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Wójt podziękował także swoim bezpośrednim współ-
pracownikom na czele z Panią Skarbnik, Kierownikom 
oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy. 
„Dziękuję, bo gmina się rozwija i pięknieje”- zaznaczył 
Wójt. Szczególne podziękowania skierował także do Rad-
nych Gminnych. „Bez dobrze układającej się współpracy  
z Wysoką Radą na czele z jej Przewodniczącym, na pew-
no nie udałoby się minionego roku zaliczyć do sukcesu 
tego samorządu, a ważne decyzje dla mieszkańców po-
dejmowane były zawsze prawie jednogłośnie, bez podzia-
łów politycznych czy terytorialnych, a pieniądze wydawane 
były oszczędnie”. Na zakończenie Wójt Gminy oceniając 
ubiegły rok wyraził nadzieję, że również sami mieszkańcy 
w zdecydowanej większości dobrze oceniają działalność 
samorządu w 2011 roku.

W	dniu	 29	maja	 br.	
Wójt	 Gminy	 Andrzej	
Pitera	 uzyskał	 absolu-
torium	za	2011	rok. 

Jednym z głównych 
punktów organizowanej  
w dniu 29 maja 2012r. 
sesji Rada Gminy Łody-
gowice było rozpatrzenie 

wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu 
Gminy Wójtowi Andrzejowi Pitera. Po wysłuchaniu pozy-
tywnej opinii zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach jak i Komisji Rewizyjnej, radni	Gminy	
jednomyślnie	podjęli	uchwałę	o	udzieleniu	Wójtowi	
Gminy	absolutorium	za	2011	rok.

Budżet Gminy na koniec 2011 roku zamknął się kwotą 
dochodów w wysokości prawie 39 mln złotych oraz kwotą 
wydatków w wysokości ponad 41 milionów złotych. Należy 
podkreślić, że na wydatki inwestycyjne z budżetu została 
wyasygnowana kwota ponad 11 mln zł (w tym 4 mln na 
kanalizację). Zdecydowana większość zadań była zreali-
zowana dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, 
o które Urząd aktywnie zabiegał. 

Dziękując za udzielenie absolutorium Wójt Andrzej 
Pitera podkreślił, że uznaje to za wyraz zaufania dla swojej 
pracy i swoich współpracowników. Zapewniał także, że  
w swojej działalności kierował się przede wszystkim do-
brem mieszkańców Gminy i poszanowaniem prawa. opr. na podst. inf. UG

Absolutorium dla Wójta

PLANY INWESTYCYJNE
1. W bieżącym roku, podobnie jak w poprzednich, 

będziemy podejmować działania mające na celu poprawę 
stanu infrastruktury gminnej. Jedną z najpilniejszych spraw 
jest remont istniejących i budowa nowych dróg gminnych.  
Dlatego w tym roku planujemy wyasfaltować ponad 10 tys. 
m2 dróg oraz utwardzić ponad 1,5 tys. m2.

2. Otrzymaliśmy już decyzję Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach  
o dofinansowaniu 
termomodernizacji  
i przebudowy ko-
tłowni w budynkach 
Przedszkola nr 2  
w Łodygowicach 
Górnych i Przed-
szkola w Pietrzy-
kowicach. Prace 
budowlane przy tych obiektach będą prowadzone w wa-
kacje.  Przygotowana jest już również dokumentacja na 
termomodernizację budynku szkoły w Biernej oraz wniosek 
o dofinansowanie tej inwestycji, który zostanie złożony  
w najbliższym naborze do WFOŚiGW. 

3. Mamy także gotową dokumentację oraz pozwole-
nie na budowę zbiornika retencyjnego i modernizację stacji 
uzdatniania wody przy ujęciu Kalonka w Łodygowicach. Na 
tę inwestycję również będziemy się starać pozyskać środki 
zewnętrzne. Ponadto przygotowana jest dokumentacja na 
rozbudowę kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łodygo-
wicach Górnych.

4. Jeszcze w tym roku wykonana będzie dokumen-
tacja na budowę chodnika dla pieszych w Łodygowicach 
przy ul. Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką 
do mostu koło ul. Spacerowej) oraz przy ul. Sobieskiego  
w Łodygowicach i Kopernika w Biernej (od skrzyżowania 
z ul. Piastowską na Glemieniec). 

5.    W kwietniu br. Gmina nabyła od Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łodygowicach budynek Gminnego Ośrodka 
Kultury przy Placu Wolności. Obecnie wykonywana jest 
dokumentacja projektowa na gruntowny remont i rozbu-
dowę obiektu. Na tę inwestycje także w tym roku zostanie 
złożony wniosek o unijną dotację. 

Wszystkie inwestycje, nawet te niewielkie, wymagają 
zgromadzenia dokumentacji, uzyskania uzgodnień i po-
zwoleń, a także przeprowadzenia procedur przetargowych. 
Dużo czasu zajmuje również oczekiwanie na decyzje  
o ewentualnym otrzymaniu środków zewnętrznych. Stara-
my się bowiem na bieżąco zasilać budżet gminy dotacjami 
unijnymi oraz krajowymi. opr. na podst. inf. UG
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INWESTYCJE  ZAKOŃCZONE

Remont ul. Szczytowej 
w Zarzeczu

W maju wykonaliśmy remont ulicy Szczytowej w Za-
rzeczu. Na powierzchni ponad 180 m2 została położona 
nowa nakładka asfaltowa. Wykonano również  remont 
odwodnienia. Roboty budowalne prowadziła firma Euro-
via Polska S.A. W kosztach inwestycji partycypuje także 
gmina Czernichów. 

Odnowiona sala w Biernej
Dzięki unijnej dotacji pozyskanej z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w marcu br. wyremontowaliśmy salę 
biesiad w remizie OSP w Biernej.  Remont obejmował: 
roboty rozbiórkowe, roboty elektryczne i montaż klima-
tyzatorów, malowanie sufitów i ścian, wymianę drzwi  
i posadzki oraz zakup lamp, stołów i krzeseł.  W sali, która 
zyskała nowy, świeży wystrój, będzie można organizo-
wać przyjęcia i imprezy okolicznościowe. Do dyspozycji 
jest również w pełni wyposażona kuchnia.

Jest ... 

... było 

Remont sali gimnastycznej 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Od marca uczniowie ZSO i wszyscy chętni mieszkań-

cy mogą korzystać ze zmodernizowanej sali gimnastycz-
nej. W obiekcie wykonano nowoczesną nawierzchnię 
sportową PVC Mondosport, przemalowano sufit i ściany, 
zakupiono nową stolarkę drzwiową, oświetlenie, wymie-
niono instalację elektryczną, oraz nowy sprzęt sportowy: 
tablice z koszami, słupki wraz z siatką do gry w siatkówkę 
i drabinki. Przy okazji zainstalowano profesjonalne na-
głośnienie sali, które ufundowała Rada Rodziców.

Inwestujemy w ekologię
Dzięki unijnej dotacji w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w maju br. za-
montowane zostały kolektory słoneczne w następujących 
obiektach gminnych:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowi-• 
cach
Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach• 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu• 
Zespół Szkół w Pietrzykowicach• 
Urząd Gminy.• 

Realizacja inwestycji przyczyni się, poza oczywistym 
efektem ekologicznym, do obniżenia kosztów podgrze-
wania wody użytkowej.  Zadanie w 75% finansowane 
jest ze środków Unii Europejskiej. 



opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UG
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Parking przy Urzędzie Gminy
Zakończyliśmy budowę parkingu przy Urzędzie Gminy w Łodygowicach.
Jest ...         ... było

Remont mostu na Kalonce
Trwa generalny remont mostu w ciągu ul. Kalonka  

w Łodygowicach. Umowa z Wykonawcą została podpisana  
10 maja br. W związku z prowadzonymi pracami planowane 

jest zamknięcie mostu 
na okres ok. 6 tygodni. 
Na ten czas zostanie 
wyznaczony objazd.  
O terminie zamknię-
cia ulicy Kalonka bę-
dziemy informować 
mieszkańców za po-
średnictwem sms-ów 
i strony internetowej. 
W 80% inwestycja zo-
stanie pokryta z dota-
cji z budżetu państwa  
w ramach środków po-
zyskanych na usuwa-
nie skutków powodzi  
z lat ubiegłych. 

INWESTYCJE  W TRAKCIE REALIZACJI

Kolejna dotacja unijna dla gminy
Z przyjemnością informujemy, iż otrzymaliśmy kolejną 

dotację unijną na realizację projektu pn.: Polsko-czeska 
współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji w ra-
mach Programu  Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska. Uzyskanie dotacji było 
możliwe dzięki podjętej przez Urząd Gminy współpracy 
ze Związkiem Gmin Mikroregionu Žermanické a Těrlické 
Přehrady w Czechach. 

Projekt jest realizowany od maja do września br.  
a jego głównym elementem będzie remont 4 obiektów 
sakralnych na terenie naszej gminy: dwóch 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 powstanie punkt widokowy  
z małą architekturą. Ponadto częścią projektu będzie wyda-
nie folderu promocyjnego oraz organizacja dwudniowego 
spotkania polsko-czeskiego. opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UG



5

Biuletyn Samorządowy Gminy Łodygowice

ZNP w Łodygowicach Alina Kubiniec. Przedstawiciele Rady 
Rodziców Przedszkola nr 1 w Łodygowicach Marzena 
Kamińska i Barbara Gancarczyk oraz opiekunka dziecięca 
Aleksandra Kantyka. 

Uroczystość zainaugurowała Małgorzata Mikociak Dy-
rektor Przedszkola Publicznego nr 1 im. Ottona Klobusa 
w Łodygowicach. W swym przemówieniu wyraziła po-
dziękowanie wszystkim zaangażowanym w modernizację  
i rozbudowę obiektu osobom, szczególnie władzom gminy 
a zwłaszcza Wójtowi. Otwarcie ubogaciły swym występem 
przedszkolaki z grupy starszej, w specjalnie przygotowa-
nym na tę okazję programie.

Po części artystycznej Ksiądz Prałat Józef Zajda po-
świecił budynek, a Wójt Andrzej Pitera przekazał podzię-
kowania pracownikom placówki oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do jej powstania. 

Po części oficjalnej goście zwiedzili zmodernizowany 
obiekt. Na zakończenie goście wpisali się do pamiątkowej 
kroniki przedszkolnej, gdzie otrzymali przygotowane na te 
okazję upominki upamiętniające to wydarzenie. 

Mamy nadzieję, że odtąd zmodernizowany budynek 
przedszkola oraz powstały przy nim Klub Dziecięcy będą 
służyły dzieciom dostarczając im wspaniałych chwil, wiele 
radości oraz pozytywnych doświadczeń, a ich rodzicom 
dumy ze swoich pociech. 

opr. na podst. inf. UG

W środę 18. 04. 2012 r. uroczyście zainaugurowano 
działalność Klubu Dziecięcego, funkcjonującego 

od 01. 02. 2012 r., w rozbudowanym budynku Przedszkola 
nr 1 im. Ottona Klobusa w Łodygowicach.

 Wydarzenie swym przybyciem uświetniły następujące 
osoby: Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice Czesław 
Wandzel, Wójt Gminy Łodygowice Andrzej Pitera, Ksiądz 
Prałat Józef Zajda. Goście z Czech: Starostka Monika 
Cepcerova, Zastępca Starostki Daniel Horzawa, Dyrektor 
Przedszkola w Bukovcu Ludmiła Burdkowa, nauczycielka 
Mirosława Szemkowa. Dyrektorzy szkół i przedszkoli: 
Dyrektor ZSO w Łodygowicach Jolanta Kleszyk, Dyrektor 
ZS nr 1 w Łodygowicach Mirosław Jakubiec, Dyrektor ZSP  
w Zarzeczu Katarzyna Dobija, Dyrektor ZSS w Łodygo-
wicach Agata Stwora, Dyrektor ZS w Pietrzykowicach 
Janusz Gancarczyk, Dyrektor Przedszkola w Rybarzo-
wicach Jadwiga Kozłowska, Dyrektor Przedszkola nr 2 
w Łodygowicach  Anna Markiel, Dyrektor Przedszkola  
w Pietrzykowicach Alina Hnatiuk. 

Przedstawiciele władz gminnych i oświatowych: Kie-
rownik ZGK w Łodygowicach Marcin Zyzak, Przewodni-
cząca Komisji Oświaty i Kultury w Łodygowicach Danuta 
Kubalica, Kierownik GZEASiP Marta Stanowska, Główna 
Księgowa GZEASiP Elżbieta Maciaszek, Dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Łodygowicach Krystyna Madziar,  Prezes 

Uroczyste otwarcie Klubu Dziecięcego 
im. Ottona Klobusa
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Centrum	Integracji	Wiejskiej	„Sołtysówka”	 
–	wysoka	jakość	oferowanych	usług,	dbałość	 
o	klienta	i	elastyczność	–	to	nasze	atuty!

Przedmiot	wynajmu Cena	brutto

Sala konferencyjna wraz z 
kuchnią/ imprezy weekendowe 500 zł/ weekend

Sala konferencyjna 60,00 zł/ 
godzina

Pokój (od godz. 14.00 do 12.00 
dnia następnego) 35,00 zł/ osoba

Pokój ze śniadaniem (od godz. 
14.00 do 12.00 dnia następnego) 45,00 zł/ osoba

Opłaty	dodatkowe:

Kaucja za wynajem sali 
konferencyjnej wraz z kuchnią 500 zł

Wypożyczenie pilotów do 
klimatyzacji 60,00 zł

Rezerwacja pomieszczeń
min. 30% 
wartości 

przedmiotu 
wynajmu

Rabaty:

5% przy łącznym wynajmie sali konferencyjnej, 
kuchni i min. 4-ech miejsc w pokojach

Szczegóły oferty oraz rezerwacje pod numerem tele-
fonu: 33 863 05 30, oraz na stronie www.lodygowice.pl; 
e-mail: rezerwacja@lodygowice.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia naszych profili 
na nk.pl i facebooku!

Warto się tu spotkać...

Centrum	
Integracji	
Wiejskiej	

„SOŁTYSÓWKA”
Dzięki środkom pozyskanym z Programu Roz woju 

Obszarów Wiejskich zmodernizowany został budynek 
„Sołtysówki” w Pietrzykowicach. Obiekt po gruntownym 
remoncie, od niedawna znany mieszkańcom gminy jako 
Centrum Integracji Wiejskiej „Sołtysówka”, stanowi do-
skonałą bazę dla organizacji wszelkich spotkań, zarówno 
biznesowych, jak i rodzinnych.

Budynek dysponuje dwiema klimatyzowanymi salami: 
salą narad oraz salą konferencyjną, idealną do urzą-
dzania  szkoleń, konferencji, spotkań integracyjnych,  
a także kameralnych wesel, przyjęć, bankietów i imprez 
okolicznościowych. 

Do dyspozycji gości oddajemy również 12 miejsc noc-
legowych w czterech komfortowych pokojach z łazienkami 
i dostępem do kuchni.

opr. na podst. inf. UG
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na oswojenie dzieci z widokiem strażaka w pełnym ubraniu 
ochronnym wraz z aparatem, aby nie bały się go w czasie 
prawdziwej akcji. Spotkanie odbyło się w radosnej atmos-
ferze, przy bardzo żywym udziale przedszkolaków.

 Atrakcji, których dostarczyła dzieciom załoga strażac-
ka, nie sposób wyliczyć. Dzieci miały okazję lać wodę za 
pomocą prądownicy strażackiej czy też hydronetki. Samo-
chód z dziećmi przejechał ulicami Łodygowic, sygnałem 
pozdrawiając mieszkańców, co sprawiło dzieciakom naj-
większą frajdę. Te chwile to nauka połączona z zabawą, 
która na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków. Na 
zakończenie każdej z wizyt dzieci otrzymały od strażaków 
słodki upominek.

Tomasz Góra

OSP Łodygowice
z wizytą w szkołach
Początkiem maja usłyszano sygnał wozu strażackiego. 

Czy to pożar? Pali się? Nie, to strażacy przyjechali, aby 
zapoznać dzieci z pracą strażaka i pokazać sprzęt jaki 
mają na wyposażeniu wozu. W związku z obchodami Dnia 
Strażaka dzieci z terenu Łodygowic odwiedzają naszych 
druhów strażaków. 

Końcem kwietnia odwiedziły nas klasy zerowe  
z Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach, początkiem maja 
- przedszkolaki z Przedszkola nr 1 w Łodygowicach,  
a w kolejnych dniach udaliśmy się do Przedszkola nr 2 
i Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Jak tylko 
zakończą się matury i będzie można trochę pohałasować 
pod Zespołem Szkół Ogólnokształcących, to również 
odwiedzimy uczniów klas zerowych.

W czasie spotkania z dziećmi przedstawiliśmy umun-
durowanie bojowe strażaka, aparat powietrzny i hełm. 
Każdy z przedszkolaków miał możliwość przymierzenia 
ubrania i hełmu, a także miał okazję do pamiątkowe-
go zdjęcia. Następnie nasi druhowie zapoznali dzieci  
z wozem strażackim oraz jego wyposażeniem. Dzieci 
miały również możliwość zasiąść za kierownicą pojazdu.  
W czasie spotkania poruszono również temat wzywania 
pomocy i współpracy ze strażakami, z dużym naciskiem 

Z ŻYCIA STRAŻY POŻARNYCH
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Z okazji Dni Ochrony Przeciwpożarowej Ochotnicza 
Straż Pożarna w Biernej, Sołtys i Rada Sołecka zorganizo-
wali w Szkole Podstawowej w Biernej konkurs plastyczny 
o tematyce „Pożar	i	strażak	w	oczach	dziecka”.	

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród 
odbyło się 8 maja. Podczas spotkania uczniowie szko-
ły zaprezentowali przygotowany program artystyczny  
o tematyce pożarniczej, zapoznali się z umundurowa-
niem i wyposażeniem strażackim oraz poznali specyfikę 
samochodu pożarniczego. Dużą atrakcją dla dzieci była 
przejażdżka samochodem strażackim.

Po dokonaniu oceny prac plastycznych komisja przy-
znała następujące miejsca

I miejsce: Kaja Pietraszko – klasa 0, Klaudia Jaku-
biec – klasa I, Konrad Trojak – klasa II, Wiktoria Kubica 
– klasa III.

Bierna w trosce o dzieci - OSP dzieciom
II miejsce: Amelia Orszulak – klasa 0, Gabriela Frydel 

– klasa I, Gabriela Grajczak – klasa II, Weronika Wisła 
– klasa III.

III miejsce: Anna Nykiel – klasa 0, Milena Bąk – klasa 
0, Natalia Pyjur – klasa I, Jan Rapacz – klasa II.

Wyróżnienia: Paulina Loranc i Liliana Świerczek obie 
z klasy 0, Alicja Bieniek z klasy II oraz Agnieszka Loranc 
i Aleksandra Słaby z klasy III.

Zwycięzcy otrzymali nagrody - statuetki strażackie wraz 
z dyplomami, zaś wszystkie dzieci otrzymały słodycze  
i napoje. Serdecznie dziękuję dh Marianowi Jaworskiemu, 
Tomaszowi Maślance oraz Krzysztofowi Żyrek za pomoc 
w przeprowadzeniu konkursu. 

opr. Sołtys
Władysław Drewniak
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100 lat 
pietrzykowickiej oSp
W dniu 21 stycznia 1912 roku na ze-

braniu Kółka Rolniczego w Pietrzy-
kowicach, któremu przewodniczył Maciej 
Fijak były poseł do parlamentu Austrii, na 
wniosek sekretarza kółka Karola Bieguna 
postanowiono powołać Straż Pożarną czyli 
Korpus Strażacki, który tworzyli członkowie 

Kółka. W marcu 1913 roku Straż Pożarna  
w Pietrzykowicach została przyjęta pod 

patron Krajowego Związku OSP. W tym 
samym roku z funduszy uzyskanych  
z zabaw oraz z dotacji otrzymanych 

od Kółka Rolniczego, Kasy Raiffeisena, Towarzystwa  
Św. Trójcy i Rady Gminy zakupiono mundury i wybudowa-
no  remizę obok szkoły podstawowej, a za pośrednictwem 
Lwowskiego Biura Handlowego z fabryki Hellera pozy-
skano sikawkę z oprzyrządowaniem, której poświęcenia 
dokonano 12 października 1913r. W tym samym dniu 
dokonano poświecenia remizy. Od tej pory nieprzerwanie  
jednostka OSP w Pietrzykowicach służy lokalnej społecz-
ności, chroniąc i ratując dobytek i zdrowie, a nawet życie 
mieszkańców.

W sobotę 23 czerwca Pietrzykowscy strażacy świę-
towali jubileusz 100- lecia działalności OSP w Pietrzyko-
wicach. Dowódcą uroczystości był kapitan Adam Chudy. 
Dowódcą pocztów sztandarowych był aspirant sztabowy 
Marek Tetłak, pocztem flagowym dowodził  flagowy druh 
Mateusz Kolonko. Dowódcą pocztu sztandarowego – 
sztandaru OSP Pietrzykowice był druh Mieczysław Łasut 
w asyście druhów Jana Międzybrodzkiego i Tadeusza 
Duca. Na uroczystości obecni byli m.in. posłanka na sejm 
RP Małgorzata Pępek, przedstawiciele  Zarządu  Woje-
wódzkiego PSP w Katowicach, Komendant Powiatowy 
PSP w Żywcu Stanisław Kuliński, Wójt Gminy Łodygowice 
Andrzej Pitera, Przewodniczący Rady Gminy Czesław 
Wandzel, delegacja z Gogolina z burmistrzem Joachimem 
Wojtalą oraz 18 delegacji z okolicznych jednostek OSP  
z pocztami sztandarowymi. 

Uroczystość rozpoczęła msza święta dziękczynna  
w tutejszym kościele p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa z udziałem ks. kapelana Zygmunta Bernata. Po 
Mszy św. brać strażacka przemaszerowała pod remizę 
OSP, gdzie po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewa-
niu hymnu państwowego, nastąpił niezwykle radosny 
moment poświęcenia nowego samochodu  gaśniczego 
marki Mercedes Atego 1429, zakupionego za sumę 590 
tys. zł. na którą złożyły się: dotacja Rady Gminy Łodygo-
wice, Zarządu Wojewódzkiego PSP w Katowicach oraz 
środków własnych OSP w Pietrzykowicach pozyskanych  
z dobrowolnych wpłat mieszkańców sołectwa. 

Poświęcenia 
dokonał kape-
lan strażaków 
- druh ks.Zyg-
m u n t  B e r n a t  
w asyście księ-
ży wikar iuszy 
Dariusza Kowa-
li i Przemysława 
Kramarza. 

Po odczytaniu „aktu nadania” wójt gminy wręczył 
dumnym druhom kluczyki do samochodu.

Ważnym punktem 
uroczystości było od-
znaczenie sztandaru 
OSP w Pietrzykowi-
cach – złotym zna-
kiem Związku OSP 
RP, którego dokonał  
członek Prezydium 
Zarządu Woj. Zw. 
OSP RP – dh Sła-
womir Bijak. Za długoletnią służbę kilkunastu druhów 
OSP w Pietrzykowicach zostało odznaczonych  złotymi, 
srebrnymi i brązowymi znakami Związku OSP RP. Kolejni 
strażacy otrzymali odznakę:  wzorowy strażak. 

Jak przystało na 
tak dostojny jubileusz 
Pietrzykowscy straża-
cy usłyszeli wiele cie-
płych słów, gratulacji 
i życzeń, które goście 
zaproszeni składali na 
ręce prezesa Henryka 
Piątka.

Na zakończenie 
uroczystości 100-lecia działalności OSP w Pietrzykowi-
cach nastąpiła defilada pododdziałów pieszych i zmoto-
ryzowanych, po którym wszyscy udali się na  wspólny 
posiłek. opr. na podst. inf. OSP Pietrzykowice
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2 czerwca Stowarzyszenie Integracyjne Eurobe-
skidy wspólnie z Urzędem Gminy Łodygowice 

zorganizowało Spartakiadę Dzieci i Młodzieży oraz Osób 
Niepełnosprawnych. Obie imprezy sportowe cieszyły się 
dużym zainteresowaniem uczestników. 

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji lekkoatletycz-
nych otrzymali okazałe nagrody rzeczowe, pieniężne oraz 
medale. Po zakończeniu rozgrywek sportowych zawodni-
cy, członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia zasiedli do 
biesiadowania przy grillu i muzyce zespołu Pryzmat. 

Spartakiada
 Dzieci i Młodzieży 

oraz Osób Niepełnosprawnych
Imprezę swoją obecnością zaszczycili  przedstawiciele 

Gminy Łodygowice w osobach: Wójt Andrzej Pitera, Prze-
wodniczący Rady Gminy Czesław Wandzel, Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy Eugeniusz Jachym, 
Radny Gminy Jerzy Wandzel. Starostwo Powiatowe  
w Żywcu reprezentowali: Starosta Andrzej Zieliński, Wice-
przewodniczący Rady Powiatu Jan Jafernik i Władysław 
Skrzyp oraz Radny Powiatowy Stanisław Kucharczyk.

opr. na podst. inf. Stow. Eurobeskidy

Zapewniamy bezpłatne 
zajęcia sportowe na ORLIK-u

W związku z realizacją 
programu Animator 

Orlik 2012 informujemy, że 
dzieci, młodzież i dorośli 
mogą uczestniczyć w bez-
płatnych zorganizowanych 
zajęciach sportowych na kom-
pleksie sportowym ORLIK  
w Pietrzykowicach. Zajęcia 
organizowane są od mar-
ca do listopada tego roku. 
Wszystkich chętnych prosimy 

o kontakt z osobą prowadzącą zajęcia pod numerem 
telefonu: 511	 620	 789. Zajęcia prowadzone są przez 
osobę posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie 
wychowania fizycznego, która jest także  instruktorem 
piłki nożnej oraz posiada licencję trenerską Polskiego 
Związku Piłki Nożnej.

Zespół	Szkół	Ogólnokształcących
im.	Władysława	Jagiełły	w	Łodygowicach
34-325 Łodygowice,  ul. Piłsudskiego 121
tel./fax : (33) 863-15-81; 863-18-49 zso_lodygowice@
poczta.onet.pl, www.liceumlodygowice.hg.pl

Jeżeli szukacie dla Waszych dzieci dobrej, bezpiecz-
nej, przyjaznej i usytuowanej poza miastem szkoły, za-
praszamy do naszego liceum. Nasi absolwenci kończą 
szkołę  z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami. Wskazuje 
na to np. zdawalność egzaminów maturalnych, która  
w roku szkolnym 2010/2011 wyniosła 91,4 % przy średniej 
w kraju 85,5%. Nasi absolwenci z ostatnich dwóch lat 
studiują m.in.na :

Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;• 
Akademii Wychowania Fizycznego w Raciborzu  • 
i Katowicach;
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ;• 
Akademi i  Techn i czno -Human is t yczne j  • 
w Bielsku-Białej;
Politechnice Krakowskiej;• 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie;• 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie;• 
w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania  • 
w Bielsku-Białej .

opr. na podst. inf. UG opr. na podst. inf. ZSO
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Wzorem lat ubiegłych, tradycyjnie w długi „majowy 
weekend” na terenie naszej gminy odbył się 

po raz 15-ty „Turniej Sportowy o Puchar Wójta Gminy 
Łodygowice”. 

W dniu 29.04. br. w hali widowiskowo-sportowej przy 
Zespole Szkół Nr 1 w Łodygowicach przeprowadzony 
został Otwarty	 Turniej	 Piłki	 Siatkowej	 z udziałem  
16 amatorskich drużyn siatkarskich; w tym 5 kobiecych  
i 11 męskich. 

Po niezwykle emocjonujących meczach w Otwar-
tym Turnieju „Piłki	Siatkowej	Mężczyzn” zwycięstwo 
przypadło zespołowi „CSW Kozy” przed drużyną „Team 
Pietrzykowice” i „Stage Man” z Żywca. 

1 miejsce w turnieju „Piłki	Siatkowej	Kobiet” uzyskały 
siatkarki z drużyny „Beskid” z Żywca przed zespołem 
„MKS Żywiec” i „Tarantule” również z Żywca.

W rozgrywkach „Otwartego	Turnieju	Tenisa	Stoło-
wego”, które odbyły się 30 kwietnia br.  w Zespole Szkół  
w Pietrzykowicach wyniki przedstawiają się następują-
co:

     
					Kategoria	młodziki:
1 Dawid Burger z Żywca,
2 Krystian Barcik z Łękawicy,
3 Daniel Lach z Łękawicy.

Sportowa Majówka 2012

										Kategoria	juniorzy:
1 miejsce Maciej Łodziana z Siennej,
2 miejsce Michał Siwiec z Żywca,
3 miejsce Wojciech Błaś z Żywca.
										Kategoria	seniorzy:
1 miejsce Krzysztof Żebro z Piotrowic,
2 miejsce Krzysztof Bielewicz z Żywca,
3 miejsce Bogusław Filuś z Żywca.
         	Kategoria	kobiety:
1 miejsce Anna Kielar z Czechowic -Dziedzic
2 miejsce Sandra Hejnał z Wilkowic,
3 miejsc Agnieszka Wójcik z Piotrowic.
	 	Mecz	główny	OPEN:
1 miejsce Michał Siwiec z Żywca,
2 miejsce Krzysztof Bielewicz z Żywca,
3 miejsce Krzysztof Żebro z Piotrowic.

Otwarty Turniej Szachowy, który odbył się 1 maja br. 
w sali widowiskowej GOK w Łodygowicach wyłonił naj-
lepszych w Kategorii „Open”, którymi okazali się: Eneasz 
Wiewióra z Pszczyny, Henryk Seifert z Bielska-Białej oraz 
Wojciech Urlich z Żywca.

W poszczególnych kategoriach wiekowych klasyfikacja 
przedstawia się następująco:





12

Biuletyn Samorządowy Gminy Łodygowice

Grupa do 12 lat:
1 miejsce Dawid Klimentowski z Rybnika,
2 miejsce Wiktoria Cieślak z Rybnika,
3 miejsce Rafał Jobda z Bielska-Białej.
Grupa 13 – 17 lat:
1 miejsce Eneasz Wiewióra z Pszczyny,
2 miejsce Kamil Kubica z Bielska-Białej,
3 miejsce Patrycjusz Cieślak z Rybnika.
Grupa 18 – 40 lat:
1 miejsce Wojciech Urlach z Żywca
2 miejsce Jakub Wisła z Biernej
3 miejsce Jarosław Ben z Bielska-Białej
Grupa powyżej 40 lat:
1 miejsce Henryk Seifert – Bielsko-Biała,
2 miejsce Stanisław Oczkowski z Czechowice -Dziedzic
3 miejsce Zygfryd Hoder z Zasola Bielańskiego.

Na wszystkich zawodach panowała życzliwa, pełna 
sportowego ducha i rywalizacji atmosfera. Zwycięzcy 
otrzymywali pamiątkowe dyplomy, nagrody  rzeczowe,  
a także puchary Wójta Gminy Łodygowice  za zwycięstwo 
w danym turnieju. Gratulujemy wszystkim uczestnikom! 
Dziękujemy szczególnie sędziom, którzy co roku wspoma-
gają nas w organizacji imprezy; a są to Panowie: Andrzej 
Wygaś, Witold Targosz, Józef Stanek, Krzysztof Białek, 
Jerzy Schreiber i Jacek Matlak. Podziękowanie kierujemy 
także do Dyretora Zespołu Szkół Nr 1 w Łodygowicach 
- Mirosława Jakubca oraz Dyretora w Zespole Szkół  
w Pietrzykowicach - Janusza Gancarczyka za nieod-
płatne udostępnienie sal gimnastycznych oraz zaplecza 
szkolnego.

Słowacko-Polskie karate  
w Pietrzykowicach

W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pietrzyko-
wicach odbyło się seminarium karate zorganizo-

wane przez Klub ARAWASHI. Słowaccy trenerzy kadry  
z Czadcy:  Nikola Prengelova, Jaroslav Martak i Jan 
Pohancenik, którzy prowadzili szkolenie karate metodą 
warsztatową w konkurencjach w których rywalizują kara-
tecy,  nauczali adeptów sportów i sztuk walki z Żywiecczy-
zny. Choć  w klubie ze Słowacji trenują w stylu „goyu – ryu” 
a  Polacy” shotokan”, to problemów w szkoleniu pomimo 
„lekkiej” bariery językowej praktycznie nie było.

Nasi południowi sąsiedzi realizują program współpracy 
w sztukach walki w ramach Euroregionu, jako partnera 
do realizacji programu w karate Słowacy wybrali Klub 
ARAWASHI. Kryteria, które zdecydowały  o wyborze klubu 
Arawashi to: ciągłość szkolenia, sukcesy zawodników  
oraz wysokie kompetencje szkoleniowców. W trakcie 
seminarium szkoleniowcy Jaroslav Martak i Bogusław 
Hutman – Wilczek umówili się, że wspólne szkolenia 
wejdą do cyklicznego programu wprowadzania innowa-
cyjnej metodyki w szlifowaniu młodych adeptów karate na 
Żywiecczyźnie i Czadcy, a kontynuacją będą seminaria  
i mecze towarzyskie organizowane zarówno  w Polsce jak  
i Słowacji. Słowacy taktykę walki zgłębiają na podstawie 
starej węgierskiej szkoły szermierki, której prekursorem 
był Laszlo Szabo - Mistrz Olimpijski, starając się wdrożyć 
sprawdzone metody szkoleniowe do różnych dyscyplin 
w tym karate.

Znakomicie wytrenowane techniki walki oraz dobre 
przygotowanie mentalne wzmacniają ducha walki - pod-
kreśla trener karateków „ARAWASHI”,

Na Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Baku  
w lutym 2012, Słowacy wywalczyli osiem medali, a Po-
lacy zero, dlatego warto uczyć się od najlepszych. Nowa 
strategia walki, której uczyli się adepci karate z Pietrzy-
kowic wraz z nietypową taktyką walki stosowaną przez 
południowych sąsiadów, przyniesie zapewne pożądane 
sukcesy w przyszłości.  Na zakończenie szkolenia Nikola 
Prengelova ze Słowacji oraz Patrycja Marszałek z Polski, 
zaprezentowały młodym adeptom sportów i sztuk walki 
oraz licznie zebranym rodzicom pokaz układów technik 
kata.opr. na podst. inf. GOK opr. na podst. inf. Klubu  ARAWASHI
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„Dobry człowiek nigdy nie umiera do końca. 
Zawsze coś zostaje…”

6 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół nr 1 w Łodygowicach 
miała miejsce niecodzienna uroczystość nadania 

imienia Królowej Jadwigi i prawa posiadania sztandaru Gim-
nazjum nr 1 w Łodygowicach. Ten wyjątkowy dzień rozpoczął 
się od przemarszu całej społeczności szkolnej oraz zapro-
szonych gości do kościoła parafialnego pod wezwaniem 
świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach.

Podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył 
ksiądz prałat Józef Zajda, został poświęcony sztandar  
z wizerunkiem świętej królowej Jadwigi, opatrzony go-
dłem i napisem „MĄDROŚĆ – PRAWDA – PROSTOTA 
– ROZTROPNOŚĆ”, a ufundowany przez Radę Rodziców 
Gimnazjum, Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Grono 
Pedagogiczne oraz indywidualnych sponsorów.

Po powrocie uroczystego korowodu do szkoły rozpoczęła 
się akademia uświetniona obecnością znakomitych gości, 
m.in. posła Stanisława Pięty, Wójta Gminy Łodygowice An-
drzeja Pitery, radnych Gminy Łodygowice z przewodniczą-
cym Czesławem Wandzlem, pracowników samorządowych  
oraz dyrektorów placówek oświatowych, szkół i przedszkoli  
z terenu gminy. 

To w ich obecności oraz w obecności uczniów  
i nauczycieli odczytano Akt nadania imienia Gimnazjum 
nr 1, a przedstawiciele Rady Rodziców przekazali 
dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach Miro-
sławowi Jakubcowi sztandar. Młodzież z dumą przyjęła 
z jego rąk nowy symbol szkoły i złożyła uroczyste ślu-
bowanie: „My uczniowie ślubujemy służyć Ojczyźnie 
naszej, Rzeczpospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą 
i postępowaniem, solidnie wypełniać obowiązki, god-
nie reprezentować swoją szkołę wytrwałą pracą, dbać 
o zdrowie i sprawność fizyczną, dochować wierności 
sztandarowi.” 

W dalszej części akademii głos zabrało wielu zapro-
szonych gości, odczytany został również list Śląskiego 
Kuratora Oświaty – Stanisława Fabera. Wójt Gminy 
Łodygowice przekazał na ręce dyrektora pamiątkową 
księgę. Zgodnie z tradycją szkoły zostali wyróżnieni  
i nagrodzeni uczniowie, którzy swoją postawą dają przy-
kład, jak można, pokonując kolejne szczeble edukacji, 
rozwijać talent, sięgać po laury, a przy tym dostarczyć 
satysfakcji i dumy rodzicom, a także nauczycielom. Ich 
dokonania są świadectwem tego, że podążają śladami 
patronki i są wierni ideałom. 

Motywem przewodnim przygotowanej przez uczniów 
części artystycznej były uniwersalne wartości, jakie 
wniosła swoim życiem w historię Polski św. Jadwiga. 
Sprawdziła się jako królowa, polityk, opiekun uczącej 
się młodzieży, ale przede wszystkim bardzo dobry 
człowiek o dużej życiowej mądrości.

Zwieńczeniem całej uroczystości było oficjalne otwar-
cie i poświęcenie ścieżki dydaktycznej oraz kompleksu 
lekkoatletycznego. Dokonano także uroczystego od-
słonięcia tablicy z nową nazwą szkoły: Gimnazjum nr 1  
im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach. 

opr. na podst. inf. ZS nr 1
w Łodygowicach

Królowa Jadwiga patronką Gimnazjum nr 1 
w Łodygowicach
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Nagrody 
dla najlepszych

Parafiada 
w PietrzykowicacH

w obiektywie fotoreportera
26 czerwca 2012 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy 

Łodygowice Wójt Gminy  wyróżnił najlepszych uczniów 
z pięciu szkół podstawowych, trzech gimnazjów, liceum 
ogólnokształcącego w Łodygowicach oraz ucznia – 
mieszkańca Gminy Łodygowice - absolwenta Zespołu 
Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych  
w Bielsku - Białej. Już po raz szósty przyznano im nagrody  
w formie jednorazowego stypendium za wzorowe zacho-
wanie, wysokie wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia  
w działalności artystycznej, sportowej  oraz dla finalistów  
i laureatów olimpiad przedmiotowych. 

Nagrodzeni uczniowie to: Łukasz Zyzak – uczeń 
klasy III Gimnazjum ZSS w Łodygowicach, Patry-
cja Jakubiec - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej  
Nr 1 w Łodygowicach, Katarzyna Kanik - uczennica kl. III  
Gimnazjum Nr 1 w Łodygowicach, Zofia Dłutek – uczen-
nica kl. III Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach, Piotr Pawela 
– uczeń klasy III Gimnazjum Nr 1 w Łodygowicach, Mag-
dalena Maszloch  – uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej 

w Pietrzykowicach, Klaudia 
Cader – uczennica kl. III Gim-
nazjum w Pietrzykowicach, 
Justyna Sołtysik - uczennica 
kl. VI Szkoły Podstawowej  
w Zarzeczu, Klaudia Staśko – 
uczenica kl. V Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Łodygowicach, 
Monika Waldman – uczennica  
kl. I Gimnazjum Nr 2 w Łodygo-
wicach, Piotr Szczygieł - uczeń 
kl. II Liceum Ogólnokształcące-
go w Łodygowicach oraz Ma-
teusz Dłutek – uczeń klasy IV 
Zespołu Szkół Elektronicznych, 
Elektrycznych i Mechanicznych 
w Bielsku - Białej. 

Obecni byli dyrektorzy szkół, rodzice, a także Kierownik 
Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 
i Przedszkoli – Marta Stanowska. 

Wręczający nagrody Wójt Gminy gratulował uczniom 
tak wysokich stopni oraz życzył udanego wakacyjnego 
wypoczynku. Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody pieniężne. 

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

Wójt Andrzej Pitera oraz ks. Dariusz Kowala 
wręczają nagrody zwycięzcom konkursów.

Zespół „Magurzanie” w programie krakowskim.

Pokaz sprawności OSP Pietrzykowice.

Tańczą dzieci Grupy Apostolskiej 
z ks. Dariuszem i instruktorką Angeliną Kudzia.



15

Biuletyn Samorządowy Gminy Łodygowice

W dniu 28 grudnia 2011 r. Wójt 
Gminy Andrzej Pitera pod-

czas XIII sesji Rady Gminy wręczył 
nagrody dla najlepszych sportowców 
z naszej gminy. Otrzymali je: Kata-
rzyna Płonka, Paula Wyczechowska, 
Artur Białek oraz Maciej Szemik. 

Wręczając dyplomy i nagrody 
finansowe, Wójt złożył młodym spor-
towcom wyrazy największego uznania 
i podziękowania za to, że tak godnie 
reprezentowali Gminę Łodygowice 
na zawodach sportowych w kraju  
i za granicą.

Nagrody dla 
sportowców

opr. na podst. inf.UG

Sejmowa lekcja
Podczas wycieczki do Warszawy, która odbyła 

się w dniach 8-11 maja, uczestniczyliśmy w nie-
codziennym wydarzeniu. Pochodzący z Bielska poseł 
Prawa i Sprawiedliwości - Stanisław Pięta umożliwił nam 
zwiedzenie gmachu Sejmu RP oraz obserwację na żywo 
obrad parlamentu, w których uczestniczyli przedstawiciele 
rządu z Donaldem Tuskiem na czele. Sejmowa lekcja była 
dla nas wielkim przeżyciem. Jakież było nasze zdziwienie, 
że to nie koniec niespodzianek. Mieliśmy, bowiem okazję 
być zaproszeni do kawiarni poselskiej na poczęstunek.  

Poczuliśmy się naprawdę bardzo ważni, mogąc rozma-
wiać z kimś, kogo do tej pory znaliśmy tylko z telewizji.

 Na zakończenie spotkania dyrektor Zespołu Szkół  
nr 1 w Łodygowicach  - Mirosław Jakubiec  oficjalnie zapro-
sił  pana Piętę na uroczystość nadania gimnazjum imienia 
Królowej Jadwigi.  Polityk z przyjemnością przyjął zapro-
szenie. Byliśmy pod wielkim wrażeniem wizyty w Sejmie 
i samego posła, który z ogromną życzliwością mówił  
o naszej rodzinnej miejscowości. 

To były niezapomniane chwile, zostaną po nich miłe 
wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia.

Gimnazjaliści Zespołu Szkół nr 1 
w Łodygowicach
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Z radością informujemy, że od 01 marca 2012 Fun-
dacja Braci Golec ma swoją siedzibę w łodygowic-

kim Zamku. A wszystko to dzięki wsparciu i współpracy 
Urzędu Gminy Łodygowice, który oddał nam w dzierżawę 
pomieszczenia biurowe na działalność. Za co serdecznie 
dziękujemy. Za nami malowanie, przeprowadzka, a przed 
nami praca i dalszy rozwój Ognisk Twórczości Artystycznej 
w Łodygowicach, Milówce, Koszarawie. Zapraszamy od 
wtorku do czwartku w godzinach 10.00	-	16.00.

Fundacja  Braci  Golec 
w  łodygowickim 

Zamku

opr. na podst. inf. Fundacji

„Wszystkie 
Kolory Świata”
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 

Władysława Jagiełły w Łodygowicach wzięli udział 
w globalnym projekcie UNICEF	„Wszystkie	Kolory	Świa-
ta”. Zadaniem tego charytatywnego przedsięwzięcia było 
zaprojektowanie i uszycie szmacianej laleczki. Nie były to 
zwykłe szmaciane laleczki – były i są symbolem pomocy, 
jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych 
krajów. Każda laleczka ma swoje imię, kraj, z którego 
pochodzi, jakieś hobby. Wszystkie te cechy zostały im 
nadane przez naszych uczniów, którzy sami zdecydowali, 
jakiego kraju reprezentantem ma być ich laleczka, jaki 
mieć kolor skóry, jak ma być ubrana i jakie imię ma nosić. 
Tymi informacjami dzieci i młodzież uzupełnili symboliczne 
„akty urodzenia”.

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, 
rodziców i opiekunów naszych uczniów powstały praw-
dziwe dzieła sztuki. Udało się również w pełni zrealizować 
założone wcześniej cele projektu tj.: 

kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy • 
tolerancji i otwartości na inne kultury,
pokazanie, że pomaganie może być nie tylko • 
pożyteczne, ale także przyjemne,
zebranie środków na ratowanie życia dzieci  • 
w Sierra Leone. 

W szkole odbył się również konkurs na najbardziej 
oryginalną laleczkę, która reprezentowała nas w ogólno-
polskim konkursie i zajęła tam wysokie miejsce. 

Za bardzo aktywny udział w projekcie wszystkim bar-
dzo serdecznie dziękujemy.

opr. na podst. inf. ZSO
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Wszystkie Koła zaprezentowały 
tradycyjną obrzędowość doroczną 
i zwyczaje rodzinne w sposób au-
tentyczny, pełen dawnej symboliki 
zachowań i towarzyszących im re-
kwizytów. 

22 kwietnia 2012 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach odbył się VI Przegląd 
Tradycji Ludowych. W Przeglądzie wzięły udział 4 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Łodygowice: „Bier-

nianie” – Zespół KGW Bierna, „Łodygowianki” – Zespół KGW Łodygowice,  „Zarzeczanki” – Zespół KGW Zarzecze 
i „Zarębianki” – Zespół KGW Pietrzykowice. 

6 Przegląd Tradycji Ludowych

Ekoozdoby - warsztaty
W styczniu odbywały się warsztaty z zakresu wyko-

nywania ozdób z siana i trawy. Już po pierwszych 
zajęciach można było stwierdzić, że to technika bardzo 
prosta, tania, nie wymagająca specjalnych uzdolnień  
a przynosząca świetne efekty. Każda z uczestniczących 
osób wykonała po kilka eksponatów. Efekty są zachwy-
cające, przedstawiają to fotografie. 

darciu pierza i kawalerskich zalotów 
podczas stawiania „mojki”. 

Organizatorzy i odtwórcy są prze-
konani, że prezentacje pozwolą za-
chować dawne zwyczaje, a u młodych 
uczestników tych prezentacji zostaną 
w naturalny sposób zaszczepione; 
szacunek i chęć podtrzymywania 
rodzinnych zwyczajów. Wszystkie 
prezentację cechowały się wyjątko-
wą humorystyką, spontanicznością 
i naturalnością wykonania. Gratulu-
jemy wykonawcom i dziękujemy za 
kontynuację tradycji.

Atmosfera prezentacji dała moż-
liwość przeniesienia się w klimat 
dawnej rodzinnej i sąsiedzkiej współ-
pracy podczas przygotowań stołu 
wigilijnego, prac na przednówku, 

opr. na podst. inf. GOK

opr. na podst. inf. GOK
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Od stycznia 2013 roku obowiązywać będą nowe 
zasady odbioru odpadów komunalnych

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Ło-

dygowice informuje, że od 1 stycznia 2012 r. obowiązują 
nowe zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, mające na celu dostosowanie obowiązujących 
w Polsce przepisów, do tych które obowiązują w krajach 
Unii Europejskiej. Zasadniczym zmianom ulegnie sposób 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości. Nowy system będzie obo-
wiązywał od 1 lipca 2013 r. i od tego czasu:

• Mieszkańcy nie będą podpisywać umów  
z przedsiębiorcami na odbiór odpadów, zadanie to zostało 
powierzone Gminie, która na drodze przetargu wybierze 
firmę odbierającą odpady.

• Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców 
- znacznie uszczelni się system, co przyczyni się do 
zwiększenia odbioru odpadów trafiających do instalacji 
odzysku.

• Opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów po-
bierane będą w formie podatku na rzecz Gminy.

• Opłata będzie naliczana od ilości osób zamiesz-
kujących nieruchomość.

• Będą zróżnicowane opłaty – niższe za oddawa-
nie odpadów segregowanych, dzięki czemu segregacja 
będzie się opłacać.

• Mieszkańcy za poniesioną opłatę będą mogli 
oddawać odpady bez limitu.

Informację o wszystkich podejmowanych działa-
niach będzie można uzyskać na stronie internetowej  
www.lodygowice.pl 

Przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Spółkę prawa handlowego 

od 1 stycznia 2013 roku

Informujemy, że obecnie trwa proces przekształ-
cenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę 

prawa handlowego, która zostanie powołana do życia od  
1 stycznia przyszłego roku. Zmiana ta wymuszona jest 
przez znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, zgodnie z którą odpady komunalne 
odbierać będą mogły wyłącznie firmy wybrane w drodze 
przetargu przez Gminę. Jednocześnie wyjaśniamy, że nowa 
spółka w 100% będzie własnością Gminy Łodygowice,  
a bezpośredni nadzór na przedsiębiorstwem sprawować 
będzie Wójt Gminy. Informujemy, że przekształcenie nie 
jest prywatyzacją Zakładu, gdyż  w efekcie spółka nadal 
będzie własnością publiczną, a nie prywatną. Dzięki prze-
kształceniu zakładu w spółkę poprawi się jej efektywność. 
Nowa spółka będzie mogła wykonywać więcej zadań oraz 
prowadzić dodatkową działalność zarobkową.

Zakup koparki i dodatkowego sprzętu 
budowlanego znacznie obniża koszty własnych 

inwestycji na drogach gminnych

Od lipca ubiegłego roku ZGK korzysta z kopar-
ko-ładowarki oraz nowego sprzętu drogowego. 

Inwestycje te pozwoliły na przejęcie zadań związanych  
z letnim utrzymaniem dróg i poboczy. Tylko od wiosny 
br. udało nam się wykonać m.in.:  utwardzenie ulic Stra-
żackiej i Brzozowej w Biernej, wykonanie korytek wzdłuż  
ul. Górskiej w Łodygowicach, utwardzenie części drogi 
ul. Głębokiej w Pietrzykowicach, wykonanie korytek 
wzdłuż ul. Szkolnej w Zarzeczu i wiele innych. Ponadto 
w roku bieżącym po raz pierwszy usuwaniem uszkodzeń 
pozimowych na drogach gminnych zajęli się pracownicy 
ZGK. Dzięki temu zaoszczędzono ponad 50.000 zł, które 
wykorzystane będą na zakupy wyposażenia infrastruktury 
drogowej (znaki, korytka, przepusty, itp.).

Montaż przystanku w Łodygowicach Górnych 
przez pracowników ZGK

Usuwanie uszkodzeń pozimowych w Pietrzykowicach

SERWIS INFORMACJI GMINNYCH

opr. na podst. inf. ZGK
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Pierwsza Szwajcarska dotacja 
dla projektu inwestycyjnego 

na terenie Województwa Śląskiego 
dla Gminy Łodygowice!

Gmina Łodygowice otrzymała dotację w kwocie 
500 tys. franków na projekt pod nazwą „Popra-

wa	 jakości	 życia	osób	niepełnosprawnych	poprzez	
modernizację	budynku	Zespołu	Szkół	Specjalnych	
oraz	budowę	Centrum	Integracji	Kulturalnej	w	Łody-
gowicach.	

Jego celem jest gruntowny remont budynku w którym 
mieści się Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach 
oraz budowa Centrum Integracji Kulturalnej dla osób 
niepełnosprawnych. Prace budowlane będą prowadzone 
w 2013 r. Dzięki inwestycji nie tylko zostaną poprawione 
warunki lokalowe w jakich odbywają się zajęcia szkolne, 
ale zostanie stworzone jedyne w naszym regionie miej-
sce, w którym dzieci i młodzież niepełnosprawna, poza 
edukacją będzie miała możliwość wszechstronnego 
rozwoju, wypoczynku, rehabilitacji i integracji z osobami 
zdrowymi. Centrum umożliwi w szerszym niż do tej pory 
zakresie realizację działań aktywizujących te osoby oraz 
promujących tolerancję i wzajemny szacunek osób zdro-
wych i chorych. 

Jak zwalczać barszcz Sosnowskiego?
Niszczenie roślin może 

polegać na ręcznym usu-
waniu przy pomocy motyk 
bądź też specjalistycznego 
sprzętu.Całkowite wyelimi-
nowanie roślin polega na 
ich „zmęczeniu”, czyli bar-
dzo częstym koszeniu. 

Można stosować oprysk 
chemiczny, z użyciem Her-
bicydów, zawierające glifosat (np. Roundup 360 SL).
Preparaty oparte na glifosacie zalecane są w dawkach 
4,5 do 8 l/ha

Zabiegi opryskiwania najlepiej wykonać w termi-
nach:

wiosną do połowy maja, na siewki • 
wczesnym latem, od czerwca, w okresie wytwarza-• 
nia pędów kwiatowych, do początku kwitnienia,
późnym latem do jesieni, gdy rośliny osiągną fazę • 
dobrze rozwiniętej rozety (wysokość roślin od  
15 do 35 cm),
późnym latem do jesieni, na osobniki wieloletnie, • 
gdy rośliny zaczynają gromadzićsubstancje po-
karmowe w korzeniach.

Źródło: Informacje pozyskano z ulotki Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa Instytut Ochrony Roślin opraco-
wanej przez Prof. dr hab. Kazimierz Adamczewski, inż. Adama 
Paradowskiego Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

Utwardzono ścieżki dla pieszych 
nad Jeziorem w Zarzeczu

Każdego weekendu 
nad Jezioro w Zarzeczu 
przybywa tysiące turystów. 
Dlatego w ostatnim czasie 
utwardziliśmy część ście-
żek dla pieszych, które pro-
wadzą do brzegu jeziora, 
przystani i ośrodków wypoczynkowych.

Ścieżki na cmentarzu komunalnym  
Zarzeczu zostały wyremontowane

Za kwotę 20.000 zł wykonano 
nawierzchnię z kostki brukowej  
na ścieżkach na terenie cmen-
tarza, dzięki czemu poprawione 
zostały warunki korzystania  
z tego obiektu. Zadanie to było 
kolejnym elementem poprawy 
jakości i wizerunku infrastruktury 
komunalnej na terenie naszej 
Gminy.

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UG
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GMINY ŁODYGOWICE

VII  DNI  ŁoDygowIc
Tegoroczne VII Dni Łodygowic będą obfitować 

w szereg atrakcji. W sobotnie popołudnie na scenie 
zaprezentują się utalentowani młodzi artyści  
z naszej gminy, między innymi: 

Zespół tańca nowoczesnego „Let’s Dance”, grupa 
wokalna „Parszywa 12”, wokalista Mikołaj Król  
oraz „mistrz beatbox-u” Kacper Niezabitowski. 

Dla miłośników hip–hopu wystąpi grupa 
„Sygnatura” z Koszarawy. Jak na prawdziwych 
górali przystało nie może zabraknąć muzyki 

ludowej. Tym razem  w wykonaniu kapeli „Boracza”. Tradycyjnie wystąpi również Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Łodygowic.

 Wieczór widzowie spędzą w towarzystwie aktorów Teatru Polskiego  
w Bielsku – Białej, którzy w programie muzyczno – kabaretowym przeniosą 
widzów w świat najpopularniejszych festiwali, takich jak: Opole, Sopot, 
Eurowizja, San Remo. 

Późny wieczór i noc spędzimy przy muzyce grupy „Scaner Band” pod 
kierunkiem Alfreda Pasierbka z Zarzecza. 

Niedzielę otworzy koncert rokowy grupy „Hilium”z Żywca. Kolejne występy 
to dwie perełki: o godz. 1730 grupa  „Message 4you” z Marcinem Klimczakiem, 
która jest znana z takich hitów jak „Aisza”, potem finaliści programu   
„Must be the music” - rock’androllowi górale z kapeli „Ustronsky”. 

Rarytasem będzie koncert zespołu KOMBII - gwiazdy wieczoru VII Dni Łodygowic. 

W związku z wykonywanymi przepięciami do 
kanalizacji sanitarnej budynków na terenie Gminy  
i możliwością oddawania ścieków do nowowybudo-
wanej instalacji sanitarnej, wzywamy mieszkańców do 
uiszczenia zaliczek w kwocie 2 000,00 zł celem osta-
tecznego rozliczenia wykonanych prac budowlanych.

Równocześnie przypomina się, że zgodnie  
z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku, Nr 123,poz. 858 
z późn. zm.) właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest do pokrycia kosztów przyłącza kanalizacyjnego do 
swojej nieruchomości. 

Brak wpłaty skutkować będzie koniecznością 
zastosowania prawem przewidzianych środków  
w celu wyegzekwowania na drodze postępowania 

sądowego zobowiązania przewidzianego ww. ustawą 
oraz umową (z równoczesnymi wnioskami o wyłączenie 
z sieci kanalizacyjnej).

Informujemy także, że przyłącze podpinane jest 
do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, ale tylko do 
jednego pionu! Oznacza to, że dopuszcza się wyłącznie 
jedno przyłącze kanalizacyjne. Ponieważ część domów 
ma kilka pionów kanalizacyjnych należy je podłączyć 
wewnątrz lub na zewnątrz budynku, tak aby można było 
zbiorczo odebrać ścieki z danego gospodarstwa.

UWAGA!! W przypadku kilku źródeł wody, 
należy w celu uzyskania warunków założenia  
i zaplombowania wodomierzy kontaktować się wyłącz-
nie z MPWiK w Żywcu. Jedynie założenie właściwych 
wodomierzy na każdym źródle wody pozwoli klientowi 
na rozliczenie faktycznie oddanych ścieków. 

OBOWIĄZKI  KANALIZACYJNE

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. GOK


