOŚiGW.
Montaż instalacji solarnych w budynkach: 9. 
Zespołu Szkół w Pietrzykowicach, Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu, Zespołu 
Szkół nr 1 w Łodygowicach, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Łodygowicach i Urzędu 
Gminy, PROW 2007-2013. 
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole 10. 
Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach
Remont sali biesiadnej w remizie OSP  11. 
w Biernej, PROW 2007-2013. 
Ogrodzenie boiska do siatkówki w  Biernej.12. 

Razem: 3 919 000 zł, 
w tym pozyskane dofinansowanie 2 030 140zł
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Zakład Gospodarki Komunalnej:
Budowa wind dla niepełnosprawnych  1. 
w Ośrodkach Zdrowia w Łodygowicach  
i Pietrzykowicach - koszt 216 596,15 zł.
Zakup i montaż 6 szt. przystanków autobusowych 2. 
- koszt 30.000 zł.
Zakup koparko - ładowarki – koszt 215 250 zł.3. 
Zakup samochodów VW transporter i Fiat Doblo 4. 
Maxi .- koszt 125.000 zł.
Przeprowadzenie procedury przekształcenia 5. 
zakładu w komunalną spółkę prawa 
handlowego.
Odbiór i utylizacja 404 ton azbestu ze 140 posesji 6. 
prywatnych na terenie gminy – koszt  110 936,80 zł.

Inne projekty:
Realizacja projektu „E-integracja w Gminie 1. 
Łodygowice” w ramach którego 200 
mieszkańców gminy (otrzymujący świadczenia  
z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, 
młodzież pobierające stypendia socjalne oraz 
osoby niepełnosprawne)  otrzymało bezpłatnie 
na 2 lata laptopy wraz z darmowym dostępem 
do Internetu, Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka.
Remont dwóch zabytkowych kapliczek 2. 
słupowych – Pasterz i Krzyż, zlokalizowanych na 
cmentarzu w Łodygowicach Dolnych, drewnianej 
dzwonnicy w Biernej oraz kapliczki usytuowanej 
w Pietrzykowicach przy ul. Wielodroga  
w ramach projektu „Polsko-czeska współpraca 
poprzez wspieranie lokalnych tradycji, Program 
Operacyjny Współpracy Transgranicznej  
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007-2013.
Realizacja projektu „Współpraca i wymiana 3. 
doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud  
 Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony 
rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej do życia w społeczności 
lokalnej i pozalokalnej”, Polsko-Szwajcarski 
Program Współpracy.
Realizacja projektu „Poprawa jakości  i dostępności 4. 
informacji turystycznej na terenie powiatów: 
bielskiego i żywieckiego” w partnerstwie z miastem 
Żywiec, gminami: Czernichów, Lipowa i Wilkowice, 
RPO Województwa Śląskiego.
Rozpoczęcie realizacji projektu „Poprawa 5. 
jakości życia osób niepełnosprawnych 
poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół 
Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji 
Kulturalnej w Łodygowicach”.
Realizacja projektu „Animator- Moje Boisko Orlik 6. 
2012”-organizacja zajęć sportowych na boisku 
Orlik. 
Nabycie budynku Gminnego Ośrodka Kultury, 7. 
przygotowanie projektu technicznego rozbudowy 

i modernizacji budynku oraz złożenie wniosku  
o dofinansowanie inwestycji z PROW 2007-2013.
Uregulowanie stanu prawnego budynku szkoły 8. 
w Biernej, przygotowanie projektu technicznego 
termomodernizacji oraz złożenie wniosku  
o dofinansowanie inwestycji z WFOŚiGW.
Zakup działki nr 4159/5 o pow. 0,1915 ha na 9. 
poszerzenie cmentarza w Pietrzykowicach. 
Przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań 10. 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łodygowice.
Dofinansowanie do zakupu pojazdu ratowniczo-11. 
gaśniczego dla OSP w Pietrzykowicach. 

Najnowsze inwestycje:

Przedszkola jak nowe
Zakończyliśmy termomodernizację i przebudowę 

kotłowni w budynkach Przedszkola nr 2 w Łodygowicach 
Górnych i Przedszkola w Pietrzykowicach. Inwestycja 
była możliwa, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W obu przedszkolach 
została wymieniona instalacja co, kotły, stolarka 
okienna i drzwiowa, docieplone zostały ściany i stropy 
oraz zamontowano kolektory słoneczne. Dodatkowo 
w przedszkolu w Łodygowicach wymieniono pokrycie 
dachu i dobudowano wejście, natomiast w przedszkolu  
w Pietrzykowicach pomalowano dach i wnętrza. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 587 tys. zł. 

Było ...

Jest ...

Zakończone remonty mostów
W minionym kwartale zakończyliśmy generalne 

remonty mostów w ciągu dróg gminnych: ul. Kalonka  
i ul. Mickiewicza w Łodygowicach. Za kwotę ponad 458 
tys. zł wykonano zbrojenie oraz betonowanie konstrukcji 
mostów, uzupełniono podbudowę na dojazdach oraz 
wykonano nawierzchnię bitumiczną, zamontowano 
bariery energochłonne, wykonano umocnienie nasypów 
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oraz dna. Inwestycja w 80% finansowana była przez 
budżet państwa w ramach środków pozyskanych na 
usuwanie skutków powodzi z lat ubiegłych. Obecnie 
trwają prace przy remoncie mostu w ciągu ul. Zjazdowej 
w Pietrzykowicach. 

Remont dróg gminnych zakończony
Zakończyliśmy remont następujących dróg 

gminnych:
 Łodygowice: ul. Muzyków- 260 m, ul. Boczna – 30 m, 

ul. Nowy Świat – 454 m, ul. Słoneczna – 197 m, Bierna: 
ul. Kasztanowa – 85 m, Pietrzykowice: ul. Łączna etap 
II – 161 m, ul. Szkolna – 80 m, ul. Mickiewicza – 250 m, 
ul. Nowa – 70 m.

Na wszystkich została położona nowa nakładka 
asfaltowa. Częściowo wykonano remont odwodnienia. 
Roboty budowlane prowadziła firma Dromil Sp. z o.o. 
Całkowita wartość robót wyniosła 654 tys. zł. 

Fundusze unijne poprawiają stan zabytków  
w Gminie Łodygowice

W ramach dofinansowanego ze środków unijnych pro-
jektu wykonaliśmy remont 4 obiektów sakralnych na te-
renie gminy Łodygowice: dwóch zabytkowych kapliczek 
słupowych – Pasterz i Krzyż, zlokalizowanych na cmen-
tarzu w Łodygowicach Dolnych, drewnianej dzwonnicy 
w Biernej oraz kapliczki usytuowanej w Pietrzykowicach 
przy ul. Wielodroga. Dodatkowo w Pietrzykowicach obok 

wyremontowanej kapliczki po-
wstał punkt widokowy z małą 
architekturą. 

Dzięki porozumieniu z Regionalnym Zarządem Go-
spodarki Wodnej w Krakowie za kwotę 140.000 zł wyko-
naliśmy dwa ważne umocnienia brzegów Żylicy i potoku 
bez nazwy w Łodygowicach. 

Pierwsze zadanie dotyczyło zabezpieczenia brzegów 
Żylicy przy Gminnym Ośrodku Kultury. 

Wspólnie z RZGW zakończyliśmy dwa ważne zadania ...
Dzięki tej inwestycji nie tylko zabezpieczono istnie-

jący obiekt, ale także zabezpieczono brzeg, wzdłuż 
którego rozbudowy-
wany będzie budy-
nek GOK-u. Drugie 
zadanie dotyczyło 
ochrony ul. Grzy-
bowej w Łodygo-
wicach Górnych. 
W ramach tego 
zadania wykonano 
specjalne umocnie-
nia zapobiegające 
podmywaniu grun-
tu pod drogą, jak 
również uporząd-
kowano teren na 
długości 350 mb.  
i wykonano barierkę 
energochłonną.

opr. na podst.inf. UG

opr. na podst. inf. UG
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Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców Gminy Łodygowice 
zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowi-
cach od 2008 roku realizuje projekt systemowy  

w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prio-
rytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,  Poddzia-
łania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej w ramach projektu 
Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców Gminy 
Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wyłoniona w 2012 roku 8-osobowa grupa uczestniczek 
i uczestników projektu:

uczestniczyła w • warsztatach umiejętności i kom-
petencji społecznych, które były poprzedzone  
i zakończone konsultacją psychologiczną;
indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodo-• 
wym (badanie preferencji i predyspozycji zawo-
dowych uczestniczek/uczestników projektu) oraz 
w warsztatach grupowych z obszaru doradztwa 
zawodowego;

kursach zawodowych np. kucharz, opiekun osób • 
starszych i dzieci, specjalista ds. kadr, płac i ubez-
pieczeń społecznych, eksploatacja urządzeń i in-
stalacji elektrycznych, pracownik ochrony fizycznej 
osób i mienia na licencję I stopnia;
terapii psychologicznej.• 

Uczestniczki i uczestnicy w ramach projektu otrzymują 
zasiłki celowe. Całkowita wartość projektu na lata 2012-
2013 wynosi 224 696,90, z czego kwota 29 210,60 zł 
stanowi wkład własny finansowany z budżetu gminy.

Chętnych do uczestnictwa w projekcie (początek 
2013 roku) celem zwiększenia motywacji i zdolności 
do aktywności zawodowej, zwiększenia kompetencji  
i umiejętności społecznych, podniesienia kwalifikacji 
zawodowych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny  
z GOPS Łodygowice: 33/8631 854; 33/8631 909. 

 przygotowała: Anna Jakubiec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygo-
wicach to jednostka gminy, której podstawowym 

zadaniem jest pomoc osobom najbardziej potrzebują-
cym. Do października br.  z  pomocy finansowej GOPS-u 
skorzystało 118 rodzin, w tym 53 osoby prowadzące 
samodzielne gospodarstwa domowe. Łącznie przyznano 
pomoc finansową na kwotę 85 023 zł. Kwota ta obejmuje 
pomoc finansową w formie zasiłku celowego, zasiłku celo-
wego specjalnego, zasiłku celowego na zdarzenie losowe, 
oraz zasiłki okresowe wypłacane z zadań własnych. 

 
Rodzinom i osobom, które nie spełniają kryteriów 

dochodowych, tj. dla osoby samotnie gospodarujące w 
wysokości 477 zł; (od 1 października br. 542zł), oraz dla 
osoby w rodzinie 351 zł (po zmianach 456 zł), przyznane 
były zasiłki celowe specjalne. 

Łączna ilość rodzin i osób, którym przyznana była ta 
forma pomocy wynosi 36 rodzin, w tym 13 osób samotnie 
gospodarujących. Łączna kwota wypłaconych zasiłków 
celowych specjalnych wyniosła 25 753 zł. Ponadto, w tym 
2 osoby otrzymały pomoc z tytułu zdarzenia losowego na 
łączną kwotę 3 200 zł.

Zgodnie z ustawą o ustanowieniu Programu wielolet-
niego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono 
pomocy rzeczowej w postaci gorącego posiłku dla 2 osób 
prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe oraz 
przyznano pomoc finansową na zakup żywności dla 7 ro-
dzin w kwocie 2 970 zł, w tym 5 rodzin powyżej kryterium 
dochodowego. Ponadto, z powyższego Programu, który 
przewiduje pomoc w formie bezpłatnego posiłku dla osób/
rodzin, których kryterium dochodowe nie przekracza 150% 
dochodu korzysta 91 dzieci.          opr. na podst. inf. GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje
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28 września 2012 roku odbyła się uroczystość 
130 – lecia szkolnictwa w Pietrzykowicach i 50-

lecie Zespołu Szkół. Co prawda, już w 1846 roku istniała 
we wsi szkoła ludowa dwuklasowa, ale dekretem z dnia  
2 marca 1880 r. zobowiązano Jana Pytlika – byłego wójta 
do wybudowania budynku szkoły. 

I tak w 1882 r. odda-
no do użytku budynek 
– obecna „Sołtysówka”, 
co dało początek szkoły 
powszechnej. W latach 
międzywojennych wybu-
dowano drugi budynek 
– obecnie przedszkole. 
W roku 1962 oddano 
tzw. „1000-latkę” – bu-
dynek rozbudowany  
w 1992 roku i zmoder-
nizowany w 2010r.,  
w którym obecnie mieści 
się Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum. 

Podczas tej uroczystości Gimnazjum otrzymało imię 
Jana Pawła II. Uroczystego aktu dokonał Przewodniczący 
Rady Gminy – Czesław Wandzel i Wójt Andrzej Pitera. 
W głównym holu ks. biskup Tadeusz Rakoczy poświę-
cił popiersie patrona Jana Pawła II ufundowane przez  
ks. Proboszcza Jana Goryla, Wójta Gminy i Przewodni-
czącego Rady. 

W uroczystości wziął udział Śląski Kurator Oświaty– 
Stanisław Faber, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Bielsku – Białej– Elżbieta Adamowska, dyrektorzy Biur 
Poselskich posła Stanisława Szweda i posłanki Małgo-
rzaty Pępek oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
Gminy, delegacje KGW, Akcji Katolickiej, Rady Sołeckiej 
i OSP. List gratulacyjny przysłała Pani Krystyna Szumilas 
– Minister Edukacji  i Pani Joanna Berdzik – Podsekretarz 
Stanu w MEN.

130 lecie szkolnictwa w Pietrzykowicach

Młodzież pod kierun-
kiem nauczycieli p. Danuty 
Ostrowskiej, Barbary Podsia-
dło – Kantyka, E. Kamińskiej 
i M. Walaszek przygotowała 
wspaniały spektakl „Uczucia” 
oraz w formie multimedialnej 
pokaz nawiązujący do historii 
szkoły.  Zaproszonych gości 
oczarował piękną grą na 
pianinie nauczyciel muzyki 
p. Michał Jakubiec. 

opr. na podst. inf. UG
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opr. na podst. inf. UG

Nagrodzeni Nauczyciele:

Pani Marzanna Szymanek - na-
uczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Łodygowicach;

Nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Pani Anna Jura - nauczyciel 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Łodygowicach;

Pani Barbara Podsiadło – Kan-
tyka – nauczyciel Zespołu Szkół  
w Pietrzykowicach;

Pani Teresa Kufel – nauczyciel 
Zespołu Szkół Specjalnych w Łody-
gowicach

Pani Bernadetta Motyka – na-
uczyciel Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Zarzeczu;

Pani Barbara Szczepańska 
– nauczyciel Zespołu Szkół nr 1  
w Łodygowicach.

Nagrodzeni Dyrektorzy:
Pani Jolanta Kleszyk - Dyrektor 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Łodygowicach;

Pani Agata Stwora – Dyrektor 
Zespołu Szkół Specjalnych w Łody-
gowicach;

Pani Katarzyna Dobija – Dyrektor 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Zarzeczu;

Medale Komisji Edukacji Narodowej za wybitne 
zasługi na rzecz oświaty i wychowania przyznane 

przez Ministra Edukacji Narodowej z rąk Śląskiego Kurato-
ra Oświaty podczas uroczystej Gali Jubileuszu 130 – lecia 
szkolnictwa i 50 – lecia Zespołu Szkół w Pietrzykowicach  
dnia 28 września 2012roku otrzymali:

- Andrzej Pitera – Wójt Gminy Łodygowice
- Danuta Kubalica – Przewodnicząca Komisji Oświaty,
  Kultury i Sportu Rady Gminy
- Małgorzata Juraszek – Wicedyrektor Zespołu Szkół
- Danuta Ostrowska – nauczyciel dyplomowany historii
  i WOS-u
Medal KEN jest najwyższym odznaczeniem w oświacie. 

Przyznawany za uznaną w środowisku i szkole działalność 
na rzecz oświaty i wychowania.

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Pan Janusz Gancarczyk – Dy-
rektor Zespołu Szkół w Pietrzykowi-
cach;

Pan Mirosław Jakubiec – Dy-
rektor Zespołu Szkół nr 1 w Łodygo-
wicach;

Pani Małgorzata Mikociak - Dy-
rektor Przedszkola nr 1 w Łodygo-
wicach;

Pani Anna Markiel – Dyrektor 
Przedszkola nr 2 w Łodygowicach;

Pani Alina Hnatiuk – Dyrektor 
Przedszkola w Pietrzykowicach.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 9 października 2012 roku w Urzędzie 
Gminy, odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy Łodygo-

wice dla wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzo-
nych przez Gminę Łodygowice. Uroczystość  rozpoczął  Wójt Gminy Andrzej 
Pitera, witając wszystkich przybyłych gości. Złożył wszystkim nauczycielom 
serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dziękując  za osiągane 
efekty pracy z dziećmi i młodzieżą w wypełnianiu zadań w procesie opiekuńczo 
– wychowawczym i edukacyjnym. Wójt Gminy Andrzej Pitera wręczył Nagrody 
Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej 
i opiekuńczej ośmiu dyrektorom, oraz sześciu nauczycielom szkół.

opr. na podst. inf. UG
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2 października 2012 r. na „Orliku” w Pietrzykowicach 
odbyły się gminne zawody piłki nożnej dla szkół 

podstawowych oraz gimnazjów. Pomimo deszczowej 
aury w zawodach wzięły udział reprezentacje wszystkich 
gimnazjów z terenu naszej gminy oraz zespoły ze szkół 
podstawowych z Łodygowic Dolnych, Pietrzykowic i Ło-
dygowic Górnych.

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zdobyli 
uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pietrzyko-
wicach pokonując drużynę z Łodygowic Górnych 5:1  
i 2:0 gimnazjalistów z Łodygowic Dolnych. Drugie Gim-
nazjum nr 1 a trzecie Gimnazjum nr 2. W kategorii szkół 
podstawowych I miejsce zdobyli uczniowie z ZS nr 2  
w Łodygowicach pokonując drużynę z Łodygowic Dolnych 
4:0 i remisując z reprezentacją SP w Pietrzykowicach 
0:0. Drugie miejsce (różnicą zdobytych bramek) SP 
im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach a trzecie SP nr 1  
w Łodygowicach.

 Wyniki meczów gimnazja:
ZS Pietrzykowice 5:1 ZS nr 2 Łodygowice• 
ZS nr 1 Łodygowice 5:1 ZS nr 2 Łodygowice• 
ZS Pietrzykowice 2:0 ZS nr 1 Łodygowice• 

Wyniki meczów szkoły podstawowe:
SP Pietrzykowice 0:0 SP nr 2 Łodygowice• 
SP nr 1 Łodygowice 0:4 SP nr 2 Łodygowice• 
SP Pietrzykowice 2:1 SP nr 1 Łodygowice• 

Rywalizacja przebiegała w atmosferze fair play nad 
czym wzorowo czuwał sędzia PZPN ( na co dzień sędziu-
jący rozgrywki I ligi oraz extra klasy) Pan Tomasz Wajda, 
któremu serdecznie dziękujemy.

Gminne Zawody Piłki Nożnej

Z wizytą w Bukovcu
W dniu 3. 10. 2012 r. grupa starszaków  z Przedszkola 

nr 1 im. Ottona Klobusa w Łodygowicach wybrała się 
wraz ze swoimi wychowawcami do zaprzyjaźnionego 
przedszkola w Bukovcu. 

Dzieci spędziły tam czas na wspólnych zabawach, któ-
re sprzyjały bliższemu poznaniu. Miały też okazję odwie-
dzić dzieci w istniejącym w Bukovcu polskim przedszkolu, 
gdzie wzięły udział w święcie pieczonego ziemniaka, 
śpiewały polskie piosenki oraz spędzały czas na zabawie 
z kolegami. Po tak owocnych odwiedzinach starszaki po-
wróciły do czeskiego przedszkola by tam jeszcze chwilę 
bawić z rówieśnikami. Na pożegnanie przedszkolaki 
zaprosiły swoich czeskich kolegów do siebie i odjechały 
w nadziei szybkiego zobaczenia z kolegami. opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UG
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Rok 2012 jest już 12 rokiem działalności Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej z Łodygowic. Przebiega on jak 

do tej pory wszystkim członkom przy akompaniamencie 
wzmożonej pracy zarówno na próbach jak i podczas kon-
certów. Orkiestra dęta jest tworem uniwersalnym, można 
ją wykorzystać do uświetniania wszelakich uroczystości. 
W tym roku odbyło się ponad 30 występów wszelkiego 
rodzaju na terenie gminy oraz poza jej granicami. Waż-
niejsze występy nie licząc uroczystości gminnych oraz 
kościelnych to między innymi: organizowany przez MOD 
styczniowy Koncert Noworoczny, w czerwcu Przegląd 
Orkiestr Dętych w Żywcu, w tym samym miesiącu Kon-
kurs Orkiestr w Kaniowie, na którym MOD z Łodygowic 
zdobyła trąbkę i zaliczyła bardzo udany występ, a także 
we wrześniu koncert w Żywieckim Amfiteatrze. 

Jednym z niewątpliwych tegorocznych sukcesów 
Orkiestry było nawiązanie przyjacielskich stosunków  
i współpracy z Parafią w Szczyrku na Górce pod wezwa-
niem Matki Boskiej Królowej Polski, czego finałem było 
uświetnienie uroczystości Poświęcenia Tryptyku Miło-
sierdzia. Orkiestra wykonała wspólnie z dwoma chórami: 
Szczyrkowskim i chórem z Pawłowic klasyczny utwór 
„Misericirdias Domini”.

W dniach od 16-18 listopada w Węgierskiej Górce 
odbyły się warsztaty umuzykalniające  i doszkalające dla 
członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej i nie tylko. Był to 
pierwszy krok do spożytkowania pieniędzy które otrzy-
maliśmy w ramach projektu „Łodygowice nasza kolebka 
– Żywiecczyzna – nasza mała Ojczyzna, Europa nasz 
wspólny dom”. W warsztatach wzięło udział 45 osób szko-
lonych pod okiem 4 profesjonalnych instruktorów. Sekcje 
trąbki i tenoru prowadził Łukasz Golec, puzony i tuby 
prowadził Paweł Golec. Instruktorem najliczniejszej sekcji 
instrumentów dętych drewnianych był Marcin Żupański  
a szkoleniowcem sekcji perkusyjnej był Bartosz Nazaruk. 
Znakomita kadra instruktorska zapewniła wysoką frekwen-
cje uczestników i w znaczącym stopniu przyczyniły się do 
poprawienia poziomu gry członków orkiestry. Warsztaty te 
były szczególnie ważne, bo oprócz indywidualnych lekcji 
uczestników, instruktorzy postawili przede wszystkim na 
pracę w sekcjach co na pewno poprawiło zgranie zespołu. 
Oprócz ćwiczeń schematów i patentów orkiestralnych 

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła ...
uczestnicy przyswajali nowy materiał zwracając szcze-
gólną uwagę na strój instrumentów, wspólne brzmienie  
i precyzyjne sposoby artykulacji i wydobycia dźwięku. 
Na koniec, wszystkie sekcje orkiestry spotkały się razem 
w celu zespolenia i konfrontacji zdobytych umiejętności. 
Ostatnią próbę prowadził Łukasz Golec i dzięki trzem 
dniom pracy efekt końcowy był bardzo zadowalający  
i budujący dla wszystkich biorących udział - zarówno 
nauczycieli, jak i uczniów. 

To pierwsze takie warsztaty zorganizowane dla Mło-
dzieżowej Orkiestry i szczerze mówiąc cały zespół bardzo 
ciepło je wspomina i liczy na więcej. Zapraszamy rów-
nież bardzo serdecznie dzieci i młodzież do współpracy. 
Organizowany przez nas tegoroczny nabór przysporzył 
nam nowych uczniów, ale mamy jeszcze instrumenty  
w zanadrzu i chętnie je oddamy do nauki w dobre ręce. 
Pozdrawiam i zapraszam na nasze koncerty.

Dyrygent Orkiestry Łukasz Kachel  

45 osobowa grupa naszych młodych muzyków 
doskonaliła swoje umiejętności gry pod bacznym 

okiem Pawła i Łukasza Golców oraz Marcina Żupańskie-
go. Trzydniowe warsztaty, które miały miejsce w Węgier-
skiej Górce były dla członków Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Łodygowic niezwykle cennym doświadczeniem 
nie tylko z racji tego, że w ciągu 3 dni odbyło się ponad 20 
godzin zajęć tzw. „samego grania”, ale również z powodu 
kompetencji, umiejętności i wiedzy braci Golców, którzy 
z zapałem i zaangażowaniem przekazywali tajniki gry na 
instrumentach dętych.

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Łodygowicach był współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013, 
Działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 
małych projektów.

Efekty warsztatów usłyszą Państwo już wkrótce na 
kolejnym koncercie noworocznym MOD z Łodygowic. 
Serdecznie dziękujemy braciom Golec, że w nawale pracy 
znaleźli czas dla naszej młodzieży.

... trzy dni 
„dmuchania” z Golcami

opr. na podst. inf. UG
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Jest w orkiestrach dętych jakaś siła ...
Początkiem sierpnia, zaraz 

po powrocie z Balkan Folk Fest  
w Bułgarii, Zespół Regionalny 
„Magurzanie” rozpoczął przygoto-
wania do nagrania płyty z kolędami, 
wykonania kalendarza na 2013 rok 
ze zdjęciami swoich członków oraz 
wydania nowego folderu zespołu. 
Wszystkie te działania mogły się od-
być dzięki wsparciu Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Żywiecki 
Raj”, która pozytywnie rozpatrzyła 
nasz wniosek o dofinansowanie.

W czasie swojej 28-letniej dzia-
łalności Zespół zgromadził ponad 50 
oryginalnych kolęd i pastorałek zaczerpniętych ze starych 
kantyczek, niepublikowanych rękopisów oraz  przekazów 
ustnych. Posiadają one archaiczne, gwarowe teksty oraz 
tradycyjne linie melodyczne. Wśród tylu pięknych melodii 
dokonaliśmy trudnego wyboru trzynastu utworów, które 
już w grudniu będzie można usłyszeć na płycie opatrzo-
nej tytułem „Łod Gwiozdecki Do Sopecki” oraz w czasie 
naszych koncertów w kościołach.

Mottem naszej płyty są słowa Jana Pawła II wypowie-
dziane w Krakowie 10.06.1997 r.: „Wierność korzeniom 
nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z prze-
szłości. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa 
do pójścia w głąb, otwarcia na nowe wyzwania, wrażliwa 
na „znaki czasu”. 

Taka jest właśnie nasza płyta: pełna tekstów zaśpie-
wanych żywiecką gwarą i białym głosem, muzyki granej 
na skrzypcach, altówce, kontrabasie, dudach i okarynie, 
a także tradycyjnych góralskich melodii w autorskich, cza-
sem zupełnie nowatorskich opracowaniach muzycznych. 

Czyli tradycja, która splata się z twórczym podejściem do 
folkloru preferowanym przez młodych muzyków.

Wielogodzinne próby po kilka razy w tygodniu, na-
grania trwające do późnych godzin wieczornych, pełna 
mobilizacja, poświęcenie i pragnienie pokazania na co 
nas stać. Ten trud podjęło ponad trzydziestu solistów 
i muzyków z Zespołu „Magurzanie” oraz z kapeli „Po 
Pieronie”. Grupa miłośników, głównie amatorów, których 
przepełniało pragnienie oddania, jak tylko potrafią, tego 
co im „w duszy gra”.

Już w połowie grudnia będzie można zaopatrzyć się 
w płyty z kolędami oraz trzynastokartkowe kalendarze,  
w których zespół prezentuje posiadane przez siebie stroje 
górali i mieszczan żywieckich, a także z innych regionów 
Polski, na tle rodzimych zabytków i krajobrazów. 

„Magurzanie” zapraszają do wspólnego kolędowania 
i dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 
młodzież działająca obecnie w zespole może pozostawić 
tak wyraźny ślad w jego dorobku.

Elżbieta Mikociak

„Łod Gwiozdecki do Sopecki ...”

Lp. Nazwa imprezy Miejsce imprezy Termin

1. 24 Przegląd Zespołów 
Kolędniczych i Obrzędowych

Pietrzykowice
Remiza OSP 6 styczeń

2. 13 Przegląd Kolęd i Pastorałek
Łodygowice

sala widowiskowa
GOK-u

Eliminacje 
11-12 styczeń
Finał 27.01.

3. Koncert Noworoczny 
Łodygowice

sala widowiskowa
GOK-u

19 styczeń

4. Ferie z GOK - iem Wyjazd do Żywca, 
Bielska-Białej w czasie ferii

5. 7 Gminny Przegląd Tradycji 
Ludowych

Łodygowice
sala widowiskowa

GOK-u
kwiecień

6. 10 Turniej Sportowy o „Puchar 
Wójta Gminy Łodygowice”

 Łodygowice,
Pietrzykowice 1- 3 maja

7. 20 Gminny Przegląd Szkolnych 
Form Artystycznych

Łodygowice
sala widowiskowa

GOK-u
maj

8.

Koncert p/n„Łodygowice naszą 
kolebką, Żywiecczyzna naszą 
małą Ojczyzną, Europa nasz 
wspólny dom”

Łodygowice
Zespół Zamkowo-

Parkowy
16 czerwiec

9. 8  Dni Łodygowic
Łodygowice

Zespół Zamkowo-
Parkowy

27 i 28 lipiec

10. Gminne Dożynki Łodygowice 15 wrzesień

11. Mikołajki Bierna, 
Pietrzykowice grudzień

KALENDARZ  NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ  KULTURALNYCH, SPORTOWYCH
 ORAZ REKREACYJNYCH ORgANIZOWANYCH W gMINIE ŁODYgOWICE W 2013 R.

... trzy dni 
„dmuchania” z Golcami

opr. na podst. inf. GOK
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Kapliczka pod 
Glemieńcem

Bardzo interesującym miejscem sakralnym w Ło-
dygowicach jest kapliczka p.w. MB Różańcowej 

pod Glemieńcem przy skrzyżowaniu ulic Sobieskiego  
i Ochota w Łodygowicach. 

Jest ona tzw. 
domkowa, mu-
rowana o rzucie 
p ros toką tnym.  
W ścianach bocz-
nych okna, wy-
kończone łukami 
ostrymi. We fron-
towym szczycie 
wnęka z figurką 
MB Niepokalanie 
Poczętej. 

Wewnątrz ołtarzyk z kolumienkami  
i wymiennymi obrazami. W ołtarzyku tym 
jest zamontowany specjalny mechanizm, 
ukryty w skrzyneczce symbolizującej taber-
nakulum. Za jego pomocą można zsunąć 
obraz MB Królowej Różańca w dół, aby zza 
niego pokazał się obraz Chrystusa w cier-
niowej koronie. Z kroniki parafialnej wynika, 
że kaplica została ufundowana wkrótce po 
epidemii tyfusu głodowego i czerwonki, 
która dotknęła Łodygowice w latach 1847-
1848. Aby zobaczyć skale trwogi wystarczy 
przytoczyć liczby, które mówią, że na tyfus 
głodowy zmarło w Łodygowicach w roku 
1847 około 100 ludzi zaś w następnym na czerwonkę 
około 40. Mały łodygowicki przykościelny cmentarz nie 
mógł wówczas pomieścić wszystkich zmarłych, wobec 
czego utworzono nowy cmentarz pod Glemieńcem.  

Drugą pozo-
stałością po tym 
pomorze była fi-
gura Nazareńskie-
go wybudowana 
przez Dobi jów 
przy szosie ży-
wieckiej na inten-
cję odwrócenia 
epidemii. Jednak dla wielu historyków pojawia się w tym 
miejscu znak zapytania, bowiem mało prawdopodobnym 
wydaje się fakt otrzymania pozwolenia od władz c.k Austrii 
na tymczasowy cmentarz dla zmarłych na choroby zakaźne 
w tym miejscu, gdzie niedaleko jest ciek wodny. 

Z tego też powodu stawiana jest hipoteza, iż zbiorowe 
miejsce pochówku znajduje się nieopodal na Glemieńcu 
przy ul. Cegielskiej i jest upamiętnione kaplicą słupową, 
a ta domkowa, powstała później jako wotum dziękczynne 
po zażegnaniu epidemii. Na pośrednie potwierdzenie tej 
hipotezy wpływa również fakt, podczas prowadzonych 
tam prac w 1985 roku nie natrafiono na jakiekolwiek ślady 

cmentarza. Warto również wspomnieć, że  
17 kwietnia 1972r. podczas wizytacji kanonicz-
nej parafii, kaplicę nawiedził Kardynał Karol 
Wojtyła - dziś błogosławiony Jan Paweł II.

Przypomnijmy, że wtedy ze względu na 
coraz większy ruch samochodowy postano-
wiono za zgodą władz zburzyć starą kaplicz-
kę i o kilka metrów w prawo wybudowano 
nową, która jest wierną kopią starej.  

W kaplicy kilka razy w roku jest odpra-
wiana Msza św., Obiekt często pełnił funkcję 
jednego z ołtarzy podczas procesji Bożego 
Ciała. 

W ostatnim czasie, dzięki działaniom 
podjętym przez Radę Sołecką wykonano zabezpiecze-
nia mające na celu zatrzymanie procesu pękania murów  
i posadzki.

Jacek Kachel

NOWA SPóŁKA 
W MIEJSCE ZGK

W miejsce Zakładu Gospodarki Komunalnej 
powstanie nowa spółka komunalna.

O d  s t y c z n i a 
2013 w naszej Gmi-
nie funkcjonować 
będzie nowa spół-
ka komunalna Eco 

Team Service Sp. z o.o.  Spółka w 100 % będzie wła-
snością Gminy Łodygowice, a jej zadania będą tożsame 
z obecnie wykonywanymi przez ZGK. Powołanie nowej 
spółki to nie tylko skutek nowelizacji ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku (odbiór odpadów komunalnych 

świadczyć będą mogły tylko podmioty gospodarcze), ale 
również chęć unowocześnienia gospodarki komunalnej 
na terenie naszej Gminy. Nowa spółka, jako jednostka 
gospodarcza, z jednej strony będzie musiała prowadzić 
lepszą gospodarkę kosztową (przychody powinny po-
krywać ponoszone koszty), a z drugiej świadczyć będzie 
zadania ustawowo przypisane Gminie. Ponadto koszty 
inwestycji realizowanych w spółce nie będą już obciążać 
budżetu Gminy. Ważnym elementem nowej spółki będzie 
jakość obsługi klienta, dlatego od początku jej działalności 
uruchomione zostanie Biuro Obsługi Klienta, w którym 
klienci będą mogli załatwić wszelkie sprawy związane  
z działalnością Eco Team Service. Także od stycznia 
informacje o spółce i jej działalności będzie można uzy-
skać na stronie www.eco-ts.pl (na tej stronie podawane 
będą aktualne informacje o awariach i włączeniach sieci 
wodociągowej).                               opr. na podst. inf. UG
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SERWIS INFORMACJI GMINNYCH

Najnowsze wiadomości dotyczące 
budowy drogi ekspresowej S69

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Au-

tostrad poinformowała, że 
przedstawiła aneks do umowy  
z przedstawicielami konsor-
cjum firm budujących dro-
gę ekspresową. Wykonawcy 

został przyznany dodatkowy czas w ilości 132 dni na 
dokończenie Kontraktu. Zgodnie z decyzją GDDKi 
Anowy termin zakończenia budowy odcinka S-69  
z Bielska-Białej do Żywca to 31 marca 2013 roku. Po-
wodem przedłużenia terminu były okoliczności nieza-
leżne od Wykonawcy – niedostępność terenu budowy 
z uwagi na konieczność przebudowania wodociągu 
kolidującego z przyszłym węzłem „Żywiec”. Zaistniały  
w związku z tym przestój w robotach spowodował koniecz-
ność wydłużenia okresu realizacji całego odcinka S-69.

wg. inf. GDDKiA

Nowe zasady 
wyborcze 

od 2014 roku

Zgodnie z wymogami no-
wych przepisów określają-

cych zasady tworzenia okręgów 
wyborczych przed wyborami samorządowymi, w szcze-
gólności zapisami Kodeksu Wyborczego uchwalonego 
w dniu 5 stycznia 2011r., Rada Gminy Łodygowice 
podjęła uchwałę wprowadzającą nowy system wyborczy  
w Gminie Łodygowice i dokonała podziału Gminy na 15 
jednomandatowych okręgów wyborczych wraz ze wska-
zaniem numerów, granic oraz liczby radnych wybiera-
nych w poszczególnych okręgach wyborczych. Zgodnie  
z przepisami Kodeksu Wyborczego w gminach na te-
renach wiejskich, okręgiem wyborczym jest jednostka 
pomocnicza gminy. Ich łączenie lub dzielenie jest do-
puszczalne gdy wynika to z konieczności zachowania 
jednolitej normy przedstawicielstwa. Ze względu na zapisy 
przepisów przejściowych wprowadzających Kodeks Wy-
borczy, projekt uchwały opiera się na ilości mieszkańców 
gminy wskazanej w ewidencji na koniec III kwartału br. 
(tj. 13.926).

Proponowany podział na jednomandatowe okręgi 
wyborcze w Gminie Łodygowice został przekazany 
przez Wójta Gminy do Komisarza Wyborczego w dniu 
18.09.2012 r. Komisarz Wyborczy zgodnie z wymogami 
przepisów wprowadzających Kodeks Wyborczy zaakcep-
tował przedstawiony przez Wójta Gminy projekt uchwały 
w dniu 22.10.2012 r.

opr. na podst. inf. UG

NOWY HARMONOgRAM ODBIORU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2013r.
Łodygowice górne – ulice: Asnyka, Batorego (od ul. Piłsudskiego do przejaz-
du kolejowego), Chabrowa, Dębowa, Gościnna, Górska, Kwiatowa, Mickiewicza, 
Miła, Piłsudskiego (numery nieparzyste od Wilkowic do ul. Zjazdowej), Pl. Św. 
Stanisława, Pszczelarzy, Różana, Staszica, Stolarska, Szczęśliwa, Świerkowa, 
Wierzbowa.
 Daty: 03.01.2013; 31.01.2013; 28.02.2013; 28.03.2013; 25.04.2013; 
23.05.2013; 20.06.2013; 18.07.2013; 22.08.2013; 19.09.2013; 17.10.2013; 
14.11.2013; 12.12.2013

Łodygowice górne – ulice: Brzozowa, Grabowa, Grzybowa, Jagodowa, 
Jesionowa, Klonowa, Kubinów, Leśna, Jodłowa, Jutrzenki, Muzyków, Myśliwska, 
Nowa, Piłsudskiego (numery parzyste od Wilkowic do ul. Kościelnych), Sosnowa, 
Stroma, Widok, Wrzosowa, Zielona. 
Daty: 04.01.2013; 01.02.2013; 01.03.2013; 29.03.2013; 26.04.2013; 
24.05.2013; 21.06.2013; 19.07.2013; 16.08.2013; 13.09.2013; 11.10.2013; 
08.11.2013; 06.12.2013

Łodygowice górne – ulice: Agrestowa, Azaliowa, Batorego (od przejazdu 
kolejowego do ul. Żywieckiej), Beskidzka, Borowa, Bracka, Cicha, Gminna, 
Grunwaldzka, Handlowa, Jaworowa, Kaniów, Łagodna, Pod Torem, Radosna, 
Tulipanowa, Wąska, Wesoła, Żywiecka (od Rybarzowic do rz. Żylica).
Daty: 15.01.2013; 12.02.2013; 12.03.2012; 09.04.2013; 07.05.2013; 
04.06.2013; 02.07.2013; 30.07.2013; 22.08.2013; 24.09.2013; 22.10.2013; 
19.11.2013; 17.12.2013

Gmina Łodygowice 
z wyróżnieniem

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził ostatecznie 
laureatów w konkursie „Przyjazna wieś” organizowa-

nym przez samorząd wojewódzki dla  projektów zrealizowa-
nych na terenach wiejskich w naszym województwie.

Uchwałą z dnia 06.11.2012 r. Zarząd zdecydował, że  
w kategorii: „Infrastruktura społeczna” w grupie najlepszych 
projektów zrealizowanych na terenach wiejskich przy wspar-
ciu środków unijnych w 2012 roku, Gminie Łodygowice 
jako jedynej z Powiatu Żywieckiego przyznano drugie 
miejsce za Budowę Centrum Kulturalnego w Łodygo-
wicach.  Warto podkreślić, że projekt ten zrealizowano za 
łączną kwotę 1 mln 400 tys. złotych przy wsparciu Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całe przedsięwzięcie to 
jedna z ciekawszych inicjatyw Gminy Łodygowice w stara-
niach o realizację inwestycji z dofinansowaniem środków 
zewnętrznych. Wybudowane „Centrum Kulturalne” mieści 
nową siedzibę Biblioteki Gminnej. Ponadto, uruchomiono 
dodatkowe pomieszczenia dla potrzeb konferencji i szkoleń 
oraz wydzielono pomieszczenia dla stylowej kawiarni.

W konkursie organizowanym przez Województwo Ślą-
skie, pierwsze miejsce zajęła Gmina Goczyce, a trzecie 
Gmina Strumień.

opr. na podst. inf. UG
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Łodygowice górne – ulice: Błękitna, Habdasów, Jasna, Kalinowa, Kamienna, 
Kościelnych, Leszczynowa, Lipowa, Orna, Piłsudskiego (numery parzyste od ul. 
Kościelnych do ul. Zjazdowej), Parkanowa, Partyzantów, Pochyła, Pod Groniem, 
Poprzeczna, Rolna, Rzemieślnicza, Skośna, Stokrotek, Ślusarska, Turystyczna, 
Wajdów, Wspólna, Wyzwolenia.
Daty: 09.01.2013; 06.02.2013; 06.03.2013; 03.04.2013; 08.05.2013; 
05.06.2013; 03.07.2013; 31.07.2013; 28.08.2013; 25.09.2013; 23.10.2013; 
20.11.2013; 18.12.2013

Łodygowice Dolne – ulice: Akacjowa, Bukowa, Cegielska, Czysta, Glemieniec, 
Jana III Sobieskiego, Jana Pawła II, Kępa Kościelna, Koszykowa, Ks. Marszałka, 
Majowa, Młodych, Nad Żylicą, Ochota, Orchidei, Piastowska, Pl. Wolności, 
Porąbki, Potok, Romanówka, Sadowych, Spacerowa, Spadzista, Sportowa, 
Stokowa, Szarotek, Tęczowa, Zagrodowa, Zjazdowa.
Daty: 10.01.2013; 07.02.2013; 07.03.2013; 04.04.2013; 02.05.2013; 
06.06.2013; 04.07.2013; 01.08.2013; 29.08.2013; 26.09.2013; 24.10.2013; 
21.11.2013; 19.12.2013

Łodygowice Dolne – ulice: Bliska, Boczna, Bzowa, Cisowa, Dworcowa, 
Głogowa, Jarzębinowa, Kolejowa, Kręta, Królowej Jadwigi, Magazynowa, 
Modra, Modrzewiowa, Niecała, Okrężna, Piekarska, Piękna, Piłsudskiego (od 
ul. Zjazdowej do ul. Królowej Jadwigi), Pocztowa, Podzamcze, Prosta, Prusa, 
Przejazdowa, Rzeczna, Samotna, Spółdzielców, Szewska, Tartaczna, Wiklinowa, 
Wiosenna, Za Browarem, Zdrojowa, Żytnia, Żwirowa.
Daty: 11.01.2013; 08.02.2013; 08.03.2013; 05.04.2013; 10.05.2013; 
07.06.2013; 05.07.2013; 02.08.2013; 30.08.2013; 27.09.2013; 25.10.2013; 
22.11.2013; 24.12.2012

Łodygowice Dolne – ulice: Herbowa, Malarska, Ogrodowa, Pod Grapą, 
Poziomkowa Spokojna, Strażacka, Truskawkowa, Wiśniowa, Żeromskiego, 
Żywiecka (od rz. Żylica do Pietrzykowic), 
Daty: 22.01.2013; 19.02.2013; 19.03.2013; 16.04.2013; 14.05.2013; 
11.06.2013; 09.07.2013; 06.08.2013; 03.09.2013; 01.10.2013; 29.10.2013; 
26.11.2013; 20.12.2013

Łodygowice Dolne – ulice: Aksamitna, Ceglana, Ceramiczna, Dobra, Dolna, 
Działkowa,  Gajowa, Kasztanowa, Kalonka, Konwaliowa, Krótka, Kryształowa, 
Krzywa, Łączna, Malinowa, Mała, Miodowa, Na Stawach, Nowy Świat, Osie-
dlowa, Pod Kalną, Pogodna, Polna, Postępu Rolniczego, Słoneczna, Słowików, 
Szafirowa, Topolowa, Wodna, Zgody
Daty: 16.01.2013; 13.02.2013; 13.03.2013; 10.04.2013; 15.05.2013; 
12.06.2013; 10.07.2013; 07.08.2013; 04.09.2013; 30.10.2013; 27.11.2013; 
20.12.2013

Pietrzykowice Dolne – ulice: Asnyka, Bory, Cicha, Dojazdowa, Dworcowa, 
Graniczna, Kościuszki (od ul. Wesołej do ul. Cichej), Objazdowa, Ogrodowa, 
Osiedlowa, Poprzeczna, Szeroka, Wesoła, Zdrojowa, Żywiecka. 
Daty: 17.01.2013; 14.02.2013; 14.03.2013; 11.04.2013; 09.05.2013; 
13.06.2013; 11.07.2013; 08.08.2013; 05.09.2013; 03.10.2013; 31.10.2013; 
28.11.2013; 31.12.2013

Pietrzykowice Dolne – ulice: Dolna, Długa, Kasztanowa, Kościuszki (od ul. 
Cichej do os. Wierzch Granic), Modrzewiowa, Morelowa, Mostowa, Kalonka, Krę-
ta, Łączna, Osiedle Czarne, Osiedle Wierzch Granic, Skośna, Szkolna, Świerkowa, 
Tapicerska, Wielodroga (od ul. Skośnej do os. Wierzch Granic), Zielona.

Daty: 18.01.2013; 15.02.2013; 15.03.2013; 12.04.2013; 17.05.2013; 
14.06.2013; 12.07.2013; 09.08.2013; 06.09.2013; 04.10.2013; 
15.11.2013; 13.12.2013

Pietrzykowice Dolne – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, 
Gloński Potok, Głogowa, Gołębiowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jesionowa, 
Kolorowa, Konwaliowa, Kościuszki (od os. Wierzch Granic do ul. Jana Pawła 
II), Krokusowa Leszczynowa, Lipowa, Makowa, Malinowa, Młodych, Pocztowa, 
Rolnicza, Różana, Rzepkowy Potok, Sadowa, Szczęśliwa, Wielodroga (od os. 
Wierzch Granic do końca), Wierzbowa, Wiśniowa

Daty: 29.01.2013; 26.02.2013; 26.03.2013; 23.04.2013; 21.05.2013; 
18.06.2013; 16.07.2013; 13.08.2013; 10.09.2013; 08.10.2013; 
05.11.2013; 03.12.2013

Pietrzykowice górne – ulice: Bratkowa, Działkowa, Głęboka, Hodowlana, 
Jabłoniowa, Jana Pawła II (numery parzyste od ul. Wesołej do ul. Stolarskiej), 
Krótka, Ks, Stojałowskiego, Kwiatowa, Nowa, Oliwkowa, Orna, Porzeczkowa, 
Promenada, Przelotowa, Samotna, Słowackiego, Sosnowa, Stolarska, Sucha, 
Witosa, Wrzosowa, Zgodna, Zjazdowa.

Daty: 23.01.2013; 20.02.2013; 20.03.2013; 17.04.2013; 29.05.2013; 
26.06.2013; 24.07.2013; 21.08.2013; 18.09.2013; 16.10.2013; 
13.11.2013; 11.12.2013

Pietrzykowice górne -– ulice: Agrestowa, Boczna, Bracka, Bystra, Cisowa, 
Dobijówka, Dobra, Gościnna, Jana Pawła II (numery parzyste od ul. Stolarskiej 
do Gminy Lipowa), Jodłowa, Ks. Nowaka, Narcyzowa, Piękna, Pogodna, Po-
selska, Prosta, Równa, Rzeźnicza, Sienkiewicza, Sikorek, Słowicza, Stokrotek, 
Stroma, Turystyczna, Wspólna, Zagrodowa, Zarębki, Źródlana.  

Daty: 24.01.2013; 21.02.2013; 21.03.2013; 18.04.2013; 16.05.2013; 
27.06.2013; 25.07.2013; 27.08.2013; 12.09.2013; 10.10.2013; 
07.11.2013; 05.12.2013
 
Pietrzykowice górne – ulice: Chałupnicza, Czysta, Dębowa, Dziewiarska, 
Gajowa, Garażowa, Halna, Handlowa, Jagodowa, Jana Pawła II (numery 
nieparzyste), Jasna, Jaworowa, Jutrzenki, Kalinowa, Kierowców, Krakusów, 
Klonowa, Księżycowa, Łagodna, Łąkowa, Łęgowa, Mała, Mickiewicza, Miła, 
Miodowa, Nad Kotliną, Nagietek, Olszynowa, Orzechowa, Polna, Południowa, 
Poziomkowa, Przyjaciół, Pszczela, Radosna, Słoneczna, Sołecka, Spacerowa, 
Spadowa, Spokojna, Strażacka, Szara, Szklarniowa, Turkusowa, Warzywna, 
Widok, Zadolne, Zbożowa, Żwirowa.

Daty: 25.01.2013; 22.02.2013; 22.03.2013; 19.04.2013; 31.05.2013; 
28.06.2013; 26.07.2013; 23.08.2013; 20.09.2013; 18.10.2013; 
29.11.2013; 27.12.2013

Zarzecze   
Daty: 08.01.2013; 05.02.2013; 05.03.2013; 02.04.2013; 30.04.2013; 
28.05.2013; 25.06.2013; 23.07.2013; 28.08.2013; 17.09.2013; 
15.10.2013; 12.11.2013; 10.12.2013

Bierna   
Daty: 02.01.2013; 30.01.2013; 27.02.2013; 27.03.2013; 24.04.2013; 
22.05.2013; 19.06.2013; 17.07.2013; 14.08.2013; 11.09.2013; 
09.10.2013; 06.11.2013; 04.12.2013

opr. na podst. inf. ZGK
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Rozpoczynamy nowy cykl ważnych informacji nur-
tujących mieszkańców Naszej Gminy, a związanych  
z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. 

WAŻNE PYTANIA
- WAŻNE ODPOWIEDZI

Na początek przedstawiamy 3 pytania często pojawia-
jące się w rozmowach i zgłoszeniach od mieszkańców.

Czy  budowa ogrodzenia działki wymaga po-1. 
zwolenia?
Co ze studium uwarunkowań i kierunków 2. 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łodygowice ?
Co z dalszą rozbudową kanalizacji?3. 

Ad. 1. Zgodnie z art.  30  Prawa Budowlanego budowa 
ogrodzeń od strony dróg , ulic, placów, torów kolejowych 
i innych miejsc publicznych, oraz ogrodzeń o wysokości 
powyżej 2,20 m wymaga zgłoszenia  właściwemu orga-
nowi tj. Starostwu Powiatowemu w Żywcu.

Do zgłoszenia należy dołączyć: mapę zasadniczą  
z naniesioną propozycją ogrodzenia, mapę ewidencyjną, 
uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia z właścicielem drogi 
lub innego miejsca publicznego, opis rodzaju, zakresu 
i sposobu wykonania robót budowlanych, termin roz-
poczęcia robót, oświadczenie  o prawie dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane

Zgłoszenie należy dokonać przed terminem zamie-
rzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania 
robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od 
daty doręczenia zgłoszenia do Starostwa Powiatowego  
w Żywcu – organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż 
po upływie 2 lat od określonego  w zgłoszeniu terminu ich 
rozpoczęcia.  Powyższe dotyczy to również przebudowy 
ogrodzenia działki.

 Budowa ogrodzeń wzdłuż granic prywatnych nie 
wymaga pozwoleń. Przebieg ogrodzenia należy zawsze 
uzgodnić z właścicielem działki sąsiedniej.

  
Ad. 2. We wrześniu 2010 roku Rada Gminy Łodygo-

wice podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Ło-
dygowice oraz  o opracowaniu prognozy oddziaływania 
na środowisko. W marcu 2011 roku wybrano w drodze 
przetargu firmę opracowującą studium.

Do marca 2011 roku  mieszkańcy mogli składać 
wnioski do studium. W kwietniu 2011 roku wysłano za-
wiadomienia do jednostek opiniujących i uzgadniających 
studium. Opracowano studium uwzględniając złożone 
wnioski przez mieszkańców oraz jednostki opiniujące  
i uzgadniające. W grudniu 2011 roku opracowany projekt 
studium  skierowano do uzgodnień do jednostek opiniują-
cych i uzgadniających. W maju 2011 roku projekt studium  
z naniesionymi   wnioskami  złożonymi przez  jednostki zo-
stał wyłożony do publicznego wglądu. 24 maja 2011 roku 
odbyła się dyskusja publiczna do 21 czerwca 2011 roku 
można było wnosić uwagi do projektu studium. Komisja 

 urbanistyczna  opiniowała uwagi wniesione do wyłożone-
go studium. Komisja Infrastruktury i Zasobów Naturalnych 
opiniowała uwagi wniesione do studium w trakcie wyłoże-
nia i 21 dni po wyłożeniu. Z uwagi na dużą ilość uwag do 
studium z rejonu Tomasików w Łodygowicach Górnych 
postanowiono jeszcze raz wystąpić do Regionalnego 
Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach o wyra-
żenie zgody na poszerzenie terenów mieszkaniowych  
w rejonie ulicy Mickiewicza i Pszczelarzy. Jeżeli uzyskamy 
pozytywne uzgodnienie czeka nas jeszcze raz wyłożenie 
tego fragmentu projektu studium do publicznego wglądu 
i po rozpatrzeniu uwag  będzie można uchwalić studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, a co za tym idzie, będzie można przystąpić  do  
zmiany miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Planuje się, że Studium będzie uchwalone 
do końca II kwartału 2013 r.

Ad.3. Budowa kanalizacji gminnej w ramach Projektu: 
„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” realizowana 
przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu została 
w Gminie Łodygowice zakończona 15.05.2012 r. Obecnie 
trwa okres zgłaszania wad i usterek oraz rozpatrywanie 
zgłoszeń mieszkańców, których nieruchomości nie zostały 
odtworzone do stanu pierwotnego. Warto podkreślić, że 
do dnia 30 listopada br. zostało do wybudowanej sieci 
wpiętych około 3000 budynków. Są to nieruchomości 
objęte podstawowym projektem budowlanym, który został 
opracowany w latach 1999-2000. Aby sprawnie i przede 
wszystkim skutecznie rozliczyć projekt, na który Gmina 
otrzymała prawie 60 milionów dotacji, zmuszeni byliśmy 
do wpięcia wyłącznie budynków objętych projektem. 

Równocześnie Wójt postanowił, aby ze środków 
zaoszczędzonych na realizacji głównego Projektu, 
zlecić opracowanie projektów kanalizacji na terenach, 
które zostały w 2000 roku pominięte w projekcie pod-
stawowym (tzw.: „białe plamy”). Są to: rejon ulic Bory  
i Osiedlowej w Pietrzykowicach, rejon ul. Strażackiej w Pie-
trzykowicach, rejon ul. Orchidei w Łodygowicach oraz rejon 
ul. Beskidzkiej (od strony Jeziora Żywieckiego) w Zarzeczu.  
W chwili obecnej na większości tych obszarów zostały 
zakończone prace projektowe wraz z uzyskaniem stosow-
nych pozwoleń budowlanych. Równocześnie trwa proces 
przygotowania procedur przetargowych na realizację tych 
zakresów. Planowany okres rozpoczęcia prac budowla-
nych to I półrocze 2013 roku.

Jeżeli natomiast są osoby, które planują budowę domu 
lub chciałaby wpiąć swój budynek do kanalizacji - a nie 
są objęte ani projektem podstawowym ani projektem  
w ramach „białych plam” to zobowiązane są do uzyskania 
indywidualnych warunków przyłącza kanalizacyjnego od 
operatora wybudowanej sieci tj. Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu (ul. Bracka 66, 
Żywiec tel. 33 860 63 44). 

Należy także podkreślić, że poza powyżej opisany-
mi działaniami Urząd Gminy nie planuje opracowywa-
nia dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

opr. na podst. inf. UG
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BIULETYN SAMORZĄDOWY

GMINY ŁODYGOWICE

Od 30 lipca 2013 r. obowiązywać będą 
nowe zasady odbioru 

odpadów  komunalnych. 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany 

dla mieszkańców:

Mieszkaniec będzie składał deklarację dot. ilości • 
osób zamieszkałych na nieruchomości i sposobie 
oddawania odpadów komunalnych (selektywnie, 
czy nieselektywnie). Deklaracje będą zbierane do 
30 marca 2013 r. Opłata będzie naliczana od liczby 
osób zamieszkałych na danej nieruchomości. 
Niższe rachunki dla osób segregujących odpady.• 
Podwyższona stawka opłaty dotyczyć będzie tylko • 
tych właścicieli nieruchomości, którzy wszystkie 
wytwarzane odpady będą mieszać razem.

Właścic iel   n ieruchomości spełni  wymóg • 
selektywnego zbierania odpadów, gdy odda co 
najmniej 2 pełne worki odpadów posegregowanych 
przypadające na pojemnik o pojemności 120l 
odpadów zmieszanych.
 Brak konieczności zawierania samodzielnie umów • 
z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie 
się tym gmina.
Gmina wskaże punkty selektywnego odbioru • 
odpadów niebezpiecznych (chemikalia, baterie, 
świetlówki, żarówki, tekstylia, itp.), gdzie nieodpłatnie 
będzie można oddawać te odpady.

Szczegółowe informacje przedstawione zostaną 
w kolejnym Biuletynie oraz na naszej stronie 
internetowej po uchwaleniu stosownych uchwał  
(28 grudnia 2012 r.)          

Wesołych Świąt 

Niech w tym pięknym czasie Bożego Narodzenia
  serca nasze wypełnia mocne przekonanie,
 że to co czynimy ma głęboki sens 
i służy dobru wspólnemu. 
Mieszkańcom Gminy Łodygowice życzę, 
aby Nowy 2013 Rok obdarzył nas 
zdrowiem, pokojem i radością. 
   Stanisław Szwed - Poseł na Sejm RP 
        Prezes Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości 
    w Bielsku-Białej

opr. na podst. inf. UG

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Te Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez 
pośpiechu, trosk i zmartwień. 

Życzymy, aby świętowanie odbyło się w spokoju, radości, 
wśród Rodziny, Przyjaciół i bliskich. 

Wraz z nadchodzącym Nowym 2013 Rokiem  Mieszkańcom Gminy Łodygowice
życzymy dużo zdrowia i szczęścia. 

Niech będzie to Rok pomyślności i spełnienia się najskrytszych marzeń.

   Przewodniczący Rady Gminy                        Wójt Gminy Łodygowice
         Czesław Wandzel wraz z Radnymi  Andrzej Pitera ze współpracownikami

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                                                 


