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 NAJWIĘKSZE 
INWESTYCJE 2014

Inwestycje na 2014 rok
Kontynuowane będą zadania rozpoczę-
te w 2013 a związane z rozbudową bu-
dynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
budynku Zespołu Szkół Specjalnych. 
Obydwa te zadania są dotowane ze 
środków zewnętrznych. 
	 	 Więcej	na	str.	3

Złoty	Jubileusz
Niezwykłe spotkanie par małżeńskich 
obchodzących Złote Gody. Już trady-
cyjne świętowanie z Jubilatami było 
wyrazem uznania i sposobnością do 
serdecznych życzeń władz Gminy 
Łodygowice i zaproszonych gości dla 
ponad 50 par z całej gminy.
	 											Więcej	na	str.	6

Kanalizacyjne	zaległości
Urząd Gminy informuje wszystkich 
mieszkańców o prowadzonych działa-
niach celem ostatecznego rozliczenia 
wpłaconych zaliczek w wysokości 
2000,00 złotych na poczet wykona-
nych przyłączy kanalizacyjnych. Do 
chwili obecnej zdecydowana więk-
szość mieszkańców Gminy wywiązała 
się z obowiązku zawarcia umowy oraz 
wpłacenia w/w zaliczek.
	 								Więcej	na	str.	3

Elektroniczne	Biuro	Obsługi	
Klienta	ETS	uruchomione!

W październiku Eco Team Service Sp. 
z o.o. uruchomiła Elektroniczne Biuro 
Obsługi Klienta. e-BOK to dostępna 
na stronie www.eco-ts.pl bezpłat-
na aplikacja, uruchomiona z myślą  
o Mieszkańcach Gminy Łodygowice, 
dzięki której w prosty sposób spraw-
dzą oni ilość i rodzaj oddanych odpa-
dów komunalnych.
	 								Więcej	na	str.	6

Rozbudowa	i	modernizacja	Gminnego	Ośrodka	Kultury
Wartość	projektu	-	1,4	mln	zł

Rozbudowa	i	modernizacja	Zespołu	Szkół	Specjalnych
Wartość	projektu	-	2,2	mln	zł

W dniu 9 października br.  
w Warszawie na Zamku Kró-

lewskim odebrała Ona z rąk ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Bogdana Zdrojewskiego nagrodę 
Oskara Kolberga w uznaniu „Za	za-
sługi	dla	kultury	 ludowej”. Jest to 
najwyższe odznaczenie przyznawane 
za działalność na rzecz krzewienia 
tradycji i kultury ludowej. 

Więcej na str. 2

Nagroda  Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dla Genowefy Iwanek
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opr. na podst. inf. GOK

W sobotę 26 października br w ZS w Pietrzykowi-
cach odbyło się niecodzienne wydarzenie- ju-

bileusz 25-lecia działalności społecznej i twórczej Pani 
Genowefy Iwanek z Pietrzykowic. Jubileusz ten zbiegł się 
z otrzymaniem przez panią Gienię wyjątkowej nagrody. 
Spotkanie zaszczyciło swoją obecnością wielu zacnych 
gości. 

Debiut gawędziarski pani Genowefy miał miejsce 
w 1997 roku w Bukowinie Tatrzańskiej gdzie zdobyła  
3 miejsce. W późniejszych latach uczestniczyła w tych 
konkursach plasując się zawsze w czołówce nagrodzonych. 
Dowody tych osiągnięć można obejrzeć w albumie, są to 
dyplomy potwierdzające udział w wielu imprezach oraz 
zajęte miejsca. Staraniem Gminnego Ośrodka Kultury  
w 2003 roku ukazał się drukiem jej „Wybór Wierszy” oraz 
„Pietrzykowskie Gawędy”. W 2005 roku otrzymała medal za 
zasługi dla Miasta Żywca. W 2007 roku  zdobyła 2 miejsca 
w kat. prozy na Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie.  
Za swoją działalność literacką otrzymała medal z okazji 
50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej.

Szanowni	
Mieszkańcy
Gminy	!

Od początku 
mojej pracy 

jako Wójt Gminy Łodygowice konsekwentnie starałem się 
realizować odważną politykę maksymalnego wykorzysta-
nia środków zewnętrznych w celu realizacji najpilniejszych  
i najważniejszych dla naszej społeczności inwestycji. 

Jak wszyscy się orientujemy kończy się okres programo-
wania unijnych środków zaplanowanych na lata 2007-2013.

Uważam, że od 2007 roku nasza gmina wykorzystała 
maksymalnie i bardzo przemyślanie szansę na dodatkowe 
środki. Zrealizowano wiele zadań zbliżających nas do naj-
lepszych samorządów z nowoczesną infrastrukturą.

Jednak potrzeby znacznie przewyższają możliwości. I to 
zarówno możliwości organizacyjne, ale przede wszystkim 
możliwości finansowe naszej gminy. Każde zadanie, każda 
inwestycja, którą Państwo obserwujecie to zaangażowanie 
nie tylko wielu osób i całego urzędu, ale to potrzeba wygo-
spodarowania niezbędnych środków własnych umożliwia-
jących pozyskanie środków zewnętrznych.

A ponieważ system finansowania zadań w Polsce opiera 
się głównie na możliwie dużym obciążaniu samorządów 
bez zabezpieczenia właściwych środków finansowych – to 
zadania jakie stoją przed gminą szczególnie w roku 2014 
oraz  do roku 2020 należy widzieć w kategoriach wielkiego 
wyzwania.

Dotyczy to zarówno realizowanych zadań bieżących – 
jak utrzymanie oświaty, utrzymanie dróg i całej infrastruktury 
gminnej, realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej czy 
gospodarki wodno – ściekowej, jak i  planowanych inwestycji 
i zadań niezbędnych dla dalszego rozwoju naszej gminy.

Wszystkich mieszkańców zapewniam jednak, że 
utrzymanie właściwych proporcji pomiędzy wyzwaniami  
a możliwościami finansowymi będzie najważniejszym prio-
rytetem w naszej pracy. Potrzeba jednak dalszych działań 
oszczędnościowych i będziemy je podejmować.

Oczywiście niezbędne oszczędności rozpoczęliśmy od 
ograniczenia wydatków  bieżących na funkcjonowanie Gmi-
ny.  Zostało to już docenione w statystykach samorządo-
wych – o czym możecie Państwo przeczytać na stronie 9. 
Jesteśmy już dzisiaj jednym z „najtańszych” Urzędów  
w naszym regionie biorąc pod uwagę działanie gmin  
w powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. 

Dokonaliśmy również zmian strukturalnych m. in. utwo-
rzenie spółki komunalnej Eco Team Service sp. z o.o. co  
w konsekwencji oprócz innych wymiernych korzyści po-
zwoliło utrzymać miejsca pracy dla kilkunastu pracowników 
komunalnych, mieszkańców naszej gminy.

Chcę równocześnie zapewnić, że dołożymy wszelkich 
starań, aby te działania nie wpłynęły negatywnie  na jakość 
i poziom szeroko rozumianej obsługi mieszkańców. To rów-
nież priorytet i podstawa funkcjonowania przyjaznej gminy.

Mam nadzieję, że hasło „Gmina, w której warto miesz-
kać” będzie nadal wyznaczać kierunki naszych wspólnych 
przedsięwzięć.

Andrzej Pitera Wójt Gminy Łodygowice

TRUDNE WYZWANIA

Nagroda  Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dla Genowefy Iwanek

dokończ. ze str. 1

104 
urodziny 

Pani 
Julii

Loranc
Władze Gminy Łodygowice serdecznie pogratulo-

wały Pani Julii Loranc z Łodygowic wspaniałego 
Jubileuszu – 104 urodzin. 

Wójt Gminy Andrzej Pitera, Przewodniczący Rady 
Gminy Czesław Wandzel oraz kierownik USC Maria Faber 
złożyli gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia 200 
lat życia, zawsze 
dobrego zdrowia  
i wszelkiej pomyśl-
ności.

Życzymy	
Naszej	Jubilatce	
wszystkiego	
najlepszego!
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opr. na podst. inf. UG

Projekt budżetu gminy zakłada  
w 2014 roku liczne nowe inwestycje, 
które są elementem przyjętej strategii 
rozwoju naszej gminy. Kontynuowane 
będą zadania rozpoczęte w 2013 
a związane z rozbudową budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
budynku Zespołu Szkół Specjalnych. 
Obydwa te zadania są dotowane 
ze środków zewnętrznych. Ponadto  
w przyszłym roku planujemy zmo-
dernizować około 1,5 kilometra dróg 
gminnych, a 0,5 km wyżwirować, 
wykonane zostaną nowe odwodnie-
nia dróg, oraz wymienione zostaną 
tabliczki z nazwami ulic. 

W roku 2014 przewidujemy wy-
budowanie parkingu przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących, remont 
chodnika w Łodygowicach przy  
ul. Królowej Jadwigi na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do 
mostu oraz budowę chodnika przy 
ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach.  
W Biernej wykonane zostanie nowe 
ogrodzenie szkoły, a w Zarzeczu, 
dzięki środkom unijnym, zmodernizo-
wany zostanie plac przed OSP oraz 
wybudowane zostanie miejsce do 
wypoczynku nad jeziorem.  Planowa-
ny jest także  duży projekt związany 
z budową miejsc parkingowych na 

NASZE INWESTYCJE W 2014 ROKU
terenie naszej Gminy, ale możliwy on 
będzie do realizacji pod warunkiem 
otrzymania środków zewnętrznych. 
Przedsięwzięcie to polegać będzie 
na budowie parkingów przy Ośrod-
ku Zdrowia w Łodygowicach, przy 
Cmentarzu i kościele w Zarzeczu 
oraz położeniu kostki betonowej na 
utwardzonej części parkingu obok ko-
ścioła w Pietrzykowicach, jak również 
wybudowaniu miejsc parkingowych 
przy przedszkolu w tej samej miejsco-
wości. O realizacji poszczególnych 
inwestycji informować będziemy na 
bieżąco na naszej stronie interneto-
wej: www.lodygowice.pl.

opr. na podst.inf. UG

W związku z rozpoczęciem prac nad nową Strategią 
Rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014-2020 zwraca-
my się z uprzejmą prośbą o składanie propozycji zadań  
i działań, których potrzebę realizacji Państwo widzą a które 
mogą się przyczynić do rozwoju naszej gminy.

Zebrane materiały zostaną poddane dalszej analizie, 
w tym ocenie zasadności i racjonalności proponowanych 
wydatków możliwych do uwzględnienia w perspektywie 
najbliższych lat. 

Strategia Rozwoju Gminy Łodygowice 
na lata 2014-2020

Propozycje prosimy składać do	dnia	 30	 stycznia	 
2014	r. w następujący sposób:

• drogą elektroniczną na adres: gmina@lodygowice.
pl;

• pocztą na adres Urzędu Gminy Łodygowice,  
ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice;

• osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy 
Łodygowice.

Kanalizacyjne 
zaległości

Urząd Gminy informuje wszystkich mieszkańców o prowadzo-
nych działaniach celem ostatecznego rozliczenia wpłaco-

nych zaliczek w wysokości 2000,00 złotych na poczet wykonanych 
przyłączy kanalizacyjnych. Do chwili obecnej zdecydowana więk-
szość mieszkańców Gminy wywiązała się z obowiązku zawarcia 
umowy oraz wpłacenia w/w zaliczek. Równocześnie decyzją Wójta 
Gminy wszystkim osobom, które zwróciły się z prośbą do Urzędu 
Gminy dodatkowo rozłożono na raty w/w kwotę na indywidualnych 
zasadach i warunkach. Wszystkim osobom, które ze zrozumieniem 
przyjęły zaproponowane w 2008r. warunki udziału w budowie 
przyłączy kanalizacyjnych dziękujemy za dokonane wpłaty. 

Warto podkreślić, że w 2008 r. w trakcie rozpoczęcia przetargu 
na budowę kanalizacji w naszej Gminie, Urząd zobowiązany był 
zabezpieczyć całą kwotę umożliwiającą realizację prac, w tym 
również koszty indywidualnych przyłączy, które zgodnie z art. 15 
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach muszą 
być pokryte przez właścicieli nieruchomości.

Równocześnie informujemy, że w stosunku do osób, które nie 
wywiązały się z płatności w/w zaliczki Urząd Gminy prowadzi sto-
sowne postępowania celem wyegzekwowania tego zobowiązania. 
Jeżeli osoby uchylające się od tego obowiązku nie reagują na osta-
teczne wezwania do zapłaty Urząd kieruje pozwy do sądu o zapłatę 
kwoty 2000,00 złotych wraz z odsetkami  i kosztami postępowania.

W ostatnich dniach listopada br. Sąd Rejonowy w Żywcu 
wydał pierwsze nakazy zapłaty zaliczki na wykonanie przyłą-
czy kanalizacyjnych. Urząd Gminy będzie z całą determinacją 
egzekwował decyzję Sądu, gdyż wszyscy Mieszkańcy Gminy 
muszą być traktowani na jednakowych warunkach.

Informujemy także, że rozliczenie wpłaconych zaliczek nastąpi 
po ostatecznym zakończeniu prac i rozliczeniu Projektu: „Oczyszcza-
nie ścieków na Żywiecczyźnie” w ramach którego realizowana jest 
budowa kanalizacji w Naszej Gminie. Ze względu na konieczność 
wyłączenia części obszaru z projektu podstawowego (dotyczy 
to części Łodygowic – ul. Łagodna oraz części Pietrzykowic   
– ul. Bory) oraz doprojektowania tzw: „Białych plam” (obszarów 
Gminy wogóle nie zaprojektowanych) inwestor całego zadania 
– Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu zmuszony był 
przedłużyć realizację budowy kanalizacji w Gminie Łodygowice.

O konkretnych terminach zakończenia Projektu  i rozliczenia 
zaliczek będziemy Państwa informować na bieżąco.

opr. na podst.inf. UG
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Według	 najnowszego	 rankingiu	 samorządów	 
w	Polsce	-	przygotowanego	przez	dziennik	„Rzecz-
pospolita”	 	 -	Gmina	Łodygowice	 została	oceniona	
najwyżej	spośród	gmin	Żywiecczyzny.

Ranking	 „Rzeczpospolitej”	 został	przygotowany	
w	dwóch	etapach.	Podstawowym	etapem	weryfikacji	
była	ocena	jakości	zarządzania	finansami	publicznymi	
w	latach	2009-2012	przy	równoczesnym	zachowaniu	
wysokiego	poziomu	inwestycji	gminnych.	Do	badania	
przyjęto	dane	z	Min.	Finansów	dla	wszystkich	samo-
rządów	w	Polsce.	

W oparciu o obiektywne wskaźniki z Ministerstwa Fi-
nansów została wyłoniona grupa 250 najlepszych gmin 
wiejskich, które charakteryzują się najwyższym wzrostem 
wydatków majątkowych i najwyższą wartością środków 
unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Kolejną 
grupą kryteriów na tym etapie była ocena zadłużenia 
samorządu w stosunku do dochodów gminy w latach 
2009- 2012. Co istotne badano dynamikę wzrostu docho-
dów własnych oraz relacje nakładów inwestycyjnych do 
przyrostu zadłużenia. Istotna była także dynamika wzrostu 
wydatków ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
w wybranych dziedzinach takich jak: transport i łączność 
czy ochrona środowiska. Wszystkie te wskaźniki miały 
swoją punktację, a łącznie każdy samorząd mógł uzyskać 
maksymalnie 68 punktów.

Warto podkreślić, że Gmina Łodygowice jako jedna  
z dwóch z terenu Powiatu Żywieckiego przeszła w cało-
ści ten etap oceny finansowej. Jest to o tyle istotne, że 
badanie miało charakter obiektywny, a wyniki są efektem 
osiąganych wskaźników rejestrowanych przez Min. Finan-
sów. Szczególne znaczenie dla naszej gminy mają kryteria 
zadłużenia, bo pokazują, iż pomimo wielu inwestycji i ko-
nieczności pokrycia kosztów udziału własnego w różnych 
projektach Gmina Łodygowice ma bardzo bezpieczną 
sytuację finansową, umożliwiającą skuteczne ubieganie 
się o środki europejskie z budżetu 2014-2020.

Po zakończeniu I etapu autorzy rankingu przygotowali 
listę samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały 
wyznaczonym kryteriom.

W drugim etapie badano inne wskaźniki i parametry, 
w których Gmina Łodygowice uzyskała bardzo wysokie 
oceny. Dotyczyły one różnych form aktywności Gminy – 
od liczby nowych podmiotów gospodarczych działających 
na terenie Gminy, poprzez wydatki na organizacje poza-
rządowe, a nawet wskaźnik wyników testu szóstoklasisty  
i egzaminu gimnazjalnego dzieci w naszych szkołach. 
Bardzo istotna była także ocena działań Gminy w zakre-
sie opracowania i uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Łącznie w drugim etapie 
samorząd mógł uzyskać maksymalnie 50,5 punktów,  
a o łącznej klasyfikacji decydowała suma punktów z obu 
etapów.

Łączna ocena Gminy Łodygowice w rankingu jest naj-
wyższą spośród wszystkich gmin Powiatu Żywieckiego, co 
daje 10 miejsce w grupie gmin z Województwa Śląskiego 
i 51 miejsce w Polsce.

WYSOKA OCENA DLA NASZEJ GMINY

ZREALIZOWANE INWESTYCJE GMINNE

Już 10 z 21 mostów gminnych posiada bardzo dobrą ocenę w zakresie 
jakości i bezpieczeństwa. Jest to efekt trwającego od roku 2007 programu 
modernizacji mostów na terenie naszej gminy. Dotychczas na budowę, mo-
dernizację lub remonty wydatkowaliśmy prawie 2.000.000 zł. W pierwszej 
kolejności zmodernizowano mosty w najgorszym stanie technicznym. 

Modernizacja mostów na 
terenie Gminy Łodygowice

Dzięki podjętym inwestycjom 
zapewniona jest przejezdność na 
terenie całej gminy i żaden most nie 
musiał zostać zamknięty. Pozostałe 
mosty posiadają obecnie dobrą ocenę 
w zakresie jakości i bezpieczeństwa, 
jednak i one będą sukcesywnie mo-
dernizowane.

Most na ul. Żwirowej 
w Pietrzykowicach

Most na ul. Cichej w Biernej Most na ul. Mickiewicza 
w Łodygowicach

opr. na podst.inf. UG

opr. na podst.inf. UG
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Wyremontowana szkoła w Biernej 
służy uczniom

Zakończono termomodernizację 
i przebudowę kotłowni w budynku 
Szkoły Podstawowej w Biernej. Inwe-
stycja była możliwa, dzięki pozyskane-
mu dofinansowaniu z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 
350 tys. zł. 

 W budynku  została wymieniona 
instalacja co, instalacja wody zimnej 
i ciepłej, kocioł, stolarka okienna  
i  drzwiowa, docieplono ściany  
i stropy oraz wymieniono pokrycie 
dachu. Ponadto wykonano odwod-
nienie budynku oraz czyszczenie  
i wyłożenie korytkami rowu wzdłuż  
ul. Szkolnej.

Było:

Jest:

W roku 2013 zmodernizowaliśmy ponad 2.700 mb. dróg 
gminnych.  Ze środków własnych wykonano prace w Łody-
gowicach na: ul. Pod Kalną (I etap), ul. Wierzbowa i Obok 
Cmentarza komunalnego (wraz z budową 10 miejsc parkin-
gowych); w Pietrzykowicach: ul. Cicha, ul. Głęboka (I i II etap) 
i ul. Handlowa; w Biernej: ul. Brzozowa. Ponadto w ramach 
wynegocjowanego przez Urząd Gminy odszkodowania za 
zniszczone drogi przez wykonawcę sieci kanalizacyjnej  
wykonano nowie nawierzchnie asfaltowe na ul. Mickiewicza 
w Łodygowicach i ul. Jana Pawła II w Zarzeczu.

Odrębnym zadaniem w ramach budowy dróg na te-
renie naszej gminy była budowa dróg dojazdowych do 
przepompowni: w Pietrzykowicach wykonano ul. Księ-
życową (która stanowi także odjazd do nieruchomości 
zamieszkałej) i przedłużenie ul. Sosnowej. Natomiast  
w Biernej wykonano remont części ul. Stromej, dzięki 
czemu nie tylko poprawił się dojazd do przepompowni, 
ale także mieszkańcy będą mieli ułatwioną komunikację 
pomiędzy ul. Rolniczą a ul. Kopernika.

Ponad milion złotych na modernizację 
dróg gminnych

ul. Mickiewicza w Łodygowicach ul. Handlowa w Pietrzykowicach ul. Jana Pawła II w Zarzeczu

opr. na podst.inf. UG

opr. na podst.inf. UG
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W październiku Eco Team Service Sp. z o.o. uru-
chomiła Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. e-BOK to 
dostępna na stronie www.eco-ts.pl bezpłatna aplikacja, 
uruchomiona z myślą o Mieszkańcach Gminy Łodygowice, 
dzięki której w prosty sposób sprawdzą oni ilość i rodzaj 
oddanych odpadów komunalnych. Aplikacja pozwala 
także na stałą kontrolę (wymaganą u osób deklarujących 
selektywną zbiórkę śmieci) proporcji odpadów segrego-
wanych w stosunku do balastu. 

Dodatkowo od grudnia br. e-BOK umożliwia Klientom 
korzystającym z gminnej sieci wodociągowej wgląd w hi-
storię płatności faktur za zużytą wodę, a także przesłanie 
stanu wodomierza drogą elektroniczną. 

Warto	zaznaczyć,	że	na	terenie	Powiatu	Żywieckie-
go	tylko	mieszkańcy	naszej	gminy	mają	możliwość	
sprawdzania	takich	danych	on	line.

W razie pytań związanych z funkcjonowaniem Elek-
tronicznego Biura Obsługi Klienta pracownicy spółki 
pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 
33 8630 530, e-mail: ets@eco-ts.pl 

W przypadku zagubienia zawiadomienia z da-
nymi potrzebnymi do zalogowania w e-BOK, du-
plikat indywidualnej nazwy użytkownikai hasła 
pobrać można w godzinach pracy ETS Sp. z o.o.  
(tj. pn-śr, pt: 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00) w siedzibie 
spółki przy ul. Piłsudskiego 75 w Łodygowicach.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ETS 
uruchomione!

Niezwykłe spotkanie par mał-
żeńskich obchodzących Złote 

Gody miało miejsce w Gminie Łodygo-
wice, na sali OSP Pietrzykowice. Już 
tradycyjne świętowanie z Jubilatami 
było wyrazem uznania i sposobnością 
do serdecznych życzeń władz Gminy 
Łodygowice i zaproszonych gości dla 
ponad 50 par z całej gminy. Była to 
również okazja do spotkania wielu 
znajomych i ciekawych wspomnień.

I.	 Małżonkowie,	 	 którzy	 za-
warli	małżeństwo	w	1961	roku:

Adaś	Janina	i	Tadeusz,		Chmura	
Kazimiera	i	Władysław,	Kania	Zofia	
i	Stefan,	Kulec	Maria	i	Antoni,	Mar-
tyniak	Helena	i	Eugeniusz,		Masny	
Jadwiga	i	Alojzy,		Mędrzak	Broni-
sława	 i	Władysław,	Nycz	Helena	
i	 Stanisław,	 Pasierbek	Krystyna	 
i	 Jan,	 Piotrowscy	Maria	 i	 Broni-
sław,	Przeworek	Czesława	i	Antoni,	
Rusak	Maria	 i	 Leonard,	Szczotka	
Danuta	i	Józef,	Trytek	Janina	i	Wła-
dysław,	Walaszek	Maria	i	Bolesław. 

II.	 Małżonkowie,	którzy	zawar-
li	małżeństwo	w	1962	roku:

Cader	Władysława	i	Mieczysław,		
Dobija	Emilia	 i	Kazimierz,	 	Gęga	
Gertruda	i	Józef,	Goryccy	Eleonora	
i	Józef,	Harężlak	Joanna	i	Stefan,	
Herzyk	Wanda	 i	 Jan,	 Jaworscy	
Maria	 i	Marian,	Jędrzkiewicz	 Inga	
i	 Jan,	Kopeć	Stanisława	 i	 Jerzy,	
Kosarscy	Anna	 i	 Józef,	 Matlas		
Władysława	 i	Kazimierz,	Niewda-
na	Agnieszka	i	Franciszek,	Piątek	
Wiktoria	i	Tadeusz,	Śpiewak	Helena	
i	Bolesław,	Wandzel	Krystyna	i	Jó-
zef,	Zondek	Genowefa	i	Franciszek,	
Zondek	Zuzanna	i	Antoni.	

III.	 Małżonkowie,	którzy	zawar-
li	małżeństwo	w	1963	roku:

Adamek	Krystyna	 i	 Tadeusz,	
Caputa	Lucyna	 i	Bolesław,	Grab-
scy	Irena	i	Bolesław,	Gowin	Róża	
i	Józef,	Gruszka	Zofia	i	Jerzy,	Ho-
waniec	 Stanisława	 i	 Franciszek,		
Habdas	Zofia	i	Jan,	Kania	Jadwiga	
i	Czesław,	Kaczorowscy	Filomena	 

Złoty Jubileusz
i 	 Henryk,	 Latocha	 Genowefa	 
i	Józef,	Masny	Stanisława	i	Alojzy,	
Midor	Zofia	 i	Antoni,	 	Obrzut	Elż-
bieta	 i	Marian,	 	Pytlik	Bronisława	
i	Alojzy,	Rypień	Krystyna	i	Antoni,		
Sapińscy	Anna	i	Kazimierz,	Sternal	
Jadwiga	 i	 Józef,	Szczyrk	Rozalia	
i	Jan,	Wajda	Stanisława	 i	Włodzi-
mierz. 

Wszystkim	 Jubilatom	 najser-
deczniejsze	 życzenia	 złożyli	Wójt	
Gminy	Andrzej	Pitera	i	Przewodni-
czący	Rady	Gminy	Czesław	Wan-
dzel,	którzy	oprócz	pamiątkowych	
dyplomów	i	prezentów	przekazali	
odznaczenia	 Prezydenta	 RP	 za	
długoletnie	pożycie	małżeńskie.

opr. na podst.inf. USC

opr. na podst.inf. ETS
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Cieszy nas nasza praca, tym bardziej, 
że wykonujemy ją dla Was!
31	grudnia	br.	mija	rok	od	powołania	do	życia	gminnej	

spółki	komunalnej	Eco	Team	Service	Sp.	z	o.o.	Prawie	
dwanaście	miesięcy	działalności,	to	dobry	czas	by	doko-
nać	pierwszych	podsumowań:

• Dzięki utworzeniu konsorcjum ze spółką Beskid Żywiec Sp. z o.o. można było wygrać przetarg i od 01 lipca 
br. ETS Sp. z o.o. obsługuje Mieszkańców Gminy Łodygowice w zakresie odbioru i zagospodarowania od-
padów komunalnych; 

• Spółka dwukrotnie zorganizowała nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W roku 2013 zebrała 
łącznie 42	620	kg	gabarytów z nieruchomości położonych na terenie Gminy;

• W sierpniu Eco Team Service Sp. z o.o. na zlecenie Gminy odebrała 197,36	t	azbestu od blisko stu osób;
• Wspólnie z Gminą Łodygowice spółka zakupiła i nieodpłatnie użyczyła Mieszkańcom pojemniki na popiół. 

Wydała także ponad 2 500 darmowych naklejek do oznaczenia  posiadanych już przez Mieszkańców kubłów 
przeznaczonych do gromadzenia popiołu;

• ETS Sp. z o.o. regularnie sprząta plażę i wał wzdłuż Jeziora Żywieckiego w Zarzeczu. Na zlecenie Gminy 
dba również o czystość przystanków i koszy ulicznych;

• Od początku działalności spółka realizuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;
• Eco Team Service Sp. z o.o. od momentu powstania kładzie nieustanny nacisk na rozwój. W celu lepszej 

realizacji zlecanych zadań spółka zakupiła m.in. kosiarkę bijakową i samochód terenowy Mitschubishi na 
potrzeby pionu utrzymania i rozwoju sieci wodociągowej. Ostatnio spółka nabyła nowoczesny ciągnik, który 
będzie wykorzystywany do odśnieżania chodników i placów gminnych, a w okresie letnim wykorzystywany 
będzie przy okaszaniu poboczy dróg i transporcie.

• Mając świadomość jak ważne jest kształtowanie świadomości ekologicznej u najmłodszych Mieszkańców 
Gminy Łodygowice, spółka bierze czynny udział w kształtowaniu wśród dzieci i młodzieży postaw proekolo-
gicznych. ETS Sp. z o.o. organizuje konkursy w szkołach podstawowych i gimnazjach, ale i imprezy o tematyce 
ekologicznej, jak np. Dzień Dziecka z ETS. Przedsiębiorstwo wpiera lokalne inicjatywy proekologiczne: m.in. 
organizowany przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy konkurs pn. „Bliżej natury – zwierzęta wokół 
nas”. Włącza się także w akcje sprzątania Gminy inicjowane przez LKS BORY;

• W październiku spółka uruchomiła Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, darmową aplikację na stronie www.
eco-ts.pl, dzięki której Mieszkańcy mogą w dowolnym momencie sprawdzić rodzaj i ilość oddanych z posesji 
śmieci;

• W odpowiedzi na potrzeby Klientów, spółka wydłużyła godziny pracy Biura Obsługi Klienta. Począwszy od 
września, w każdy czwartek BOK przyjmuje interesantów w godz. 7.00-17.00;

• Eco Team Service Sp. z o.o. uruchomiła oficjalną stronę przedsiębiorstwa na portalu społecznościowym 
facebook, dzięki której powiązani z nią użytkownicy są niezwłocznie powiadamiani o najświeższych informa-
cjach związanych z przedmiotem działalności spółki, w tym m.in. o awariach sieci wodociągowej, zmianach 
w harmonogramie wywozu odpadów, konkursach, itp.

Z	myślą	 o	Mieszkańcach	naszej	Gminy,	 a	 także	w	 trosce	o	 najwyższą	 jakość	 świadczonych	usług,	 
ETS	Sp.	z	o.o.	w	kolejnym	roku	działalności	zamierza	kontynuować	realizację	zadań,	mających	bezpośredni	
wpływ	na	dobro	lokalnej	społeczności.	

Nowy ciągnik służyć będzie miedzy innymi do odśnieżania 
chodników w okresie zimowym.

Spółka oferuje usługi wypożyczania kontenerów 
o pojemności 1100 l.

opr. na podst.inf. ETS
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Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna wykonała  
w 2013 r. następujące prace:

1. Usunięto 15 awarii drenarskich.
2. Wykoszono rowy będące w Zarządzie Spółki.
3. Udrożniono rowy:
• w Pietrzykowicach: -  Na Borach 
• w Łodygowicach:
 - w rejonie ul. Szklarskiej i Żeromskiego
 - obok WOPR-u
 - Rów Bliźni
 - Rów Dalni
 -  w rejonie ul. Kaniów 
4.Wyłożono płytami ażurowymi początkowy odcinek 
rowu dz. nr 2429/4 w Pietrzykowicach (I ETAP).

Odbiór popiołu 
w sezonie grzewczym

W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców Gminy Łodygowice o wywóz  
popiołu w sezonie grzewczym, Eco Team Service Sp. z o.o. informuje, że  
w okresie październik – kwiecień odbierany z nieruchomości 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” (do pobrania bezpłatnie w Biurze Obsługi Klienta ETS 
Sp. z o.o.), 
• niemieszanie popiołu z innymi rodzajami odpadów (za oddanie odpadów 
innych niż popiołu w oznaczonym pojemniku na popiół Mieszkaniec może być 
obciążany dodatkowymi kosztami)
Ponadto informujemy także, że odbiór prawidłowo przygotowanego do wy-
wozu popiołu odbywa się w ramach wnoszonej do Urzędu Gminy „opłaty 
śmieciowej” i nie niesie za sobą dodatkowych kosztów. Wywóz odbywa się raz  
w miesiącu, w terminach przewidzianych harmonogramem (wraz z pozostałymi 
rodzajami odpadów).

ETS	Sp.	z	o.o.	zaprasza	do	skorzystania	z	bogatej	
oferty	Centrum	Integracyjnego	„Sołtysówka”	w	Pie-
trzykowicach,	 które	 na	 życzenie	 klienta	 prowadzi	
kompleksową	organizację	imprez	okolicznościowych,	
spotkań	biznesowych	i	konferencji.

Organizujemy:
• Kameralne przyjęcia weselne (do 50-ciu osób),
• Przyjęcia okolicznościowe,
• Imprezy tematyczne,
• Komunie,
• Chrzciny,
• Stypy,
• Szkolenia,
• Konferencje,
• Spotkania integracyjne i biznesowe.
Naszym klientom zapewniamy fachową pomoc na 

każdym etapie organizacji eventu – począwszy od plano-
wania menu, przez dekorację, po pełną dyspozycyjność 
w trakcie imprezy. Szczegółowych informacji na temat 
oferty „Sołtysówki” zasięgną Państwo dzwoniąc pod nu-
mer Biura Obsługi Klienta – 33 8630 530 lub odwiedzając 
naszą stronę internetową www.eco-ts.pl i profile obiektu 
na nk.pl i facebooku!

Centrum Integracyjne „Sołtysówka” zaprasza!

5. Zrealizowano także zadanie zabezpieczenie rowu 
melioracyjnego w rejonie ul.Łagodnej w Łodygowicach.
Realizacja	wyżej	wymienionych	zadań	była	moż-
liwa	 dzięki	 dofinansowaniu	w	 80%	 ze	 środków	
Gminy	i	20%	ze	składek	mieszkańców.

Z działalności Spółki Wodno-Melioracyjnej

opr. na podst.inf. ETS

opr. na podst.inf. ETS

opr. na podst.inf. UG
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Zmiany w przepisach 
meldunkowych

W związku z wejściem w życie 
w dniu 31 grudnia 2012r. ustawy 
o zmianie ustawy o ewidencji lud-
ności i dowodach osobistych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2012 r., poz. 1407) Urząd Gminy Łodygowice informuje 
o wprowadzonych ułatwieniach w realizacji obowiązku 
meldunkowego obejmujących m.in. :

• wprowadzenie możliwości jednoczesnego wymel-
dowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;

• zniesienie obowiązku zameldowania obywateli 
polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA 
– stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwaj-
carskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 
trzech miesięcy:

• likwidację obowiązku meldunkowego wczasowi-
czów i turystów;

• 

• likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, ad-
ministratorów nieruchomości oraz zakładów pracy 
do weryfikowania wypełnienia obowiązku meldun-
kowego przez mieszkańców lub pracowników;

• wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku 
meldunkowego przez ustanowionego pełnomoc-
nika;

• wydłużenie terminu na realizację obowiązku mel-
dunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji 
karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, 
obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfe-
deracji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku 
meldunkowego;

• odstąpienie od konieczności zgłaszania przy do-
pełnianiu obowiązku meldunkowego informacji  
o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz 
przedkładania wojskowego dokumentu osobi-
stego;

• wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych 
podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji 
ludności z 3 do 6 miesięcy.

Wydatki na administrację 
gminną

Wiele dyskusji wywo-
łały ostatnio podawane 
zestawienia kosztów po-
noszonych przez gminy na 
utrzymanie administracji. 
We wszelkich rankingach 

Gmina Łodygowice podawana jest jako jedna z najbardziej 
oszczędnych w tym zakresie. Podobnie wygląda ranking 
opublikowany przez ogólnopolski dwutygodnik samorzą-
dowy „Wspólnota”, a opracowany przez specjalistów  
z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Gmina Łodygowice w zestawieniu wszystkich gmin 
Podbeskidzkich z  powiatu bielskiego, cieszyńskiego  
i żywieckiego zajęła trzecie miejsce wśród gmin, które 

najmniej wydają na administrację w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Kwota ta została wyliczona na 
poziomie 190,40 zł rocznie. Warto podkreślić, że naj-
tańsza gmina na Podbeskidziu wydatkuje 185,87 zł.  
najdroższa 443,48 zł.

To obiektywne badanie i zestawienie faktycznych 
kosztów administracji pokazuje właściwy kierunek obranej 
przez  nas polityki realizacji swoich zadań i obowiązków, 
gdzie wydatki te ograniczamy do niezbędnego minimum 
starając się jednak utrzymać jakość pracy i funkcjonowa-
nie urzędu na odpowiednio wysokim poziomie. W efek-
cie tych działań urzędnicy są bardziej obciążeni pracą,  
a niektóre etaty np. zastępcy Wójta Gminy pozostają  
nieobsadzone od 2007 roku. 

Zarząd Spółki Eco Team Service 
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodygowicach 
informuje o sprzedaży dwóch nieru-
chomości, stanowiących własność 
spółki. 

Przedmiotem	sprzedaży	są:
Działka o numerze ewidencyjnym 

634/2 o pow. 0,1441 ha, niezabudo-
wana i nieogrodzona, położona w 
peryferyjnej strefie Biernej, w koń-
cowym odcinku ulicy Brzozowej. 
Działka w kształcie zbliżonym, do 
kwadratu, nieuzbrojona, z dojazdem 
o nawierzchni gruntowej.

Działka o numerze ewidencyj-
nym 6533/3 o pow. 0,0941 położona 
w Łodygowicach przy ul. Królowej 
Jadwigi 2, zabudowana budynkiem 
usługowym. Działka położona jest w 
centralnej części Łodygowic, z bez-
pośrednim dostępem do ul. Żywiec-
kiej. Na działce znajduje się budynek 
użytkowy, piętrowy, z cegły, dach 
dwuspadowy.

Szczegółowe informacje uzyskać 
można pod numerem tel. 33 8630 524 
lub w Biurze Obsługi Klienta spółki (ul. 
Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice).

Ogłoszenie o sprzedaży 

opr. na podst.inf. ETS

opr. na podst.inf. UG

opr. na podst.inf. UG
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Gorące VIII Dni Łodygowic

zdj. z arch. GOK
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D o ż y n k i  G m i n n e  2 0 1 3
Składając dożynkowe życzenia 

rolnikom Wójt Gminy Łodygo-
wice Andrzej Pitera przytoczył słowa 
naszego Papieża, Błogosławionego 
Jana Pawła II:

„Oddaję hołd spracowanym 
rękom polskiego rolnika. Tym 
rękom, które z  trudnej, ciężkiej 
ziemi wydobywały chleb dla 
kraju, a w chwilach zagrożenia 
były gotowe tej ziemi strzec  
i bronić”.

zdj. z arch. GOK
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Obecnie kontynuowana jest budowa nowego budynku 
oraz przewiązki łączącej nowy obiekt ze szkołą. Wybu-
dowany w ramach projektu obiekt zostanie wyposażony  
w meble i sprzęt do rehabilitacji. Nowa infrastruktura pod-
niesie komfort nauczania, wzmocni poczucie bezpieczeń-
stwa uczniów i zapewni im możliwość wszechstronnego 
rozwoju i rehabilitacji.

Zakończenie projektu planowane jest na marzec  
2014 r.  Realizacja inwestycji jest możliwa, dzięki dofinan-
sowaniu z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy 
w kwocie 500 000 franków szwajcarskich, tj. 1.730 000 
złotych. 

Zakończył się I etap prac budowlanych, obejmu-
jący modernizację istniejącego budynku szkoły. 

Wykonano gruntowny remont pomieszczeń na parterze, 
wymianę instalacji c.o. oraz przebudowę kotłowni, za-
montowano windę, wymieniono wszystkie okna i część 
drzwi, odnowiono elewację.  Prace udało się zakończyć do 
końca sierpnia, dzięki czemu uczniowie mogli rozpocząć 
w terminie nowy rok szkolny. 

Remont i rozbudowa budynku szkoły 
specjalnej

opr. na podst. inf. UG
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opr. na podst. inf. UGJeszcze w tym roku zakończy 
się I etap realizacji projektu 
pn. „Rozbudowa	Gminne-

go	Ośrodka	Kultury	w	Łodygowi-
cach”. Inwestycja jest finansowana 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 oraz bu-
dżetu gminy Łodygowice. Planowany 
termin oddania obiektu do użytku to 
III kwartał 2014 roku.

Zakres robót obejmuje:  rozbiórkę 
wtórnych skrzydeł budynku i jego 
częściową rozbudowę, gruntowny 
remont elewacji, stolarki i dachu, wy-
mianę wszystkich instalacji, całkowite 
wyposażenie budynku i przebudowę 
wejścia wraz z jego dostosowaniem 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Rozbudowa budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łodygowicach

Głównym założeniem projektu 
jest uzyskanie infrastruktury  o wy-
sokim standardzie,  niezbędnej do 
prowadzenia działalności kulturalnej. 
Powstanie m.in. nowa sala widowi-
skowa, pomieszczenia do prowadze-
nia warsztatów, zajęć tanecznych, 
muzycznych, plastycznych, magazy-
ny strojów itp. 

Inwestycja jest kolejnym etapem realizowanej od kilku lat przez Wójta 
Gminy Łodygowice koncepcji estetycznego zagospodarowania centrów 
wszystkich sołectw naszej gminy. 

W piątek, 15 listopada zakoń-
czyliśmy program „Bliżej	

natury	–	zwierzęta	wokół	nas”.	Finał 
IV edycji odbył się w Zespole Szkół 
nr 1 w Łodygowicach. W sali gimna-
stycznej w Łodygowicach podsumo-
waliśmy konkurs dla dzieci i młodzieży 
z regionu Podbeskidzia „Bliżej natury 
– zwierzęta wokół nas”, który kończył 
cały projekt. 

Stowarzyszenie Integracyjne Eu-
robeskidy jest bardzo usatysfakcjono-
wane ogromnym zainteresowaniem, 
jakim cieszył się konkurs. To ogromny 
sukces jak i dowód na to, że wartość, 
jaką jest poszanowanie środowiska 
naturalnego nie jest obca naszemu 
najmłodszemu pokoleniu. My, jako 
dorośli, mamy obowiązek edukować, 
pokazywać, wychowywać młodzież  
w zgodzie z przyrodą. 

Nagrody główne zostały przyzna-
ne 25 osobom z poszczególnych kate-
gorii, a wyróżnienia uzyskało 35 osób.  
W związku z dużą ilością nadesła-
nych prac plastycznych oraz ich 
wysokim standardzie wykonania 
dodatkowo przyznano 50 wyróżnień, 

aby tym samym zachęcić młodzież 
do aktywności proekologicznej.

Program dofinansowano ze 
środków: Lokalnej Grupy Działania 
„Żywiecki Raj” w ramach działania 
lokalnych strategii rozwoju - Mały 
Projekt Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

 

Finał IV edycji „Bliżej natury - zwierzęta wokół nas”

opr. na podst. inf. Stow.  Eurobeskidy
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   W dniu 26 października 2013 r. na basenie COS 
w Szczyrku odbyły się zawody pływackie w ramach 
realizowanego przez Gminę Łodygowice projektu pn. 
„Wszechstronna edukacja uczniów ZS w Pietrzykowicach” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Zawody pływackie były podsumowaniem nauki pływania 
obecnie klas 5 szkoły podstawowej i 2 gimnazjum. 

W ramach tego zadania wsparciem zostało objętych 
łącznie 40 dziewcząt i 40 chłopców. Zajęcia trwały  
9 miesięcy i odbywały się  raz w tygodniu pod kierunkiem 
prowadzących w/w zajęcia – Pani Iwony Kostka i Pana 
Jacka Maciaszek. 

Wszechstronna edukacja uczniów 
ZS w Pietrzykowicach

Obecna na zawodach Pani Marta Stanowska – 
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno –Administra-
cyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach, w imieniu 
Wójta Gminy Łodygowice podziękowała Dyrektorowi Ze-
społu Szkół w Pietrzykowicach – Januszowi Gancarczyk 
wraz z nauczycielami – Panią Iwoną Kostka oraz Panem 
Jackiem Maciaszek – za przygotowanie zawodów, za 
wsparcie i motywację, którą tym młodym ludziom dają  
a rodzicom za wspieranie swoich dzieci podczas zawo-
dów. Uczestnikom zawodów pogratulowała osiągniętego 
poziomu i życzyła dalszych równie wspaniałych sukcesów.

W dniach 9 – 15 czerwca 2013 uczniowie z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących im. Władysława Jagiełły po raz kolejny bra-

li udział w wymianie z gimnazjum St.-Viti w Zeven w Niemczech. Do 
udziału w projekcie zaproszono również uczniów z Zespołu Szkół  
im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach.

Tematem tegorocznej wymiany były różnice między Polską a Niemcami. 
Uczestnicy mieli za zadanie przygotować temat w oparciu o cztery zagadnienia: 
stereotypy dotyczące Polaków i Niemców oraz różnice w języku, gotowaniu 
i szkolnictwie. Wynikiem projektu były filmy nakręcone przez uczniów oraz 
plakaty prezentujące każde z czterech zagadnień.

Młodzież miała możliwość spędzić wiele czasu z rodzinami swoich go-
spodarzy oraz zwiedzić miasto Brema z pomnikiem Muzykantów z Bremy,  
a w tamtejszym Muzeum „Universum” sami na sobie przeprowadzali ekspery-
menty i poznawali tajemnice własnego ciała. Ponadto uczniowie mieli szansę 
przejść się po Morzu Wattowym w trakcie odpływu i poznać tajemnicze zwie-
rzęta mieszkające na dnie tego akwenu. Dodatkowo uczestniczyli w dniach 
otwartych w gimnazjum St.-Viti. W czasie ich trwania można było obejrzeć 
filmy nakręcone przez uczestników wymiany w ramach projektu oraz wziąć 
udział w atrakcjach zorganizowanych przez uczniów gimnazjum oraz gości 
z Meksyku. 

 

WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA 2013

opr. na podst. inf. ZSO

opr. na podst. inf. Koordynatora Projektu
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„Na swoim lepiej” - jak 
sobie radzą?

Dwa lata temu zakończyliśmy realizację projektu 
Na swoim lepiej, w ramach którego przekazaliśmy 

dotacje na rozpoczęcie działalności 42 mikroprzedsię-
biorstwom. Monitoring rezultatów projektu wskazuje, że 
zdecydowana większość z nich utrzymała się na rynku  
i dobrze sobie radzi. Zajrzeliśmy do 3 z nich:

BN	Studio	
Barbara	Wójcik
www.bnstudio.pl
Firma założona przez Panią Barbarę zajmuje się 

aranżacją	 wnętrz	wraz z wizualizacjami	 wnętrz	 
i kompleksową ich realizację pod nadzorem autorskim. 
W ofercie znajdują się usługi z zakresu projektowania 
wnętrz obiektów mieszkaniowych, obiektów komercyjnych 
i użyteczności publicznej. Ponadto projekty mebli, detali  
i elementów małej architektury – kominki, lady recepcyjne, 
lady barowe itp.

FPHU	„Art-Haft”	
Katarzyna	Wandzel
www.art-haft.pl
Pomysł Pani Katarzyny na firmę 

wziął się z jej pasji, hobby i zamiłowa-
nia do artystycznego szycia. Założona 
przez nią firma zajmuje się tworze-
niem wyrobów tekstylnych związanych  
z wyposażeniem wnętrz oraz produkcją 
strojów regionalnych i odzieży stylizo-
wanej na ludowo. 

Wzory nawiązują do historii i kultury Podbeskidzia. Na 
II Targach Produktów Regionalnych Regionalia 2013 firma 
Art.-Hat otrzymała wyróżnienie za bawełnianą pościel 
koronkową w kategorii Najlepszy Produkt Regionalny. 

Firma	Remontowo	–	Budowlana	
Sebastian	Wałęga

www.seb-bud-remont.pl
Firma	Pana	Sebastiana	specjalizuje	się	w	pracach	

wykończeniowych,	układaniu	płytek przede wszystkim 
w wysokiej jakości łazienkach, kuchniach, posadzkach. 
Ponadto wykonuje: elewacje	zewnętrzne,	a także	mu-
rowanie	z	klinkieru,	układanie	kamienia	elewacyjnego 
oraz inne prace budowalne, w tym te związane z suchym 
tynkiem Rigips tzn. sufity, ścianki, półki, zabudowy.

Akcja zima 
2013/2014

Uprzejmie	informu-
jemy,	 że	 w	 sezonie	
zimowym	 2013/2014	
drogi	na	terenie	naszej	
gminy	będą	utrzymy-
wane	przez:

-	drogi	gminne
Odpowiedzialny: Urząd Gminy Łodygowice
Kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzędu Gmi-

ny odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg 
gminnych w godzinach pracy Urzędu pod numerem  
tel.: 33	863	05	28.

Dodatkowo w razie intensywnych opadów zostanie 
uruchomiony numer całodobowy, który zostanie podany 
na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz przesłany do 
mieszkańców sms-ami.

-	drogi	powiatowe	
(Łodygowice – ulice: Piłsudskiego, Kr. Jadwigi, So-

bieskiego, Kasztanowa, Beskidzka, Pietrzykowice – ulice  
Jana Pawła II, Kościuszki, Bierna - ul. Kopernika, Zarze-
cze – ul. Beskidzka)

Odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
Telefony kontaktowe w sprawie odśnieżania dróg 

powiatowych będą czynne całodobowo:
33	862	05	72
33	862	05	73 fax
664	433	352 telefon kontaktowy do dyżurnego

-	droga	krajowa	DK	69	(ul.	Żywiecka)
Odpowiedzialny: GDDKiA  Oddział w Katowicach 

Rejon w Pszczynie.
W GDDKiA oddz ia ł  w  Ka tow icach  Re jon  

w Pszczynie będzie prowadzony dyżur pod numerem  
tel. 32	210	51	50. Za utrzymanie drogi krajowej będzie 
odpowiedzialny Kierownik Obwodu Drogowego w Żywcu, 
tel. 33	861	41	68. Droga krajowa będzie utrzymywana  
w standardzie drugim.

-	chodniki	dla	pieszych
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) za od-
śnieżanie i odladzanie chodników odpowiada właściciel 
nieruchomości wzdłuż której chodnik jest położony. 

Jednocześnie informujemy, że chodniki będzie od-
śnieżać spółka komunalna Eco Team Service Sp. z o.o., 
ale w pierwszej kolejności te położone wzdłuż obiektów 
gminnych, zwłaszcza szkół. 

opr. na podst. inf. UG
opr. na podst. inf. UG
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Wesołych  Świąt 

Opłata za odbiór śmieci
Uprzejmie informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dokonuje się 
							wyłącznie	na	rzecz	Gminy	Łodygowice, 

a nie spółki Eco Team Service Sp. z o.o. Indywidualne rachunki bankowe, na jakie należy 
wpłacać ten podatek, zostały wysłane do mieszkańców w formie pisemnej we wrześniu.  
W przypadku nie otrzymania takiego Zawiadomienia, lub jego zagubienia, uprzejmie prosimy 
o kontakt z Urzędem Gminy Łodygowice pod tel.: 33	863	05	23.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Łodygowice  życzę,

aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły radość, pokój i wzajemną życzliwość.

Niech nadchodzący rok kanonizacji Jana Pawła II dostarcza wam siły, nadziei i wiary, 

które będą drogowskazem na lepsze i spokojniejsze jutro.

      Z wyrazami szacunku Poseł na Sejm RP   Stanisław Szwed

Najserdecznie j sze  życzenia:

Cudownych Świąt  Bożego Narodzenia ,

Rodzinnego c iepła  i  wie lkie j  radośc i .

Niech magiczna noc  Wigi l i jnego Wieczoru

Przynies ie  Nam wszystkim spokój  i  radość .

Życzymy Świąt  dających radość  i  odpoczynek,

oraz nadzie ję  na Nowy Rok,

żeby był  j eszcze  lepszy niż  ten,

co  właśnie  mi ja .
            Przewodniczący Rady Gminy                                      Wójt Gminy

                  Czesław Wandzel                                                 Andrzej Pitera  

                                          Łodygowice 2013 r.
  wraz z Radnymi ze Współpracownikami


