
W  NUMERZE:

Kadencja inwestycji 
i współpracy

Dobiega końca kolejna kadencja 
władz samorządowych Naszej 
Gminy. Ostatnie lata to okres 
wytężonej pracy we wszystkich 
dziedzinach życia o jakie powinien 
zadbać samorząd.
             Więcej na str. 2

GOK po gruntownym 
remoncie i rozbudowie

Ze starej bryły budynku pozostała 
scena, sala widowiskowa i hol, 
które zostały gruntownie wyre-
montowane. Wymieniono podłogę, 
instalacje elektryczne, wykonano 
centralne ogrzewanie oraz klima-
tyzację. 
          Więcej na str. 15

Remont Zamku 
W maju br. Urząd Gminy rozpoczął 
remont zamku w Łodygowicach. 
Prace te są możliwe dzięki pozy-
skanym środkom z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska - Republika Słowacka 2007-
2013.           
          Więcej na str. 6

Wybory Samorządowe 
- ważne zmiany (przeczytaj 

przed pójściem do głosowania)
Informujemy wszystkich mieszkań-
ców gminy Łodygowice o zmianach 
podziału gminy na okręgi wyborcze 
(zmiany dotyczą również przynależ-
ności ulic do innych obwodów niż  
w poprzednich wyborach).
         Więcej na str. 7- 9
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Więcej na str. 15

MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE

Więcej na str. 4
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Biuletyn Samorządowy Gminy Łodygowice

Dobiega końca kolejna kaden-
cja władz samorządowych 

Naszej Gminy. Ostatnie lata to okres 
wytężonej pracy we wszystkich 
dziedzinach życia o jakie powinien 
zadbać samorząd. Przed nami jest 
jeszcze dużo do zrobienia, by Nasza 
Gmina były ładniejsza, zasobniejsza, 
by hasło „Gmina Łodygowice, gminą 
w której warto mieszkać” w pełni 
urzeczywistnić.

We współpracy kierowaliśmy się 
zasadą, że sprawy mieszkańców są 
najistotniejsze, a samorząd powinien 
być z daleka od polityki. Dla nas 
najważniejsi byli mieszańcy. Nie było 
partykularnych interesów. Pomimo 
sporów, zawsze zwyciężały sprawy 
ważne dla rozwoju gminy. Nigdy nie 
było sytuacji, byśmy nie mogli się po-
rozumieć w ważnych sprawach. Nie 
przypominam sobie niepotrzebnych 
konfliktów, antagonizmów politycz-
nych i innych.

Wszyscy zdawaliśmy sobie spra-
wę, że jeżeli zabrakłoby zgody na 
poziomie decyzyjnym, to niewiele 
można było osiągnąć. Gmina się roz-
wija, jesteśmy jednym z najtańszych 
urzędów na Podbeskidziu, mamy 
określoną dyscyplinę w zakresie 
wydatków bieżących, powołaliśmy  
w ubiegłym roku spółkę,  któ -
ra bardzo sprawnie i znacznie ta-
niej wykonuje zadania komunalne.  
Te działania są efektem bardzo 
dobrych relacji pomiędzy Radą  
i Urzędem.

Za tę merytoryczną współpracę 
chciałbym w tym miejscu wszystkim 
radnym podziękować.

Uważam, że konsekwentnie re-
alizowaliśmy odważną politykę opty-
malnego wykorzystania środków 
zewnętrznych. Wykorzystaliśmy 
maksymalnie i bardzo przemyśla-
nie szansę na dodatkowe środki.  

W trakcie tych czterech lat zrealizo-
waliśmy wiele zadań zbliżających 
nas do najlepszych samorządów  
z nowoczesną infrastrukturą. Mam tu 
na myśli cały katalog inwestycji po-
cząwszy od tych najważniejszych, jak 
budowa ponad 200 km sieci kanaliza-
cyjnej, budowa nowych dróg i remont 
istniejących, remonty i modernizacje 
mostów, budowa nowych chodników, 
parkingów, nowej infrastruktury spor-
towej i rekreacyjnej w tym placów za-
baw, przyszkolnych boisk, rozbudowa 
i modernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w tym szkół i przedszkoli, 
ośrodków zdrowia, budowa i otwarcie 
jedynego w naszym powiecie klubu 
dziecięcego dla dzieci od roku do lat 
trzech, nowoczesnego rozbudowa-
nego i zmodernizowanego obiektu 
Zespołu Szkół Specjalnych, Gmin-
nego Ośrodka Kultury, do tych mniej 
znaczących, ale nie mniej ważnych, 
bo mających bezpośredni wpływ na 
jakość życia naszych mieszkańców 
jak, np. poprawa infrastruktury szcze-
gólnie przy drogach gminnych. Jak już 
wspomniałem większość tych zadań 
realizowaliśmy przy wsparciu docho-
dzącym do 80% wartości inwestycji. 
Aby pozyskać te środki potrzebny jest 
nie tylko pomysł, ale i projekt przygo-
towany na wysokim poziomie, rzetel-
nie i profesjonalnie rozliczony, by nie 
trzeba było tej dotacji zwracać. To są 
naprawdę skomplikowane procedury. 
Naszemu zespołowi udaje się to robić 
niezwykle skutecznie, bez zlecania 
usług podmiotom zewnętrznym.

Z dużą satysfakcją i radością 
przyjęliśmy grudniową informację 
o uzyskaniu środków z dotacji Unii 
Europejskiej na rewitalizację Zamku 
Łodygowickiego. To niebagatelna 
kwota, bo około 3 miliony złotych. 
Dzięki temu nasz zamek odzyska 
dawną świetność. Traktuję to jako 
pierwszy etap rewitalizacji całego ze-
społu zamkowo-parkowego w Łody-
gowicach. Obecnie trwają intensywne 
prace związane z renowacją obiektu.  
Zapewniam, że po wykonaniu tego 
remontu nasz łodygowicki zamek 

KADENCJA INWESTYCJI 
I WSPÓŁPRACY

będzie jednym z najładniejszych 
zabytków na terenie Żywiecczyzny.

Oczywiście inwestujemy nie 
tylko w infrastrukturę, ale i w na-
szych mieszkańców. Dla przykładu 
w Projekcie E-integracja ponad 100 
mieszkańców otrzymało bezpłatnie 
komputery wraz z oprogramowa-
niem i dostępem do Internetu. Dzieci 
w naszych placówkach na bieżąco 
korzystają też z zajęć dodatkowych, 
dopłat do wakacyjnych wyjazdów na 
kolonie i obozy rekreacyjne. Mamy 
również dla naszych mieszkańców 
szeroką ofertę z zakresu kultury, 
sportu i rekreacji.

Przyjmując zasadę, że zadania 
realizowane przez samorząd powin-
ny być odpowiedzią na oczekiwanie 
mieszkańców, gdyż liczy się każdy 
człowiek, jest pewien zakres zadań, 
których realizacja w indywidualnych 
przypadkach nie spełniła oczekiwań. 
Na to wpływ miało wiele czynni-
ków - skomplikowane procedury, 
brak możliwości technicznych, brak 
środków finansowych czy również 
brak dobrej woli osób zainteresowa-
nych, jak i brak delegacji urzędu do 
prowadzenia inwestycji. Te sprawy  
z pewnością stanowić będą wyzwanie 
dla kolejnego samorządu.

Na koniec zachęcam wszystkich 
Mieszkańców do udziału w najbliż-
szych wyborach samorządowych  
16 listopada bieżącego roku.

Andrzej Pitera
Wójt Gminy Łodygowice
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Radni Gminy Łodygowice kadencji 2010-2014 wraz  
z funkcją sprawowaną na koniec kadencji:

• Czesław Wandzel - Przewodniczący Rady Gminy
• Eugeniusz Jachym - Wiceprzewodniczący  

Rady Gminy
• Mateusz Matuszny  - Wiceprzewodniczący  

Rady Gminy
• Lucyna Goryl  - Przewodnicząca Komisji Budżetu, 

Finansów i Rozwoju Gospodarczego
• Danuta Kubalica - Przewodnicząca Komisji Oświa-

ty, Kultury i Sportu
• Krystyna Potrzeba-Jakubiec - Przewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej
• Kazimierz Mędrzak - Przewodniczący Komisji  

Infrastruktury i Zasobów Naturalnych
• Małgorzata Mieszczak  - Członek Komisji  

Rewizyjnej oraz Oświaty, Kultury i Sportu
• Wojciech Barabasz - Członek Komisji Budżetu, 

Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Infrastruk-
tury i Zasobów Naturalnych

• Tadeusz Białek  - Członek Komisji Rewizyjnej oraz 
Infrastruktury i Zasobów Naturalnych

• Władysław Drewniak - Członek Komisji Rewizyjnej 
oraz Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

• Stanisław Kucharczyk - Członek Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Infrastruk-
tury i Zasobów Naturalnych

• Władysław Loranc - Członek Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu oraz Infrastruktury i Zasobów Na-
turalnych

• Sławomir Sołtysik - Członek Komisji Infrastruktury  
i Zasobów Naruralnych oraz Oświaty, Kultury i Sportu

• Jerzy Wandzel - Członek Komisji Budżetu, Finan-
sów i Rozwoju Gospodarczego oraz Oświaty, Kultury 
i Sportu.

Dobiega końca kadencja Rady 
Gminy Łodygowice 2010-2014. 

Okres ten można zaliczyć do niezwykle 
pracowitych i wymagających podej-
mowania spójnych i racjonalnych 
decyzji przez władze Gminy.

Dla prowadzenia takich 
działań niezbędne było zaan-
gażowanie wszystkich rad-
nych w posiedzenia zarówno 
Rady, ale i poszczególnych 
komisji merytorycznych.  Równocześnie niezbędne przy 
prowadzeniu licznych inwestycji i intensywnym działaniom 
w pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych było 
umiejętne wypracowanie racjonalnego kompromisu, co do 
kierunków działania Gminy. I za te cechy towarzyszące nam  
w pracy mijającej kadencji chcę serdecznie podziękować 
wszystkim radnym gminnym.

Przypomnę mieszkańcom, że w okresie całej kadencji 
Rada Gminy zebrała się na swoich posiedzeniach 34 razy, 
podejmując łącznie 419 uchwał. Głównie były to uchwały 
regulujące budżet Gminy, przyjmujące różnego rodzaju 
programy gminne oraz nowe Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy wraz  
z uchwałą o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łodygowice. 
Podejmowane były także uchwały o przystąpieniu do licz-
nych projektów i zadań realizowanych w Naszej Gminie.

Przewodniczący Rady Gminy
Łodygowice

Czesław Wandzel

ŁĄCZYĆ - NIE DZIELIĆ

Ze środków unijnych wybudowaliśmy w Zarzeczu 
nowy kompleks turystyczny, w skład którego wcho-

dzą dwa domki wypoczynkowe, duża wiata i plac zabaw. 
Wybudowanie tego obiektu miało na celu wzmocnienie 
bazy turystycznej nad Jeziorem Żywieckim. 

Nowa infrastruktura turystyczna w Zarzeczu
Ponadto nowa infrastruktura będzie udostępniania, 

jako miejsce spotkań dla lokalnych stowarzyszeń, kół 
gospodyń wiejskich, kół emerytów oraz spotkań z przed-
stawicielami gmin partnerskich. Przy okazji wybudowano 
nowy parking, z którego korzystać będą mogli turyści 
przyjeżdżający nad jezioro.

opr. na podst.inf. RG

opr. na podst.inf. UG
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Małżonkowie Jubilaci: Bysko Henryka i Czesław, Duda Klara i Stanisław, Duraj Zofia i Stanisław, Góra Maria  
i Czesław, Gawron Czesława i Bolesław, Jakubiec Zofia i Antoni, Krempa Władysława i Stanisław, Lasek 
Stanisława i Józef, Olszowscy Józefa i Władysław, Póda Franciszka i Józef, Urbaś Maria i Adam, Wandzel Irena  
i Kazimierz, Wawrzeszkiewicz Danuta i Kazimierz, Zawiła Anna i Roman, Zawistowscy Barbara i Jan, Ząbek Waleria  
Stanisław.

Wszystkim Dostojnym Jubilatom, Wójt Gminy 
Andrzej Pitera przekazał najserdeczniejsze 

wyrazy szacunku i uznania oraz życzenia jeszcze 
wielu lat wspólnego życia w dobrym zdrowiu  
i spokoju. Wójt życzył także, aby z życiowego dorobku 
odznaczonych potrafiły czerpać doświadczenie  
i mądrość  młode pokolenia rodzin, dzieci, wnuków 
i prawnuków. „Niech zawsze będą oni dla Was 
powodem do dumy, szczęścia i osobistego 
zadowolenia z dobrze spełnionych obowiązków”.

Równocześnie Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Maria Faber podkreśliła, że przyznane 
przez Prezydenta RP odznaczenia Medalem za 
Długoletnie Pożycie jest wyrazem najwyższego 
szacunku i uznania.

Dzisiaj dzięki świadectwu takich osób jak 
wyróżnieni, możemy powiedzieć, że miłość 
prawdziwa i odpowiedzialność za powierzone sobie 
wzajemnie życie – odpowiedzialność za drugiego 
człowieka, jest w stanie przetrwać wszelkie trudy 
– że jest możliwe i piękne, że zaprzecza temu, co 
dzisiejszy świat usiłuje nam narzucić.

„Kochani, 
Drodzy Jubilaci!

Popatrzcie dziś 
jeszcze raz
na Wasze ręce.
Przed wieloma laty, przed ołtarzem,
W obliczu Boga połączyliście je.
Zestarzały się o lata.
Pracowały, modliły się, nosiły dzieci,
Dawały miłość i życie.
Niosły bogactwo waszego serca ludziom.
Minęło wiele lat.
Było dużo radości, ale także i bólu. 
We wszystkich jednak pozostawała Wasza wierność.
Cicha, głęboka wierność sobie nawzajem …
- i miłość, której niepodobna wyrazić słowami …
Teraz nie potrzebujecie wielu słów.
Wasze bycie razem stało się zrozumiałe samo przez się”.

Złoty Jubileusz

opr. na podst. inf. USC
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Po poświęceniu nowych sal lek-
cyjnych przez Księdza Prałata Józefa 
Zajdę wszyscy przenieśli się do ogro-
du szkolnego, gdzie odbyła się dalsza 
część spotkania. 

Po uroczystym otwarciu kącika 
rekreacyjno – wypoczynkowego 
z symbolicznym  przecięciem wstęgi 
nastąpiło poświęcenie obiektu. Kolej-
nym ważnym wydarzeniem podczas 
tej uroczystości było zasadzenie 
Dębu Wolności z inicjatywy Prezy-
denta Bronisława Komorowskiego, 
upamiętniającego 25 rocznicę wybo-
rów 4 czerwca 1989 roku. 

Po części oficjalnej odbył się 
„piknik edukacyjny”, podczas którego 
uczniowie wzięli udział w zajęciach 
rekreacyjno – sportowych, oraz pla-
stycznych . Spotkanie zakończyło się 
wspólnym grillowaniem. 

Uroczystości otwarcia kącika 
rekreacyjno – wypoczynkowego 
przyświecała wspólna radość – za-
proszonych gości, pracowników 
szkoły, a przede wszystkim wycho-
wanków. Dzięki zajęciom na świeżym 
powietrzu w tak pięknej architekturze 
ogrodowej podniosą się ich szanse   
na  jeszcze lepsze usprawnianie 
psychofizyczne. 

 

opr. na podst.inf. ZSS

OTWARCIE CZĘŚCI REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEJ 
W OGRODZIE SZKOLNYM

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁODYGOWICACH

Dnia 1 października 2014 r. 
odbyła się w Zespole Szkół 

Specjalnych ważna uroczystość. 
Przyświecało jej motto znanego bra-
zylijskiego pisarza, Paulo Coelho –  
„To, co dziś jest rzeczywistością, 
wczoraj  - było nierealnym marze-
niem…”. Tym marzeniem była popra-
wa warunków do nauki i wypoczynku 
uczniów, a udało się je spełnić dzięki 
zaangażowaniu wielu osób i instytucji 
w realizację polsko - szwajcarskiego 
projektu pt. „Poprawa jakości życia 
osób niepełnosprawnych poprzez  
modernizację budynku Zespołu 
Szkół Specjalnych oraz budowę 
Centrum Integracji Kulturalnej  
w Łodygowicach”.  

W ramach  tego projektu powstała 
także część rekreacyjno – wypo-
czynkowa w ogrodzie szkolnym 
- piękna altanka z charakterystycz-
nym dojściem, huśtawka oraz część 
grillowa.

Właśnie 1 października miało miej-
sce uroczyste otwarcie tego obiektu,  
z udziałem zaproszonych gości 
– przedstawicieli władz gminnych  
z Wójtem Andrzejem Piterą na czele, 
przedstawicieli władz oświatowych, 
oraz Księdza Prałata Józefa Zajdy.

Zebrani obejrzeli krótką pre-
zentację multimedialną ukazującą 
kolejne etapy budowy części rekre-
acyjnej, oraz dwie nowe sale do 
zajęć  - pracownię ceramiczną  
z piecem do wypalania prac, oraz 
wyposażoną w specjalistyczny  
sprzęt salę do zajęć z gimnastyki 
korekcyjnej oraz integracji senso-
rycznej. 
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W maju br. rozpoczęliśmy remont zamku  
w Łodygowicach. Prace te są możliwe dzięki 

pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika 
Słowacka 2007-2013. Jeszcze w tym roku za kwotę 
blisko 3,5 mln zł odrestaurowany zostanie ten zabyt-
kowy obiekt.

Trochę historii
Dwór w Łodygowicach jest przykładem jedynego na 

Żywiecczyźnie fortyfikalicjum. Jego budowę rozpoczął 
książę Jerzy Zbaraski w 1629 r. na miejscu poprzedniego, 
drewnianego założenia. Budowa została zakończona po 
jego śmierci, w roku 1631 przez kasztelana krakowskie-
go Stanisława Warszyckiego. W 1673 r. wokół dworu 
wzniesione zostały fortyfikacje. W drugiej połowie XIX w. 
właścicielką dworu była Klementyna Primavesi de Weber. 
Za jej czasów nastąpiła gruntowna przebudowa dworu w 
stylu neogotyckim. Z tego okresu pochodzi wystrój elewa-
cji frontowej (attyka w wgłębionymi polami ozdobionymi 
maswerkami, strzeliste wieżyczki narożne, obramienia 
okien w kształcie łuku ostrego, arkady o ostrym wykroju 
w portalu arkadowym przy wejściu głównym, ostrołukowe 
okna w elewacji bocznej). Po wojnie dwór został zaadap-
towany na technikum rolnicze, następnie na Uniwersytet 
Ludowy. 

Zaawansowanie prac
Prowadzone obecnie prace renowacyjno – konser-

watorskie są niezbędne dla zachowania tego cennego 
zabytku.  Wykonana już została izolacja przeciwwilgo-
ciowa ścian zewnętrznych i fundamentów oraz drenaż 
obwodowy. 

Wymieniono  w całości stolarkę okienną, wyre-
montowano i ocieplono strop, wymieniono częściowo 
i wzmocniono konstrukcję więźby, wymieniono insta-
lacje wewnętrzne i przebudowano kotłownię. Obecnie 
montowana jest dachówka i odnawiana elewacja wraz 
z detalami sztukatorskimi. Równolegle prowadzone są 
prace wewnątrz, tj. renowacja stolarki drzwiowej, tynków, 
kominków, witraży, okiennic wewnętrznych i posadzek. 
Atrakcją dworu będzie z pewnością odtworzona w tylnej 
części oranżeria. 

Odkryte i wyeksponowane zostaną historyczne ele-
menty -  belki w okresu renesansowego, zrekonstruowane 
zostaną tynki sgraffito na tylnej ścianie, odkuty zostanie 
tynk cementowy z portali z piaskowca (z XVII wieku), 
renowacji zostaną poddane neogotyckie drzwi, czy też 
przepiękna balustrada ażurowa. 

Załączone zdjęcie prezentuje aktualny stan prac 
budowlanych w ramach realizacji projektu.

To będzie jeden z najpiękniejszych 
obiektów zabytkowych  

na Żywiecczyźnie

opr. na podst.inf. UG

W okresie letnim wykonano kolejny etap moder-
nizacji ulicy Nowy Świat, remont ul Przejaz-

dowej i najbardziej uszkodzony odcinek ul. Sportowej  
w Łodygowicach. Ponadto w ostatnim czasie położono 
nowe nakładki asfaltowe na ul. Kalinowej, ul. Łącznej  
(I etap), ul. Nagietek, ul. Osiedlowej (I etap) w Pietrzy-
kowicach. Wyremontowano większą część ul. Rolniczej  
w Biernej, wykonano ul. Gajową, położono nakładkę asfal-
tową na ul. Ks. Marszałka oraz najbardziej uszkodzonym 
odcinku ul. Jodłowej w Łodygowicach. Kończą się prace 
związane z remontem ul. Sadowych w Łodygowicach  
i ul. Pokoju w Zarzeczu.

Nadal trwają prace związane z budową dróg do prze-
pompowani ścieków (4 drogi), z czego aż 3 prowadzą przy 
okazji do zamieszkałych posesji: ul. Mickiewicza i ul. Potok 
w Łodygowicach, ul. Kasztanowa w Biernej. 

Budowa dróg gminnych – za ponad 1 milion złotych

ul. Słoneczna w Biernej
opr. na podst.inf. UG
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Nr
okręgu Granice okręgu wyborczego

Siedziba 
obwodowej komisji 

wyborczej 

1

Część sołectwa Łodygowice, ul.: Brzozowa; Dębowa; Górska; Grzybowa; 
Jagodowa; Jodłowa; Klonowa; Leśna; Muzyków; Myśliwska; Nowa; Piłsudskiego: 
nieparzyste: 141-185, 186-256; Różana; Skalna; Sosnowa; Stolarska; Stroma; 
Widok; Wierzbowa; Wrzosowa; 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

ul. Piłsudskiego 
121

Łodygowice 

2

Część sołectwa Łodygowice, ul.: Agrestowa; Azaliowa; Beskidzka; Borowa; 
Bracka; Chabrowa; Cicha; Gościnna; Handlowa; Jaworowa; Kwiatowa; Łagodna; 
Mickiewicza; Pszczelarzy; Radosna; Stefana Batorego; Szczęśliwa; Tulipanowa; 
Wąska; Wesoła; Żywiecka: 1-69, nieparzyste 71-85;

3

Część sołectwa Łodygowice, ul.: Asnyka; Błękitna; Grabowa; Habdasów; 
Jasna; Jesionowa; Jutrzenki; Kalinowa; Kamienna; Kościelnych; Kubinów; 
Leszczynowa; Lipowa; Miła; Partyzantów; Piłsudskiego: nieparzyste: 79-103, 
108-140, parzyste: 142-184; Plac Świętego Stanisława; Pochyła; Pod Groniem; 
Rzemieślnicza; Skośna; Staszica; Stokrotek; Świerkowa; Wajdów; Wspólna; Zielona;

PODZIAŁ 
NA OKRĘGI 

JEDNOMANDATOWE 
w Gminie Łodygowice 

NOWE ZASADY GŁOSOWANIA

W związku ze zbliżającymi się wyborami do 
rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa 
o raz  wyborami  wó j ta ,  za rządzonymi  na 
dzień 16 l istopada 2014 r. - informuję wszystkich mieszkańców gminy Łodygowice o zmianach  
podziału gminy na okręgi wyborcze (zmiany dotyczą również przynależności ulic do innych obwodów  
niż w poprzednich wyborach).

Stosownie do przepisu art. 414 kodeksu wyborczego, radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio 
spośród zgłoszonych kandydatów, przy czym – w myśl przepisu art. 415 ustawy – w gminie niebędącej miastem na 
prawach powiatu o wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. 
Ponadto wskazać trzeba, że zgodnie z przepisem art. 418 § 1 i 2 kodeksu wyborczego w każdym okręgu wyborczym 
tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego. 

Numery i granice okręgów wyborczych oraz siedziby obwodowych  komisji wyborczych określono w sposób 
następujący:
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4

Część sołectwa Łodygowice, ul.: Ceglana nieparzyste: 9-13,14-19, parzyste 
20-22; Dobra; Konwaliowa; Malarska; Miodowa; Nowy Świat; Ogrodowa; 
Pod Grapą; Poziomkowa; Rodzinna; Słoneczna; Słowików; Spokojna; Strażacka; 
Truskawkowa; Wiśniowa; Żeromskiego; Żywiecka: parzyste: 70-150; 

Gminny Ośrodek 
Kultury 

Pl. Wolności 5 
Łodygowice 

5

Część sołectwa Łodygowice, ul.: Aksamitna; Ceglana: 1-8, parzyste 10-12; 
Ceramiczna; Dolna; Działkowa; Gajowa; Herbowa; Kalonka; Kasztanowa; Krótka; 
Kryształowa; Krzywa; Łączna; Malinowa; Mała; Na Stawach; Osiedlowa; Pod Kalną; 
Pogodna; Polna; Postępu Rolniczego; Szafirowa; Topolowa; Wichrowa; Wodna; 
Zgody; Żywiecka: parzyste: 152-216; 

6

Część sołectwa Łodygowice, ul.: Akacjowa; Bukowa; Czysta; Księdza 
Marszałka: nieparzyste: 9-37, 22-73; Majowa; Orchidei; Orna; Osiedle na 
Porąbkach; Parkanowa; Piłsudskiego: nieparzyste: 57-77, parzyste: 84-106; 
Poprzeczna; Porąbki; Potok; Rolna; Romanówka; Sadowych; Spacerowa; 
Spadzista; Stokowa; Szarotek; Ślusarska; Tęczowa; Turystyczna; Widokowa; 
Wyzwolenia; Zjazdowa; 

Gminny Ośrodek 
Kultury 

Pl. Wolności 5 
Łodygowice

7

Część sołectwa Łodygowice, ul.: Bliska; Boczna; Bzowa; Cisowa; Dworcowa; 
Gminna; Grunwaldzka; Jarzębinowa; Kaniów; Kolejowa; Magazynowa; Modra; 
Modrzewiowa; Niecała; Okrężna; Piękna; Piłsudskiego: 1-55, parzyste: 56-82; 
Pocztowa; Pod Torem; Prusa; Przejazdowa; Rzeczna; Samotna; Spółdzielców; 
Wiklinowa; Żwirowa; Żytnia; Żywiecka: nieparzyste: 87-181;

8

Część sołectwa Łodygowice, ul.: Cegielska; Glemieniec; Głogowa; Jana III 
Sobieskiego; Jana Pawła II; Kępa Kościelna; Koszykowa; Kręta; Królowej Jadwigi; 
Księdza Marszałka: 1-7, parzyste: 2-20; Młodych; Nad Żylicą; Ochota; Piastowska; 
Piekarska; Plac Wolności; Podzamcze; Prosta; Sportowa; Szewska; Tartaczna; 
Wiosenna; Zagrodowa; Za Browarem; Zdrojowa; Żywiecka: nieparzyste: 183-229; 

9

Sołectwo Bierna, ul.: Brzozowa; Chodnikowa; Cicha; Dębowa; Do Brzezin; 
Górska; Grabowa; Handlowa; Jaworowa; Jodłowa; Kasztanowa; Kopernika; 
Krótka; Krzywa; Leśna; Łęgowa; Maciejów; Modra; Modrzewiowa; Nad Potokiem; 
Ogrodowa; Polna; Południowa; Porąbki; Rolnicza; Rzemieślnicza; Sezamkowa; 
Słoneczna; Spacerowa; Spokojna; Strażacka; Stroma; Szewska; Szklarska; Szkolna; 
Topolowa; Turystyczna; Wąska; Wesoła; Widokowa; Więzików; Zielona; 

Remiza Ochotniczej 
Straży Pożarnej

 ul. Kopernika 34 
Bierna 
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10

Sołectwo Zarzecze, ul.: Beskidzka; Boczna; Chabrowa; Generała Sikorskiego; 
Graniczna; Handlowa; Harcerska; Jana Pawła II; Kardynała Wyszyńskiego; 
Kopernika; Koszykowa; Kościelna; Kręta; Kwiatowa; Łączna; Łęgowa; Nadbrzeżna; 
Na Kępie; Plażowa; Pogodna; Pokoju; Prosta; Różana; Słoneczna; Spokojna; 
Sportowa; Starowiejska; Staszica; Szczytowa; Szkolna; Turystyczna; Widokowa; 
Wilcza; Wspólna; Wypoczynkowa; Żeglarska; Żywiecka;

Zespół Szkolno 
– Przedszkolny               

ul. Staszica
Zarzecze

11

Część sołectwa Pietrzykowice, ul.: Asnyka; Bory; Cicha; Dojazdowa; Dworcowa; 
Graniczna; Kalonka; Kasztanowa; Kościuszki: parzyste: 2-114; Łączna; 
Modrzewiowa; Morelowa; Mostowa; Objazdowa; Osiedlowa; Poprzeczna; Skośna; 
Szeroka; Świerkowa; Tapicerska; Wesoła: 191-235; Wielodroga: 1-21; Zdrojowa; 
Zielona; Żywiecka; 

Zespół Szkół 
ul. Kościuszki 120 

Pietrzykowice 

12

Część sołectwa Pietrzykowice, ul.: Akacjowa; Brzozowa; Bukowa; Chabrowa; 
Długa; Gloński Potok; Głogowa; Gołębiowa; Jarzębinowa; Jaśminowa; Jesionowa; 
Kolorowa; Konwaliowa; Kościuszki: nieparzyste: 99-115, 116-175; Kręta; 
Leszczynowa; Lipowa; Makowa; Malinowa; Młodych; Osiedle Czarne; Osiedle 
Wierzch Granic; Pocztowa; Różana; Rzepkowy Potok; Sadowa; Szczęśliwa; Szkolna; 
Wielodroga: 22-89; Wierzbowa; 

13

Część sołectwa Pietrzykowice, ul.: Adama Mickiewicza; Bracka; Bystra; 
Dziewiarska; Garażowa; Gościnna; Halna; Henryka Sienkiewicza; Jana Pawła 
II: nieparzyste: 135-153, 154-300; Jodłowa; Klonowa; Kościuszki: 176-226; 
Krokusowa; Łagodna; Miła; Miodowa; Nagietek; Orzechowa; Piękna; Poziomkowa; 
Prosta; Przemysłowa; Pszczela; Rolnicza; Rzeźnicza; Słoneczna; Stokrotek; Stroma; 
Szklarniowa; Warzywna; Wiśniowa; Zadolne; 

Remiza Ochotniczej 
Straży Pożarnej 

ul. Jana Pawła II 91 
w Pietrzykowicach 

14

Część sołectwa Pietrzykowice, ul.: Agrestowa; Boczna; Chałpnicza; Cisowa; Dębowa; 
Dobijówka; Dobra; Handlowa; Jagodowa; Jana Pawła II: 62-134, parzyste: 
136-152; Jaworowa; Juliusza Słowackiego; Jutrzenki; Kalinowa; Krakusów; 
Księdza Nowaka; Łąkowa; Mała; Nad Kotliną; Narcyzowa; Pogodna; Południowa; 
Porzeczkowa; Poselska; Równa; Sikorek; Słowicza; Sołecka; Spacerowa; Spadowa; 
Spokojna; Stolarska; Strażacka; Szara; Turkusowa; Turystyczna; Widok; Witosa; 
Wspólna; Zagrodowa; Zarębki; Zgodna; Źródlana; Żwirowa; 

15

Część sołectwa Pietrzykowice, ul.: Bratkowa; Czysta; Działkowa; Gajowa; Głęboka; 
Hodowlana; Jabłoniowa; Jana Pawła II: 1-61; Jasna; Kierowców; Kościuszki: 
nieparzyste: 1-49; Krótka; Księdza Stojałowskiego; Księżycowa; Kwiatowa; 
Łęgowa; Nowa; Ogrodowa; Oliwkowa; Olszynowa; Orna; Polna; Promenada; 
Przelotowa; Przyjaciół; Radosna; Samotna; Sosnowa; Sucha; Wesoła: 111-189; 
Wrzosowa; Zbożowa; Zjazdowa.
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Nowe środki na usuwanie 
skutków majowej powodzi

W związku z pozyskaniem środków finansowych 
w wysokości 360 000 zł przez Wójta Gminy 

na usuwanie szkód powodziowych jeszcze w tym roku 
wykonane zostaną następujące inwestycje:

• remont dwóch mostów na ulicy Wierzbowej  
w Łodygowicach wraz z wykonaniem nowego 
zabezpieczenia z koszy kamiennych;

• modernizacja przepustu na ul. Porzeczkowej  
w Pietrzykowicach wraz z poszerzeniem drogi  
w tym miejscu;

• remont drogi dojazdowej do ujęcia wody na Bar-
toszowcu wraz z zabezpieczeniem ujęcia wody.

Planowany termin zakończenia prac to listopad br.

Powstanie kolejna kładka 
dla pieszych przy moście 

powiatowym

Jeszcze w tym roku ze środków Gminy Łodygowice 
powstanie nowa kładka  dla pieszych przy moście 

powiatowym wzdłuż ul. Piłsudskiego (skrzyżowanie  
z ul. Wajdów). Dzięki powstaniu kładki uda się znacznie 
poprawić bezpieczeństwo przejścia i przejazdu przez ten 
most. Koszt inwestycji to 75.000 zł.

Trwa budowa parkingów

Mając na uwadze liczne prośby mieszkańców oraz 
dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej 

do połowy listopada powstaną dwa nowe parkingi: obok 
Ośrodka Zdrowia w Łodygowicach oraz koło Przedszkola 
w Pietrzykowicach. Wyremontowane zostaną parkingi 
przy kościele w Zarzeczu oraz położona zostanie kostka 
betonowa na obecnie żwirowym parkingu koło kościoła 
w Pietrzykowicach. Łączny koszt inwestycji to 230 tys. zł.

Trwają remonty 
infrastruktury drogowej

W związku z wieloma wnioskami mieszkańcówsuk-
cesywnie wykonujemy remonty infrastruktury 

drogowej. W pierwszej kolejności wykonywane są prace 
związane z poprawą odwodnienia, oraz polepszeniem wa-
runków dojazdu do gospodarstw domowych. Dotychczas 
udało nam się wykonać następujące prace: odwodnienie 
przy ul. Szczęśliwej i ul. Nowy Świat w Łodygowicach, od-
wodnienie wraz z montażem bariery energochłonnej przy 
ul. Porzeczkowej, remont ul. Słonecznej w Biernej oraz 
wjazdu na ul. Rolniczą. Ponadto poprawiono utwardzenie 
na ul. Szklarskiej w Biernej, ul. Jasnej w Łodygowicach, 
wymieniono dwa przepusty w Pietrzykowicach przy  
ul. Przyjaciół i Gościnnej, udrożniono rów przy ul. Chodni-
kowej w Biernej i zamontowano nowe oznakowanie nazw 
ulic w rejonie ul. Turystycznej w Łodygowicach.

Budowa parkingu przy kościele w Pietrzykowicach

ul. Nowy Świat w Łodygowicach

ul. Porzeczkowa w Pietrzykowicach

Zjazd na ul. Rolniczą w Biernej

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UG
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Sezon 2013/2014 jest dla Zespołu Regionalnego „Magurzanie” 
czasem wytężonej pracy i wielu istotnych przedsięwzięć. 

Mogłoby się wydawać, że plan działania i zakres podejmowanych 
inicjatyw został rozplanowany ponad siły i możliwości, ale przecież 
kto da radę, jak nie oni…

Trwający sezon  jest nie tylko najdłuższym w całej działalności 
Zespołu (wrzesień 2013-grudzień 2014), ale przede wszystkim jest 
sezonem jubileuszowym. To już 30 rok prób, występów, spotkań 
i wielkiej przyjaźni magurzańskiej rodziny.  W tym sezonie Magurza-
nie dali 44 występy, w tym 11 konkursowych, z których przywieźli 
liczne trofea m.in. I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów 
Wiejskichw Brennej, I miejsce na Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
(w ramach TKB) w kategorii grup śpiewaczych oraz Wyróżnienie w kategorii 
Zespołów Autentycznych, III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Będzinie, III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolęd-
niczych w Bukowinie Tatrzańskiej. 

„Magurzanie” obchodzą 30 urodziny

Zespół podjął się również organi-
zacji dwóch przedsięwzięć o charak-
terze dobroczynnym: zbiórki żywności 
w ramach akcji Podziel się posiłkiem 
oraz koncertu charytatywnego Kapele 
serc w żywieckim MCKu. Członkowie 
zespołu spędzili ze sobą 130 dni tań-
cząc, śpiewając, prezentując rodzimy 
folklor, nierzadko pomagając innym. 
W lipcu wyjechali na  Międzynaro-
dowy Festiwal Folkloru do miasta 
Klatovy w Czechach. Odbyli również 
dwa weekendowe zgrupowania  
w Koszarawie, celem których było  
dopracowanie inscenizacji obrzędo-
wej na konkursy oraz programu arty-
stycznego na koncert jubileuszowy.

Z całą pewnością należy również 
wymienić osiągnięcia dziecięcej gru-
py, czyli Zespołu „Mali Magurzanie”, 
który w tym roku obchodzi 10-cio 
lecie swojej działalności. Zespół 
zdobył: I miejsce na Wojewódzkim 
Przeglądzie Dziecięcych Zespołów 
Folklorystycznych w Wiśle i został 
wytypowany jako jedyny reprezentant 
województwa śląskiego na Ogólno-
polski Festiwal Zespołów Dziecięcych 
w Rabce oraz II miejsce w Ogólnopol-
skim Festiwalu Dziecko w folklorze  
w Baranowie Sandomierskim.

Zespół Regionalny „Magurzanie” 
serdecznie zaprasza na koncerty 
jubileuszowe, które odbędą się na 
deskach nowej sceny Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łodygowicach: 
21 listopada (piątek) o godz. 17.00 
(przed koncertem o godz. 16.00 
odbędzie się uroczysta Msza św.  
w kościele pw. św. Judy Tadeusza  
w Łodygowicach) oraz 7 grudnia (nie-
dziela)  w godzinach popołudniowych 
(dokładna godzina będzie podana na 
plakatach).

 Anna Wróbel
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Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem 
w niniejszym turnieju prosimy o dokonanie zgłoszenia 
osobiście w siedzibie stowarzyszenia, tj. przy ul. Królo-
wej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice (tel/fax 33 862 31 97) 
lub na email: sport@eurobeskidy.org.pl. Komunikat 
oraz program zawodów zamieszczony jest na stronie  
www.eurobeskidy.org.pl

System rozgrywek szachowych będzie oparty na 
zasadzie turnieju otwartego na dystansie 9 rund, roz-
grywanych systemem szwajcarskim. Sprzęt szachowy 
zabezpiecza organizator. Gry przeprowadzone będę 
na zegarach elektronicznych. Turniej jest wliczany do 
Rankingu FIDE. 

Zgodnie z założeniami regulaminu Zarząd Stowarzy-
szenia przewiduje nagrodzić zwycięzców, nagrodami 
pieniężnymi oraz rzeczowymi. Nagrody przewidziane są  
według następujących kategorii: główne –  zawodnicy 
Niepełnosprawni, zawodnicy Pełnosprawni, Juniorzy  
i Młodzicy do 14 lat. Dodatkowo  przyznawane będą na-
grody specjale. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają 
pamiątkową koszulkę.

 

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy 
ma zaszczyt zaprosić Państwa w dniu  

8 listopada br. na premierę III Tomu książki „Hi-
storia Łodygowic”, powstał on w ramach realiza-
cji projektu „PATRIOTYZM JUTRA – By czas nie 
zaćmił i niepamięć”. 

Wydanie III „Historia Łodygowic” przedstawia zarys 
historii edukacji i placówek na obszarze Gminy Łodygo-
wice. Mamy nadzieję, że zawarte w niej intrygujące opisy 
i spostrzeżenia zachęcą do zagłębienia się w dalsze 
strony tekstu. 

Dzięki historii czerpiemy wiedzę o naszej przeszłości  
i możemy siebie postrzegać w ciągłości historycznej poko-
leń,  która jest świadectwem naszej tożsamości kulturowej. 

Spotkanie z autorami III Tomu „Historii Łodygowic” 
odbędzie się w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Łodygowicach o godzinie 16.00. Najpierw 
odbędzie się oficjalna prezentacja, następnie spotkanie 
z autorami, kolejnym punktem programu będzie część 
artystyczna oraz poczęstunek.

Niniejszą publikację współfinansowano ze środków 
UE w aspekcie programu „Europa inwestująca w obsza-
ry wiejskie”. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy 
w dniach 24 – 30.11.2014 r. organizuje XII 

Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szacho-
wy w Powiecie Żywieckim, który odbędzie się  
w Milówce - Hotel Tycjan.

opr. na podst. inf.Stow. Integracyjnego
Eurobeskidy

Mariusz Kufel trenerem
Kadry Snowboardcrossu

Mariusz Kufel został 
wybrany na stanowi-
sko trenera głównego 
kadry snowboardcross  
w Polskim Związku 
Narciarskim. Miesz-
kający w Łodygowi-
cach szkoleniowiec 
pos iada  duże  do -

świadczenie w pracy z najlepszymi polskimi zawod-
nikami – przez ostatnie cztery lata opiekował się  
w kadrze m.in. Mateuszem Ligockim, Maciejem Jodko  
i Zuzanną Smykałą. Panu Mariuszowi życzymy wielu 
sukcesów i realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

opr. na podst. inf. UG

Z ŻYCIA  GMINY

opr. na podst. inf.Stow. Integracyjnego
Eurobeskidy

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy  
- 13 grudnia 2014r. organizuje III ŚWIĄ-

TECZNY OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY 
TURNIEJ SZACHOWY

W tym dniu przypada 33 rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego i turniej ten będzie upamiętnieniem i uczcze-
niem ofiar totalitarnego( komunistycznego) systemu.

Zawody odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2, przy ulicy Piłsudskiego 121 w Łodygowicach 
Górnych. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą w sie-
dzibie Stowarzyszenia do dnia 12.12.2014r. - Tel. 33 862 
31 98 lub e-mail: biuro@eurobeskidy.org.pl,i i w miejscu 
rozgrywek na hali sportowej do godz. 9.00 

Organizator zapewnia gorący posiłek oraz ubezpiecze-
nie. Najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani nagrodami 
rzeczowymi. Szczegółowe informacje można uzyskać na 
stronie internetowej www.eurobeskidy.org.pl

opr. na podst. inf.Stow. Integracyjnego
Eurobeskidy
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opr. na podst. inf. UG

Z okazj i  Dnia Edukacj i  Narodowej, w dniu  
10 października 2014 roku, w Urzędzie Gminy 

odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy 
Łodygowice dla wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łody-
gowice. Uroczystość  rozpoczął  Wójt Gminy Andrzej 
Pitera, witając wszystkich przybyłych gości. Złożył 
wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, dziękując  za osiągane efek-
ty pracy z dziećmi i młodzieżą w wypełnianiu zadań  
w procesie edukacyjnym i opiekuńczo – wychowawczym. 
Wójt Gminy Andrzej Pitera wręczył Nagrody Wójta Gminy 
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wycho-
wawczej i opiekuńczej ośmiu dyrektorom, oraz sześciu 
nauczycielom szkół. 

Nagrodzeni Dyrektorzy:
• Katarzyna Dobija – Dyrektor Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Zarzeczu
• Janusz Gancarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół  

w Pietrzykowicach 
• Alina Hnatiuk – Dyrektor Przedszkola
       w Pietrzykowicach
• Mirosław Jakubiec – Dyrektor Zespołu Szkół  

nr 1 w Łodygowicach
• Jolanta Kleszyk- Dyrektor Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących w Łodygowicach
• Małgorzata Mikociak - Dyrektor Przedszkola  

nr 1 w Łodygowicach
• Anna Markiel – Dyrektor Przedszkola nr 2  

w Łodygowicach
• Agata Stwora – Dyrektor Zespołu Szkół Specjal-

nych w Łodygowicach

Nagrodzeni Nauczyciele:
• Beata Barcik – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1  

w Łodygowicach
• Jolanta Barteczko – nauczyciel Zespołu Szkół 

Specjalnych w Łodygowicach
• Sebastian Jonik – nauczyciel Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Zarzeczu
• Katarzyna Kufel - Gałązka - nauczyciel Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach
• Jolanta Minor – nauczyciel Zespołu Szkół  

w Pietrzykowicach
• Iwona Rusin – nauczyciel Zespołu Szkół Specjal-

nych w Łodygowicach 

NAGRODY WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE
Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
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INFORMACJE Z DZIAŁANIA 

Eco Team Service Sp. z o.o. 
otrzyma ponad 1 000.000 zł 

z funduszy unijnych!

Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich Eco Team Service Sp. z o.o. wybuduje nową 
Stację Uzdatniania Wody wraz ze zbiornikami reten-
cyjnymi o pojemności 700 m3. Wartość inwestycji to 
1,8 mln zł. 

Inwestycja ta będzie jedną z najdroższych i najwięk-
szych inwestycji podejmowanych dotychczas przez 
spółkę, zarówno w obecnej formie prawnej, jak i podczas 
funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej. Budo-
wa nowej stacji i zbiorników pozwoli przedsiębiorstwu 
wzmocnić wydajność sieci wodociągowej oraz unieza-
leżnić się od zewnętrznych dostawców wody. Dla Klienta 
oznacza to przede wszystkim mniejszą awaryjność sieci 
(a więc zapewnienie stałości dostaw wody) oraz podwyż-
szenie jakości wody pitnej, którą uda się osiągnąć dzięki 
nowoczesnej i zautomatyzowanej instalacji uzdatniania 
wody. Zakończenie inwestycji planuje się na czerwiec 
2015 r.

Rozpoczynamy prace 
nad strategią ETS Sp. z o.o. 

na lata 2015-2020

ETS Sp. z o.o. 
rozpoczyna pra-

ce nad „Strategią roz-
woju Eco Team Service 
na lata 2015-2020”. 
Pragniemy tworzyć na-
sze przedsiębiorstwo 
wspólnie z Państwem, 
dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 
składania propozycji kierunków rozwoju do niniejszego 
dokumentu. Osoby zainteresowane włączeniem się  
w proces tworzenia strategii zachęcamy do składania pro-
pozycji w następujących pięciu obszarach tematycznych:

• marketing i obsługa klienta,
• jakośc i zakres świadczonych usług
• wykorzystanie nowoczesnych technologii,
• ekologia i ochrona środowiska
• działania z zakresu CSR
Pomysły, sugestie i uwagi prosimy kierować do koń-

ca października br. na adres: ets@eco-ts.pl wpisując  
w temacie wiadomości: STRATEGIA ETS. Mamy nadzieję, 
że wspólnie z Państwem spółka tworzyć będzie nowe 
standardy.

Odbiór bioodpadów

Odbiór odpadów biodegradalnych (kuchennych i 
zielonych) z nieruchomości położonych na terenie 

gminy Łodygowice odbywa się raz w miesiącu (tj. w każdy 
pierwszy roboczy poniedziałek) po uprzednim zgłoszeniu 
zapotrzebowania na wywóz. Częstotliwość miesięczna 
podyktowana jest niewielkim zainteresowaniem miesz-
kańców  tego typu usługą (zdecydowana większość 
właścicieli posesji w złożonej do UG deklaracji śmieciowej 
deklaruje posiadanie 
przydomowych kompo-
stowników). Co istotne, 
bioodpady prawidłowo 
przygotowane do wy-
wozu nie wliczają się 
do balastu: w tym celu 
należy je gromadzić w  
pojemniku przystoso-
wanym do składowa-
nia odpadów zielonych 
(pojemnik wyposażo-
ny jest w mechanizm 
odciekowy i przewie-
trzaną klapę). Koszt 
pojemnika, to 174 zł 
brutto/120 l.

Zgłoszenia dot. wywozu bioodpadów  przyjmuje Biuro 
Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 33 8640 575 oraz 
drogą  mailową: ets@eco-ts.pl

Od sierpnia odbieramy 
również elektrośmieci!

Mieszkańców Gminy 
Łodygowice zainte-

resowanych oddaniem zuży-
tego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego zawiada-
miamy, że od sierpnia br. 
spółka Eco Team Service 
rozpoczęła odbiór ww. kategorii odpadów. Zużyty kom-
pletny sprzęt elektroniczny i elektryczny zabierany będzie 
nieodpłatnie spod posesji, zgodnie z harmonogramem 
odbioru odpadów komunalnych. Odbierana elektronika 
nie będzie wliczana do balastu.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu elek-
trośmieci oddawać będzie można również podczas organi-
zowanej cyklicznie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta 
ETS Sp. z o.o. pod numerem telefonu: 33 8640-575.

opr. na podst. inf. ETS
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ZREALIZOWANE INWESTYCJE GMINNE

Niezwykłym zrządzeniem losu, 
dokładnie po 100 latach od 

wybudowania, Wójt Gminy Andrzej 
Pitera przy aprobacie Rady Gminy 
podjął decyzję o rozbudowie obiektu 
i kapitalnym remoncie najstarszej 
części budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Łodygowicach. Przejęcie 
placu budowy miało miejsce 4 maja 
2013 r. i po ponad rocznym okresie 
rozbudowy w dniu 30 sierpnia br. 

Wójt Gminy Andrzej Pitera, Prze-
wodniczący Rady Gminy Czesław 
Wandzel oraz Dyrektor GOK Renata 
Talik dokonali uroczystego otwarcia 
budynku GOK, który następnie został 
poświęcony przez ks. Prałata Józefa 
Zajdę. Obiekt ten położony w centrum 
gminy dobrze znany jest wszystkim 
mieszkańcom. 

Od 100 lat służy lokalnej społecz-
ności, najpierw jako strażnica czyli 
siedziba tzw. straży ogniowej, potem 
kino „Magurka”, a od 1991 roku jako 
dom kultury, w którym odbywały się 
różne ważne wydarzenia w życiu wsi 
i gminy. Inwestycja realizowana był 
przez lokalną firmę PSB „Wiecha”. 
W pierwszym etapie wyburzono 
skrzydło wschodnie i południowe  
w których mieścił się hol, pomiesz-

czenie ogólnoużytkowe, toalety oraz 
maleńkie pomieszczenie biurowe 
zajmowane przez księgową. Ze sta-
rej bryły budynku pozostała scena, 
sala widowiskowa i hol, które zostały 
gruntownie wyremontowane. Wymie-
niono podłogę, instalacje elektryczne, 
wykonano centralne ogrzewanie oraz 
klimatyzację. 

Do starej, zabytkowej części gma-
chu dobudowano dwa skrzydła dwu-
kondygnacyjne. W jednym skrzydle, 
na parterze, mieści się sala taneczna 
z szatnią i magazynem strojów. Tu 
odbywają się  zajęcia tańca zespołów 
„Magurzanie” i „Mali Magurzanie”, 
zumby, aerobiku oraz zajęcia grupy 
tańca nowoczesnego. Na piętrze 
mieści się sala muzyczna, z której 
korzystają „Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta” oraz chór „Cantata”. 

W drugim skrzydle  mieści się 
garderoba dla artystów, która na co 
dzień służy także sekcji plastycz-
nej oraz ogólnodostępna świetlica 
wyposażona w piłkarzyki oraz stół 
bilardowy. Można tu spędzić wolny 
czas grając np. w szachy, czytając 
prasę, oglądając telewizję. Chcemy, 
aby ze świetlicy korzystały zarówno 
dzieci jak i młodzież, a także seniorzy.  

GOK PO GRUNTOWNYM 
REMONCIE I ROZBUDOWIE

Na parterze znajdują się pomieszcze-
nia biurowe, toalety oraz niewielka 
kuchenka z której korzystać mogą 
uczestnicy zajęć. 

Dzięki tej inwestycji Łodygowice 
wypiękniały, ale przede wszystkim 
stworzone zostały bardzo dobre 
warunki do rozwijania zdolności  
i umiejętności dzieci i młodzieży. 

Serdecznie dziękuję Wójtowi  
Gminy oraz całej Radzie Gminy za 
wsparcie finansowe dla realizacji tej 
niezwykle ważnej inwestycji. Dziękuję 
także pracownikom Urzędu Gminy za 
pomoc merytoryczną.

Serdecznie zapraszam wszystkich 
chętnych do korzystania z szerokiej 
oferty GOK, jesteśmy otwarci na 
nowe pomysły i inicjatywy, które bę-
dziemy starać się realizować, oczy-
wiście w miarę naszych możliwości 
finansowych.          

Renata Talik – Dyrektor GOK

Budynek zwany „Domem 
Strażaka” został wzniesiony  
w latach 1913-1914 z inicjatywy 
łodygowskiej straży ogniowej 
przez Macieja Cembalę kosztem 
6000 koron. Powstał na gruncie 
parafialnym ofiarowanym przez 
ks. dziekana Jana Miodońskie-
go. Od początku istnienia pełnił 
funkcję strażnicy oraz służył 
celom społecznym jako „ognisko 
patriotycznego uświadomienia 
narodowego”.

W okresie II wojny świato-
wej został rozbudowany przez 
okupanta i utracił funkcję remizy 
strażackiej. W latach 1952-1992 
funkcjonowało tu Kino „Magurka”, 
którego wieloletnim kierownikiem 
był Bronisław Suchanek. W 1991 
roku budynek stał się siedzi-
bą Gminnego Ośrodka Kultury  
w Łodygowicach.

Wyremontowany i rozbudowa-
ny w latach 2013-2014 z inicjaty-
wy Wójta Gminy Andrzeja Pitery 
ze środków Gminy Łodygowice 
oraz  funduszy Unii Europejskiej. 
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OPŁATY ŚMIECIOWE

W związku z przypadającym na 15 października terminem płatności III raty podatku śmieciowego za rok 
2014, Eco Team Service Sp. z o.o. przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie gminy 
Łodygowice, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bezpośrednio na konto 
Urzędu Gminy. Opłaty mylnie dokonywane na konto spółki będą zwracane, ETS Sp. z o.o. począwszy bowiem 
od lipca 2013r. nie rozlicza mieszkańców gminy za śmieci i nie wystawia faktur za wykonaną usługę odbioru  
i wywozu odpadów stałych. Podstawę do dokonywania płatności stanowi „Zawiadomienie o nadaniu indywidual-
nego konta bankowego dot. opłat za gospodarowanie odpadami” nadane właścicielom posesji w roku ubiegłym 
przez Urząd Gminy. W przypadku dodatkowych pytań związanych z płatnością za śmieci, prosimy o kontakt  
z Urzędem Gminy, z komórką właściwie merytoryczną, pod numerem 33 8630 523.

SEZON GRZEWCZY 
W GMINIE ŁODYGOWICE

ETS Sp. z o.o. informuje mieszkańców gminy Łodygowice, że z dniem  
1 października br. na terenie gminy rozpoczyna się trwający do końca kwiet-
nia sezon grzewczy. W tym okresie odbierany z posesji popiół nie wlicza się 
do balastu.

Warunkiem niezakwalifikowania popiołu do odpadów nieselektywnych 
jest:

• oznaczenie pojemnika na balast, w którym oddawany jest popiół 
naklejką z napisem „popiół”, pozwalającą pracownikom spółki 
na identyfikację odpadów paleniskowych,

• gromadzenie popiołu w pojemniku nieodpłatnie użyczanym  
i oznaczonym przez spółkę,

• niemieszanie popiołu z innymi rodzajami odpadów.

Ponadto informujemy, że odbiór prawidłowo przygotowanego do wywozu 
popiołu odbywa się w ramach wnoszonej do Urzędu Gminy „opłaty śmie-
ciowej” i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. 
Wywóz odbywa się raz w miesiącu, w terminach przewidzianych w harmo-
nogramie odbioru odpadów komunalnych.

„994”– nowy numer alarmowy 
Pogotowia Wodociągowego w gminie Łodygowice

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług do Państwa użytku oddaje-
my całodobowy, łatwy do zapamiętania numer, mający na celu ułatwienie kontaktu 
ze spółką w przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej na terenie gminy. 
Jego wykorzystanie pozwoli także pracownikom Pogotowia Wodociągowego ETS 
Sp. z o.o. na skrócenie czasu reakcji na awarię do niezbędnego minimum. Eco 
Team Service Sp. z o. o. jest jednym z pierwszych całodobowo dyżurujących 
przedsiębiorstw zajmujących się utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie 
Powiatu Żywieckiego, które wykorzystuje skrócony numer alarmowy.

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. ETS

opr. na podst. inf. UG


