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Najważniejszym punktem kwietniowej sesji Rady
było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolu-
torium Wójtowi Gminy za 2007 r. Jak zauważył Wójt,
Andrzej Pitera rok 2007 był pierwszym rokiem wspól-
nej (wójta i rady) pracy i podejmowania decyzji na
rzecz poprawy życia mieszkańców gminy. Zrealizo-
wano wiele inwestycji, dokonano wielu zmian organi-
zacyjnych, a nasz budżet był budżetem zadaniowym.
Każda złotówka była wydawana racjonalnie i celowo.
Po szczegółowej analizie budżetu, to jest przychodów
i wydatków za 2007 rok i uzyskaniu pozytywnej opi-
nii Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach radni jednogłośnie udzie-
lili absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok.

W dalszej części sesji radni przyjęli sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r.
Rada jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie fi-
nansowe Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej
Biblioteki Publicznej.

W związku z zamiarem złożenia wniosku o dotacje
na budowę Centrum Konferencyjnego w Łodygowi-
cach do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rada Gminy zaakceptowała Plan Odnowy Miejsco-
wości Łodygowice. W celu zapewnienia prawidłowej
realizacji projektu pod nazwą "Budowa wielofunkcyj-
nego boiska dla dzieci i młodzieży w Łodygowicach
Górnych" podjęto uchwałę w sprawie zabezpieczenia
zobowiązania w formie weksla własnego.

W związku z realizacją przedsięwzięcia "Oczyszcza-
nie ścieków na Żywiecczyźnie" przyjęto także uchwałę
w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej w naro-
dowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny,
który realizuje budowę kanalizacji w naszej Gminie.

W trakcie sesji Rady Gminy, która odbyła się 28
marca podjęto kilka uchwał dotyczących oświaty.
Pierwsza z nich określa zasady udzielania zniżek na-
uczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szko-
łach na terenie naszej gminy, w zakresie tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych. Kolejna doty-
czyła ustalenia kryteriów przyznawania nagród dyrek-
torom szkół i przedszkoli za osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze. Trzecia uchwała określa rodzaj
świadczeń, warunków i sposobów przyznawania środ-

ków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i in-
nych placówek oświatowych.

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Żywcu
Rada Gminy podjęła decyzję o dofinansowaniu
w kwocie 15 tys. zł zakupu samochodu, który zosta-
nie przekazany do Komisariatu w Łodygowicach oraz
przekazaniu 800 zł na zakup wyposażenia kancelarii
tajnej w Komendzie Powiatowej.

 Rada jednogłośnie zaakceptowała uchwałę w spra-
wie współdziałania Gminy Łodygowice z Gminami
Łękawica i Milówka w zakresie wspólnego prowadze-
nia informatyzacji gmin. Realizacja projektu pozwoli
na zakupienie oprogramowania i sprzętu kompute-
rowego za blisko 900 tys. zł.

 Rada utrzymała na dotychczasowym poziomie
(z 2007 r.) stawki za zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzenie ścieków.

Radni zapoznali się także z wnioskiem Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej
w sprawie zbadania prawidłowości wyboru sołtysa wsi
Pietrzykowice. Rada Gminy stwierdziła, iż pomimo
mało precyzyjnych przepisów w statucie sołectwa,
nie można uznać, że doszło do nielegalnego wyboru
sołtysa Pietrzykowic. Takie samo stanowisko podtrzy-
mała Komisja Rewizyjna.

 Przyjęto także wysokość diet przysługujących rad-
nym, sołtysom i członkom Rad Sołeckich.

 Rada przyjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do
sądu o zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia
przez byłego wójta Łodygowic. Uzgodniono, że w tej
sprawie jest tak wiele interpretacji i wątpliwości praw-
nych, iż rozstrzygnięcie przez niezawisły sąd będzie
najlepszym rozwiązaniem.

Radny Wojciech Barabasz złożył informację
w sprawie stanowiska wypracowanego przez komi-
sję dotyczącą zagospodarowania Zespołu Zamko-
wo-Parkowego w Łodygowicach. Przypominał on, że
Zespół należy do Gminy Łodygowice od paździer-
nika 1998 r. a w 1990 został wpisany do rejestru
zabytków. Na chwilę obecną brak jest inwentaryza-
cji obiektu. Komisja zawnioskowała, aby zlecić opra-
cowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania
z założeniem wyburzenia części szkolnej, wyremonto-
waniu starego zamku oraz wybudowaniu nowej części
hotelowej z miejscami noclegowymi dla 50 osób.

Talik
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Jak poinformował Wojewoda Śląski pismem z dnia 8 maja
b.r. skierowanym do Wójta Gminy Łodygowice, w dniu 3 paź-
dziernika 2007r, wydana została decyzja ustalającą warunki
środowiskowe na realizację ekspresówki po terenie naszej
Gminy według wariantu "zielonego" z eskaladą i ze zjazdem
na ulicy Kasztanowej. Wariant ten był od samego początku
popierany przez Wójta i Radę Gminy Łodygowice jako naj-
bardziej korzystny dla naszych mieszkańców.

Decyzję poprzedziło postępowanie w sprawie oceny od-
działywania na środowisko.  Od tej decyzji odwołali się
mieszkańcy z rejonu ul. Kasztanowej w Łodygowicach oraz
Wójt Gminy Buczkowice. Minister  Środowiska decyzją z
dnia 14.12.2007r. - jako organ odwoławczy, umorzył po-
stępowanie podjęte z inicjatywy mieszkańców. Organ od-
woławczy wskazał bowiem, że planowana inwestycja nie
wchodzi na działki odwołujących się, a tym samym " nie
wkracza w strefę ich interesu prawnego", co zgodnie z
utrwalonym orzecznictwem Sądu Administracyjnego
…"mogłoby mieć miejsce, jeśli wynikiem skarżonej decyzji

Droga ekspresowa w końcu uzgodniona !
byłoby bezpośrednie, negatywne oddziaływanie na nieru-
chomości, stanowiące własność tych mieszkańców". Z tej
przyczyny mieszkańcy ci nie zostali uznani za strony w po-
stępowaniu odwoławczym.

Natomiast drugim orzeczeniem Ministra Środowiska z dnia
10.03. b.r. została utrzymana w mocy decyzja Wojewody Ślą-
skiego o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

W wyniku opisanych działań za wariant najbardziej korzyst-
ny ze względów społecznych i z punktu widzenia przyrodni-
czego uznano wariant IE (zielony), który w najmniejszym stop-
niu ingeruje w obszary zabudowane, wymaga najmniejszej ilo-
ści wyburzeń oraz zabiegów osłaniających wpływ na otocze-
nie. Przyjęty do dalszego opracowania i postępowania wariant
drogi w najmniejszym stopniu oddziałuje negatywnie na śro-
dowisko przyrodnicze i ludzkie.

 Wojewoda Śląski podzieli, że wobec takiego zaawansowa-
nia przygotowań do realizacji odcinka Nr 3 drogi ekspresowej
na terenie Gminy Łodygowice kontynuowanie dyskusji nad
wyborem właściwego wariantu drogi jest niecelowe.

S. Kucharczyk

Po wielu staraniach i przeprowadzonym postępowaniu na
wybór wykonawcy w dniu 10 czerwca w Urzędzie Gminy Łody-
gowice została podpisana umowa pomiędzy Związkiem Mię-

dzygminnym ds. Ekologii w Żywcu a firmą ABM Solid S.A.
na wykonanie kanalizacji    w naszej Gminie.

Należy podkreślić, że nie mamy obecnie ani metra kanaliza-
cji co powoduje konieczność poniesienia jednorazowo znacz-
nych wydatków z budżetu Gminy z przeznaczeniem na ten cel.

Całe zadanie realizowane będzie przez Związek Międzyg-
minny do spraw Ekologii w Żywcu w ramach projektu dofi-
nansowanego z Unii Europejskiej p.n. "Oczyszczanie ścieków
na Żywiecczyźnie".

Pomimo dofinansowania ze środków unijnych Gmina Łody-
gowice musi zabezpieczyć prawie 50 mln złotych na realiza-
cję zadania, które obejmuje budowę prawie 200 km kanaliza-
cji we wszystkich sołectwach naszej Gminy i kosztować bę-

Kanalizacja rusza !
dzie ok. 119 mln złotych. Tak duże obciążenie finansowe
z tego tytułu Urząd Gminy zmuszony był rozłożyć na 25 lat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina nie może jed-
nak sfinansować indywidualnych przyłączy do poszczególnych
gospodarstw. Dlatego mieszkańcy będą  partycypować w kosz-
tach poprzez wkład finansowy za samo przyłączenie swojej
nieruchomości na zasadach ustalonych w odrębnej umowie.
O szczegółach zaproponowanych rozwiązań Urząd Gminy
wraz z wykonawcą prac poinformuje na specjalnie zwołanych
zebraniach wiejskich.

Należy podkreślić, że nie będą to wysokie koszty gdyż pod-
stawowym założeniem Gminy było ograniczenie obciążeń
mieszkańców z tego tytułu.

Planowz termin zakończenia inwestycji do 24 miesięcy od
podpisania umowy. Zakładamy, że pierwsze prace rozpoczną
się w połowie lipca.

S. Kucharczyk
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1. Nowy okres programowania 2007-2013 otworzył
przed samorządami nowe możliwości na pozyskanie
środków unijnych na realizację szeregu różnorodnych
projektów. Również Gmina Łodygowice chce w peł-
ni wykorzystać szansę jaką dają dotację unijne.
W Urzędzie Gminy pozyskiwaniem funduszy zajmu-
je się  Referat Rozwoju, Inwestycji i Promocji.
W ostatnim czasie jego pracownicy  przygotowali
m.in. Plan Odnowy Miejscowości Łodygowice oraz
Strategię Rozwoju Edukacji w Gminie Łodygowice
na lata 2008-2013. Pierwszy z dokumentów jest ko-
nieczny, aby można było starać się o środki z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę Cen-
trum Kulturalno-Konferencyjnego w Łodygowicach.
Natomiast drugi jest pomocny przy zdobywaniu fun-
duszy na rozwój edukacji w gminie. Z przyjemnością
informujemy, że są już pierwsze pozytywne efekty
działania Referatu. Pozyskano dotację w wysokości
ok. 193 000 zł z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w ramach działania 9.4. Wysoko wykwalifi-
kowane kadry systemu oświaty, na podniesienie kwa-
lifikacji zawodowych nauczycieli z terenu naszej gmi-
ny. Dzięki temu nauczyciele, którzy zgłosili chęć
udziału w projekcie będą mogli bezpłatnie uczestni-
czyć w studiach podyplomowych oraz kursach kwali-
fikacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do
poprawy jakości kształcenia w szkołach oraz umożli-
wi wykorzystanie nowoczesnych metod i technik
przekazywania wiedzy uczniom. Należy również pod-
kreślić, że wniosek przygotowany przez pracowników
Referatu Rozwoju, Inwestycji i Promocji uzyskał bar-
dzo wysoką  ocenę, co pozwoliło Gminie Łodygowi-
ce wyprzedzić w rankingu np. Miasto Katowice czy
Akademię Techniczno - Humanistyczną z Bielska-
Białej.

Ponadto złożono 2 wnioski na dofinansowanie
przebudowy i remontu 6 dróg gminnych (m.in. ul.
Zdrojowej w Pietrzykowicach i ul. Turystycznej
w Łodygowicach z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego w ramach dzia-
łania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogo-
wej oraz wniosek na dofinansowanie budowy sali
gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkol-
nym w Zarzeczu w ramach działania 8.2. Infra-
struktura placówek oświaty.

Udało się również pozyskać dotacje w wysokości
25 000 ze środków Ministra Kultury na dokumen-
tację techniczną dla zamku oraz 20 000 z Urzędu
Marszałkowskiego w ramach konkursu Przedsię-
wzięć Odnowy Wsi na remont świetlicy w Biernej.
Pozyskano również kwotę 8 000 zł z Powiatowego

Informacje bieżące
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Żywcu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łodygowicach na utylizację odpadów azbestowych.

Na etapie oceny są wnioski złożone do Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na infor-
matyzację urzędu oraz do Ministerstwa Sportu na
budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach.

Obecnie Gmina przygotowuje się również do wy-
stąpienia o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wy-
mianę starych pieców węglowych na piece o wysokiej
sprawności lub kolektory słoneczne w ramach Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Łody-
gowice. A także o pożyczkę na termomodernizację
wszystkich szkół na terenie gminy. Urząd jest już
w posiadaniu stosownej dokumentacji technicznej
i audytów energetycznych.

2. Ze względu na coraz częściej napływające do Urzę-
du skargi w sprawie umieszczania w pasie drogowym
drzew, krzewów, kamieni i innych elementów przez wła-
ścicieli posesji graniczących z drogami gminnymi przy-
pominamy, że dokonywanie w pasie drogowym czynno-
ści powodujących niszczenie drogi lub zagrożenie ru-
chu drogowego jest zabronione. Zgodnie z przepisami
w  odległości minimum 3 m od środka osi jezdni (w za-
leżności od zapisów w planie miejscowym) jest dozwolo-
na lokalizacja ogrodzenia posesji, a co za tym idzie we-
wnątrz linii rozgraniczającej drogi nie wolno umieszczać
żadnych elementów mogących powodować zawężenie
pasa drogowego, a tym samym ograniczenie widoczno-
ści. Dotyczy to również zadrzewień i zakrzewień.

3. W związku z licznymi zapytaniami w sprawie ko-
nieczności ponoszenia opłat na rzecz gminy w przy-
padku zbywania nieruchomości informujemy, że zgod-
nie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym w przypadku zbywania nierucho-
mości, która zmieniła swoje przeznaczenie (np.
w poprzednim planie była działka rolną, a w planie
obowiązującym jest działka budowlaną), w ciągu
5 lat od wejścia w życie planu zagospodarowania
przestrzennego, naliczana jest tzw. opłata plani-
styczna. Jest ona określana w stosunku procentowym
do wzrostu wartości nieruchomości i stanowi dochód
własny gminy. W naszej gminie opłata ta wynosi 5%
różnicy między wartością gruntu budowlanego a war-
tością gruntu rolnego. Opłata ta nie jest naliczana
w przypadku darowizny na rzecz osób bliskich.

M. Zyzak
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Ze względu na duże zainteresowanie miejscami w przed-
szkolach na terenie gminy, urząd zdecydował o przeniesieniu
oddziałów zerówek w Łodygowicach Górnych i Pietrzykowi-
cach do budynków szkół podstawowych. W efekcie udało się
wygospodarować dodatkowe 26 miejsc w oddziałach przed-
szkolnych co umożliwiło zaproponowane wszystkim zainte-
resowanym rodzicom, miejsca dla ich dzieci w przedszko-
lach.

Pewne wątpliwości pojawiły się przy okazji decyzji o prze-
niesieniu oddziału zerówki z Sołtysówki do budynku Zespo-
łu Szkół  w Pietrzykowicach co było podyktowane poprawie-
niem warunków nauki dzieci.  Uważamy , że jest to krok
konieczny i przy zapewnieniu odpowiednich warunków
w budynku Zespołu Szkół umożliwi on stworzenie zdecydo-
wanie lepszych warunków nauki od dotychczasowych w Soł-
tysówce.

Miejsce w którym będzie umieszczona zerówka jest odizo-
lowane od starszych uczniów szkoły gdyż posiada:

- osobne, niezależne wejście do budynku,
- dużą wszechstronną salę do zajęć dydaktyczno - wycho-

wawczych wyposażoną   w nowe meble, sprzęt audiowizu-
alny i pomoce dydaktyczne,

- osobne toalety,
- przed wejściem do oddziału miejsce na rabatę kwiatową

i ogródek rekreacyjny, a także przejście do istniejącego
ogródka i placu zabaw.

Sala, łazienka i szatnia umieszczone są w bocznym skrzydle
szkoły w sąsiedztwie gabinetów  i stołówki, gdzie zgiełk szkol-
ny jest znikomy. Do oddziału prowadzą  4 schody przy wej-
ściu.

Zerówka z Sołtysówki do Szkoły
Szkoła posiada nowoczesną kuchnie i dużą stołówkę, tak

aby dzieci mogły korzystać z posiłków w higienicznych wa-
runkach ( do tej pory herbata przenoszona była pomiędzy bu-
dynkami). Dla uczniów zerówki szkoła oferuje możliwość
korzystania z obiadów oraz bezpłatnego białego mleka. W
bufecie szkolnym jest możliwość kupienia kanapek, drożdżó-
wek, owoców, soków i słodyczy.

Co bardzo istotne dla wszystkich rodziców, w awaryjnych
sytuacjach szkoła zapewnia opiekę dzieci  w świetlicy szkol-
nej do godziny 16-tej.

Ponadto rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji material-
nej mogą liczyć na wsparcie np. nieodpłatne obiady, wolny
wstęp na basen w okresie wakacji, ponieważ szkoła pozyskuje
na ten cel fundusze z różnych źródeł.

Szkoła zapewnia także bezpłatną opiekę logopedyczną i gim-
nastykę korekcyjną, a także opiekę pielęgniarki szkolnej, która
oprócz doraźnej medycznej opieki prowadzi zajęcia edukacyj-
ne w zakresie higieny i zdrowego stylu życia. Szkoła oferuje
pomoc rodzicom i uczniom  przez pedagoga szkolnego w przy-
padku wystąpienia problemów wychowawczych i edukacyjnych.

Oprócz tego szkoła prowadzi zajęcia z wychowania komu-
nikacyjnego i edukacje czytelniczo - medialną.

Należy także nadmienić, że budynek szkoły jest monitoro-
wany, co zwiększa bezpieczeństwo przebywających w nim
uczniów i pracowników. Uważamy także, że możliwość kon-
taktu uczniów zerówki ze starszym rodzeństwem ma pozy-
tywny wpływ na rozwój dziecka i poczucie jego bezpieczeń-
stwa a odizolowywanie dziecka od innych dzieci z punktu wi-
dzenia psychologii rozwojowej nie jest wskazane.

S. Kucharczyk

Nie od dziś wiadomo, że brak dróg i fatalny stan
techniczny dróg istniejących jest jednym z najwięk-
szych problemów występujących na terenie Gminy
Łodygowice. Trzeba mieć także świadomość, że Łody-
gowice są Gminą na której terenie powstaje co roku
bardzo duża ilość domów jednorodzinnych. Sytuacja
jest tym trudniejsza, że właściciele działek na których
domy są dopiero w trakcie budowy żądają natychmia-
stowego wykonania utwardzonych dróg dojazdowych.
Tymczasem niektórzy nasi mieszkańcy, zajmujący
dawno wybudowane budynki oczekują na zrobienie
drogi dojazdowej kilka lat.

W związku z powyższym należało zmienić strategię
budowy nowych dróg. Po pierwsze Wójt Gminy zde-
cydował o zwiększeniu kwoty na ich budowę z śred-
niorocznie 200.000 zł do 1.000.000 zł w roku 2008!
Ta propozycja spotkała się z przychylnością wszyst-
kich Radnych. Oznacza to pięciokrotny wzrost na-

NOWA STRATEGIA BUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY
kładów, a więc i pięciokrotnie więcej dróg zostanie
zbudowanych w tym roku. Po drugie w latach poprzed-
nich wydawano średnio 140.000 zł na pozimowe re-
monty dróg. W tym roku ograniczono tę kwotę do
60.000 zł ograniczając się wyłącznie do ewidentnych
dziur i ubytków (remont wykonano za 50 tys. zł,
a pozostałą kwotę zabezpieczono na doraźne inter-
wencje). W ten sposób zaoszczędzona kwota została
przesunięta na tzw. podwójne powierzchniowe utrwa-
lanie nawierzchni (popularne: "smołówkowanie") -
łącznie zabezpieczono 200 tys. zł. Ta technologia za-
pewnia żywotność drogi, a nie jak w przypadku żwi-
rowania, droga "rozjeżdżała" się po pierwszym sezo-
nie zimowym. Po trzecie na żwirowanie zabezpieczo-
no "tylko" 50 tys. zł, gdyż planuje się wyłącznie inter-
wencyjne żwirowanie trudnych i błotnistych odcinków,
na których droga nie jest budowana, a jej miejscowe
wyżwirowanie jest konieczne z uwagi na bezpieczeń-
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stwo mieszkańców (dojazd karetki pogotowia, straży
pożarnej). Po czwarte Gmina nie utwardza dróg do
obiektów nowobudowanych - związane jest to z trans-
portem materiałów ciężkich (w szczególności beto-
nu), co powoduje natychmiastowe niszczenie takiej
drogi. Po piąte wybór dróg do budowy następuje na
podstawie indywidualnych pisemnych zgłoszeń, zgło-
szeń Rady Sołeckiej, zgłoszeń ustnych w trakcie ze-
brań wiejskich. Następnie analizowane jest, czy zgła-
szana droga wpisana jest do Planu Rozwoju Miejsco-
wości przyjętego przez Radę Gminy Łodygowice (te
drogi realizowane są w pierwszej kolejności). Propo-
zycje wykazu dróg do budowy, Referat Inwestycji
przedstawia Wójtowi Gminy, który decyduje ostatecz-
nie, jakie drogi będą wybudowane w danym roku.
Wobec powyższego prosimy nie powoływać Komite-
tów budowy dróg, gdyż drogi budowane będą przez
Gminę Łodygowice wyłącznie ze środków budżetu
Gminy Łodygowice.

Ponadto chcemy wyjaśnić, że mamy świadomość, jak
duże jest zapotrzebowanie na nowe drogi i moderni-
zacje istniejących. Tygodniowo bezpośrednio lub pi-
semnie do Wójta wpływa ok. 5 wniosków z prośbą
o nową drogę, utwardzenie lub zmodernizowanie.
A więc rocznie Urząd przyjmuje ok. 200 interwencji
w sprawie dróg. Szacuje się, że całkowity koszt wy-
budowania i zmodernizowania wszystkich dróg gmin-
nych wynosi ok. 30 mln. zł. Gdy tymczasem rocznie
z budżetu Gminy na inwestycje może być przezna-

czone ok. 5 mln. zł.
Obecnie Gmina jest po zakończeniu procedury prze-

targowej na wyłonienie wykonawcy modernizacji
12 dróg. W najbliższych dniach zostanie podpisana
umowa i Wykonawca będzie miał ok. 2 miesięcy na
realizację całego zadania, które obejmuje moderni-
zację następujących dróg:

- w Łodygowicach: ul. Ceglana (370 mb.), ul. Sło-
wików (220 mb.), ul. Kaniów (340 mb.), ul. Or-
chidei (166 mb.), ul. Stroma (250 mb.)

- w Pietrzykowicach: ul. Sosnowa (201 mb.), ul. Sko-
śna (156 mb.), ul. Makowa (202 mb.)

- w Biernej: ul. Grabowa (96 mb.), ul. Jaworowa
(116 mb.), ul. Południowa (212 mb.), ul. Sezam-
kowa (65 mb.).

Wartość zadania: 700.000 zł.
Obecnie prowadzony jest  remont ul. Kwiatowej

w Zarzeczu. W trakcie prowadzenia inwestycji wstrzy-
mano prace budowlane z uwagi na gliniaste podłoże
i niemożliwość uzyskania odpowiednich norm nośności
dla tej drogi. W związku z tym - na wniosek Wójta Gminy
- Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawcą zaproponowa-
li  wykonanie dodatkowo tzw. betonu popiołowego, któ-
ry wzmocni konstrukcję drogi i zapewni jej stabilność.
Po wykonaniu pomiarów na odcinku próbnym stwier-
dzono prawidłowość tego rozwiązania i  Wójt podjął
decyzję o zwiększeniu prac budowlanych, a tym samym
zwiekszeniu wartości inwestycji do: 250.000 zł.

M. Zyzak

Z budową i remontami dróg wiąże się również cała
infrastruktura okołodrogowa: oznakowanie pionowe
i poziome, przepusty, rowy przydrożne, pobocza i wy-
kaszanie. I tak już początkiem II kwartału tego roku
wykonano przepusty pod drogami gminnymi: w Łody-
gowicach - ul. Mickiewicza, ul. Grunwaldzka, ul. Tury-
styczna, ul. Krótka, ul. Górska , w Pietrzykowicach - ul.
Mickiewicza oraz ułożono korytka wzdłuż ul. Dobrej w
Łodygowicach i ul. Chodnikowej w Biernej.

Na bieżąco wykonywane jest również znakowanie ulic
(m.in. ul. Sportowa, Koszykowa i Kręta w Zarzeczu)
oraz ustawianie luster w miejscach szczególnie niebez-
piecznych (ul. Turkusowa w Pietrzykowicach, ul. Za Bro-
warem w Łodygowicach).

Ponadto dzięki oszczędnościom, z zimowego utrzy-
mania dróg powiatowych, na kwotę 18 tys. zł Gmina
Łodygowice wykona prace przy drogach powiatowych.
Wójt zdecydował, że należy postawić na bezpieczeństwo,
dlatego odnowione zostaną istniejące przejścia dla pie-

INNE INWESTYCJE DROGOWE

szych, ponadto powstaną 4 nowe przejścia w Łodygowi-
cach, uzupełnione zostanie oznakowanie pionowe, za-
łożone zostaną dwa lustra (jedno w Łodygowicach, dru-
gie w Pietrzykowicach), wykonana zostanie barierka z po-
dwójnym łańcuchem przy chodnikach w Pietrzykowicach
i Biernej, przy części dróg powiatowych wymienione zo-
staną słupki betonowe na prowadzące słupki z PCV.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na
wykonanie kładek dla pieszych przy drogach powiato-
wych, ze środków Gminy:

- na potoku Bartoszowiec w ciągu ul. Piłsudskiego przy
budynku Urzędu Gminy

- na potoku Wieśnik w ciągu ul. Piłsudskiego w pobli-
żu skrzyżowania z ul. Batorego

- na potoku Wilczy w ciągu ul. Kopernika w Biernej.
Gmina jest już w posiadaniu pozwolenia wodno praw-

nego oraz dokumentacji technicznej. Na koniec należy
dodać, że według kosztorysów inwestorskich tylko te trzy
kładki kosztować będą ponad 200 tys. zł!

M. Zyzak
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Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeń-
stwa przede wszystkim pieszym uczestnikom ruchu drogo-

wego budowane są
chodniki. W maju br.
Gmina Łodygowice
wraz z Powiatem
Żywieckim (które wy-
łożyły na inwestycję
po 1 mln. zł) zakoń-
czyła budowę 4 km
chodników w Biernej
i Zarzeczu. W trakcie
prac Urząd na bieżą-
co reagował na wszel-
kie interwencje, jakie
zgłaszali nasi miesz-
kańcy, na ich życzenie
wybudowano kilkana-
ście nowych wjazdów
na działki, pracowni-

BUDOWA CHODNIKÓW
cy Referatu Inwestycji
uczestniczyli we wszy-
stkich naradach budo-
wy drogi, a Wójt oso-
biście reprezentował
Gminę na spotkaniach
ze Starosta Żywieckim
w sprawie sprawnego
i możliwie szybkiego
zakończenia budowy
tego chodnika. O trud-
nościach przy budowie
chodników przekonali
się także Sołtysi obu
Sołectw, którzy wspie-
rali Urząd przy reali-
zacji tej inwestycji.
Obecnie budowany
jest chodnik przy drodze powiatowej w Pietrzykowicach
(ul. Jana Pawła II) na odcinku ok. 750 mb. Koszt inwesty-
cji w wysokości 386 841,24 zł w całości pokrywa Gmina
(a nie Powiat jak niektórzy sugerują). Przy okazji budowy
chodników Wójt zdecydował o budowie parkingu przed
Ośrodkiem Zdrowia (koszt to 60 tys. złotych). Po zakoń-
czeniu roku szkolnego wybudowane zostanie brakujący
odcinek chodnika przy szkole prowadzący do ul. Kościo-
łówka. Trwają także starania o uzgodnienie dwóch przejść dla
pieszych: jednego podwyższonego przy szkole w Pietrzykowi-
cach i zwykłego przejścia z chodnika przy Kościele na parking.
Podkreślić należy tutaj, że niska cena za wykonanie chodników
wynika z zapobiegliwości Wójta Gminy, który polecił przepro-
wadzenie przetargu jeszcze w zimie br., kiedy ceny za roboty
budowlane były znacznie niższe.

M. Zyzak

Nowe place zabaw, ławki, remonty świetlic i ambitne plany na
przyszłość!

W roku 2007 rozpoczęliśmy program odnowy wsi, którego
celem jest wzrost poziomu życia na terenie Gminy. Cel ten
realizowany będzie poprzez budowę centrów wsi, punktów
rekreacji i odpoczynku. Pierwszym krokiem była budowa
dwóch placów zabaw w Pietrzykowicach i Zarzeczu (zadanie
współfinansowane były ze środków Śląskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego), które cieszą się ogromną popularnością. Na
prośbę mieszkańców ustawiono dodatkowe ławki oraz płotek
od strony ul. Turkusowej i jeszcze w tym roku plac zostanie
uzupełniony o dwa urządzenia. W Zarzeczu na wale ułożono
10 ławek betonowych, dzięki czemu można będzie odpocząć
w trakcie spaceru. To samo dotyczy ul. Kościołówka w Pie-
trzykowicach, gdzie postawiono 3 ławki betonowe. W Biernej
w Remizie OSP wykonano instalacje gazową, a wkrótce za
40 tys. zostaną wymienione wszystkie okna i wyremontowa-

ODNOWA WSI TRWA!
ne zostaną łazienki. Wszystko dzięki dotacji w wysokości
20.000 zł z Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi.

Należy podkreślić, że obiekt ten, jako jedyny spośród remiz
strażackich na terenie naszej gminy, jest własnością  Gminy
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Łodygowice. Odwaga strażaków z Biernej związana z prze-
kazaniem budynku Gminie już procentuje: wszystkie koszty
związane z remontem i utrzymaniem budynku mogą być po-
krywane z budżetu gminy. Mamy nadzieję, że uda się pozy-
skać również środki na wykonanie gruntownego remontu po-
mieszczeń oraz elewacji zewnętrznej tak, aby w przyszłości
obiekt ten mógł być wizytówką sołectwa Bierna. Ponadto w
Biernej powstał mały plac zabaw przy tej Remizie. Także nie
zapominamy o Łodygowicach: uzupełniono braki w istnieją-
cym placu zabaw przy zamku oraz stworzono nowy ogólnodo-
stępny plac zabaw przy szkole w Łodygowicach Górnych.

W ramach odnowy nie zapominamy o sporcie: wszystkie
boiska przyszkolne są otwarte po godzinach zajęć szkolnych
dla wszystkich mieszkańców i gości. Warunki korzystania z
tych obiektów określają zamieszczone przy każdym obiekcie

Regulaminy korzystania z obiektów sportowych. Natomiast
w Zarzeczu za 55.000 zł położono nowa nakładkę na boisku,
a wkrótce zostaną odnowione bramki i kosze, a więc i tam
powstaje  nowe centrum wsi.

Nasze najbliższe plany w ramach odnowy wsi to oświetlenie
parkingu przy Kościele w Pietrzykowicach (zostanie wykonane
jeszcze w tym roku), remont w roku przyszłym i zbudowanie
obok skweru. Ponadto w "Sołtysówce" dzięki przeniesieniu "ze-
rówki;' do szkoły Rada Sołecka planuje stworzenie izby pamię-
ci. W Łodygowicach zostanie stworzone centrum na Placu Wol-
ności (m. in. budowa parkingu przy GOK-u), w Zarzeczu planu-
je się wyznaczenie ścieżek wzdłuż Jeziora Żywieckiego, a w Bier-
nej w remizie w latach następnych (jak środki finansowe po-
zwolą) wymienimy pokrycie dachu z eternitu na blachę.

M. Zyzak

Z okazji Dni Ochrony Przeciwpożarowej Ochotnicza Straż
Pożarna  w Biernej wraz z Sołtysem zorganizowała w Szkole

Podstawowej w Biernej Konkurs plastyczny o tematyce "PO-
ŻAR I STRAŻAK W OCZACH DZIECKA".

Podsumowanie konkursu dokonano w dniu 6 maja, na któ-

Bierna w trosce o dzieci „OSP dzieciom”

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca br. odbyła się
impreza dla naszych milusińskich w remizie OSP
w Biernej. Organizatorem spotkania był Gminny
Ośrodek Kultury w Łodygowicach, Rada Sołecka,
Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożar-
na z Biernej. Dzieci obejrzały bajkę o "Królu Bólu"
w wykonaniu młodzieży ze Stowarzyszenia Kultural-
nego WAKAT z Zarzecza, występy taneczne dwóch
sekcji tańca nowoczesnego działających przy GOK
w Łodygowicach oraz brały udział w licznych kon-
kursach i zabawach z nagrodami, które ufundował
GOK w Łodygowicach. W przerwie między zabawa-
mi każde dziecko dostało słodki poczęstunek, które-
go fundatorami była Rada Sołecka oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Biernej. Na zakończenie imprezy odbył

Dzień Dziecka w Biernej

rym uczniowie szkoły Podstawowej zaprezentowali przygoto-
wany wraz z opiekunami program artystyczny o tematyce po-
żarniczej. Uczniowie zapoznali się również ze sprzętem pożar-
niczym oraz samochodem strażackim. Zwycięzcy konkursu
otrzymali nagrody i dyplomy zaś wszystkie dzieci słodycze.

Sołtys Sołectwa Bierna

Władysław Drewniak

się konkurs karaoke z nagrodami, w którym najmłodsi
śpiewali najpopularniejsze polskie piosenki dla dzieci.

Talik
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Ponad 280 młodych ludzi z całej gminy Łodygowice uczest-
niczyło w biegach przełajowych zorganizowanych z okazji Dnia
Dziecka w Zarzeczu.

Najmłodsza i najliczniejsza grupa dzieci z klas 1-3 (ponad
120 osób) miała do pokonania dystans około 280m.

W kategorii dziewcząt z kl. 1 SP zwycięstwo przypadło Na-
talii Harężlak z Łodygowic, 2 miejsce zajęła Aleksandra Kaś-
ków z Łodygowic, a 3-Karolina Wandzel z Pietrzykowic.

Wśród drugoklasistek zwyciężyła Patrycja Jakubiec z Łody-
gowic za nią uplasowały się Katarzyna Loranc z Biernej i Jo-
anna Okrzesik z Łodygowic.

W kategorii dziewcząt kl. 3 SP najlepszą okazała się Magda-

Dzień sportu w Gminie ŁodygowiceDzień sportu w Gminie ŁodygowiceDzień sportu w Gminie ŁodygowiceDzień sportu w Gminie ŁodygowiceDzień sportu w Gminie Łodygowice

W niedzielne popołudnie 25 maja br. w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach odbył się

II Przegląd Tradycji Ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu naszej gminy. Jury w składzie Jadwiga Jurasz - kie-
rownik zespołu "Grojcowianie", Krystyna Mikociak - kierow-
nik zespołu "Magurzanie" oraz Józef  Łanowski kierownik
muzyczny kapeli "Magurzanie" obejrzało 4 prezentacje. KGW

Bierna i KGW Łodygowice przedstawiło zwyczaj "skubania
pierza", KGW Pietrzykowice obrzęd "ostatków", w tym taniec

Ocalmy od zapomnienia

na "kwacki", zaś KGW Zarzecze "pożegnanie rekruta".
Wszystkie prezentacje były bardzo ciekawe, jednak najbar-

dziej autentyczną okazała się prezentacja "darcia pierza" przez

gospodynie z Łodygowic i to one zdobyły główną nagrodę
w wysokości 1500 zł. Pozostałe Koła zostały uhonorowane
równorzędnymi nagrodami w wysokości po 1300 zł.

Dzięki takim przeglądom, możemy poznać zwyczaje i ob-
rzędy odziedziczone w spadku po naszych przodkach.

Talik
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lena Dudys z Pie-
trzykowic przed
Klaudią Gruszecką
i Sabiną Słowiak
z Łodygowic.

W kategorii chło-
pców z kl. 1 SP na
pierwszej pozycji
uplasował się Szy-
mon Pietraszko
z Zarzecza, drugie
miejsce wywalczył
Kacper Mrowiec
z Pietrzykowic, za
nim Adrian Loranc
z Biernej.

Spośród uczniów
kl. 2 SP na czoło

wysunął się Arkadiusz Hajnc z Pietrzykowic, drugie miejsce
przypadło Tomaszowi Hańderkowi, 3-Jakubowi Mędrzakowi
z Łodygowic.

W kategorii chłopców kl. 3 zwyciężył Sebastian Antonik
z Zarzecza przed Pawłem Pietraszko z Zarzecza i Marcinem
Miodońskim z Pietrzykowic.

Uczniowie z klas 4-6 mieli do pokonania trasę długości
1 km biegnącą wąskimi i stromymi uliczkami.

Wśród dziewcząt klasyfikacja w tej grupie wiekowej wyglą-

dała następująco: 1 miejsce Sylwia Kanik, 2 miejsce Karolina
Paluch, 3 miejsce Aleksandra Pieczarka (wszystkie uczennice

ZSO w Łodygowicach Górnych).
Chłopcy podzielili się miejscami następująco: 1 miejsce Ma-

teusz Wandzel z Pietrzykowic, 2 miejsce Filip Wandzel z Łody-
gowic, 3 miejsce Bartłomiej Mieszczak z Łodygowic.

Najmniejsza grupa biegaczy (70 osób) wystartowała spośród

uczniów gimnazjów. Mieli oni do pokonania prawie 3 km.
bardzo trudnej trasy.

Wśród chłopców zwycięstwo przypadło Krzysztofowi Kachel
z ZSO w Łodygowicach Górnych, 2 miejsce Dominikowi Jarco
z Pietrzykowic, 3 miejsce Dawidowi Mizia z Łodygowic.

Pierwsza trójka wśród dziewcząt to: Ewa Hetnał z Łodygo-
wic Górnych oraz Agnieszka Wojtyła i Natalia Hruszko
z Łodygowic.

Zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody z rąk
wójta gminy Andrzeja Pitery oraz radnych Aleksandra Gluzy,
Kazimierza Mędrzaka i Stanisława Jakubca.

Wszyscy zawodnicy raczyli się grochówką. SK "Wakat" wy-
stawiło bajkę "O królu Bólu", można było także pojeździć na
quadach lub pobawić się na placu zabaw. Pogoda również
dopisała, słowem cała impreza była bardzo udana. Dzieci choć
nieco zmęczone, były bardzo zadowolone. Organizatorem
całego przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury w Łody-
gowicach, którego wsparły: Komisja Sportu, SK "Wakat" oraz
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu.

Talik
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W dniu 15 maja 2008 r. na scenie Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Łodygowicach odbył się XIV Przegląd Dziecięcych
Zespołów Artystycznych.

W Przeglądzie wzięło udział 17 prezentacji z terenu naszej
gminy:

1. Grupa teatralna "Nic śmiesznego" z Gimnazjum Nr 1
w Łodygowicach,

2. "Monodram" z Gimnazjum Nr 1 w Łodygowicach,
3. "FRIBI" - z Gimnazjum Nr 1 w Łodygowicach,
4.Chór szkolny ze Szkoły Podst. Nr 1 w Łodygowicach,
5. Grupa teatralna "Mała Kurtyna" ze Szkoły Podst. Nr 1

w Łodygowicach,
6. Agnieszka Pawlik ze Szkoły Podst. Nr 1 w Łodygowicach,
7. "Mali kowboje" z Przedszkola Nr 2 w Ł-cach,
8. "Wesołe Przedszkolaki" z Przedszkola Nr 2 w Ł-cach,
9. Witold Buczkowski z ZSO w Łodygowicach,
10. Paulina Chmura z ZSO w Łodygowicach,
11. Zespół "BELIEVE" z ZSO w Łodygowicach,
12. "Starszaki" z Przedszkola Nr 1 Łodygowicach,
13. Zespół taneczny z GOK-u,
14. Zespól taneczny z GOK-u,
15. "Biedroneczki" z Przedszkola w Pietrzykowicach,

16. Zespół ze SP w Pietrzykowicach,
17. Zespół z Gimnazjum w Pietrzykowicach.
Po obejrzeniu wszystkich prezentacji jury w składzie:
przewodniczący - Danuta Kubalica, członkowie: Adam

Adamczyk, Mieczysław Stec, Radosław Pietrzyk;
 postanowiło podzielić zespoły na 3 kategorie:
1. dzieci w wieku przedszkolnym,
2. uczniowie szkół podstawowych,
3. uczniowie szkół gimnazjalnych.

W kategorii I  tj. zespołów przedszkolnych przyznano:
- 1 miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 250.00 zł. dla

zespołu "Wesołe Przedszkolaki"
z Przedszkola Nr 2 w Łodygowi-
cach,

- 2 miejsce i nagrodę pieniężną
w wysokości 200.oo zł. dla zespołu
"Mali Kowboje" z Przedszkola Nr
2 w Łodygowicach,

W kategorii szkół podstawowych:
- 1 miejsce ex aequo i nagrody pie-

niężne w wysokości 250.00 zł każ-
da dla zespołu "Mała Kurtyna" ze
SP Nr 1 Łodygowicach oraz ze-
społu tanecznego działającego
przy GOK w Łodygowicach,

- 2 miejsce i nagroda pieniężna
w wysokości 150.00 zł przyznano Witoldowi Buczkowskie-
mu z ZSO w Łodygowicach.

W III kategorii czyli młodzieży gimnazjalnej:
Przyznano dwa 1 miejsca dla: Grupy teatralnej "Nic śmiesz-

nego" z Gimnazjum Nr 1 w Łodygowicach - nagroda w wys.
250.oo zł oraz dla Pauliny Chmura z ZSO w Łodygowicach -
nagroda w wys.150 zł,

- 2 miejsce i nagrodę w wysokości 150.oo zł dla Żanety
Wietechy z Gimnazjum Nr 1 w Łodygowicach,

- 3 miejsce ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 150.00 zł.
każda  dla zespołu tanecznego działającego przy GOK w Łody-
gowicach oraz zespołu "Believe" z ZSO w Łodygowicach.

Nagrody na łączną kwotę 1950.00 zł zostały ufundowane
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach.

Talik

XIV Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych
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W dniach 1-3 maja odbył się XI Otwarty Turniej o Puchar
Wójta Gminy Łodygowice. W zawodach uczestniczyło ponad
250 osób w wieku od 8 do 72 lat. Najliczniejsza - rekordowa
liczba zespołów, co za tym idzie, sportowców - wzięła udział
w Otwartym Turnieju Piłki Siatkowej, który po raz pierwszy
odbył się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1
i Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach. Jedenaście drużyn mę-
skich i sześć drużyn żeńskich walczyło 1 maja o laur zwycię-
stwa. Gra była niezwykle zacięta i wyrównana. Łącznie roze-
grano 22 spotkania, w których poległy tak utytułowane druży-
ny jak "50" Pietrzykowice czy Hutchinson Żywiec. Ostatecznie
zwycięstwo przypadło drużynie "Olimp" ze Szczyrku. Drugie
miejsce zajął zespół "Paradox" a trzecie "SkoBud", obie
z Żywca. Wśród kobiet na pozycji pierwszej uplasował się ze-
spół "Beskid" z Węgierskiej Górki, drugie miejsce zajął "Dre-
am Team" z Bielska-Białej, natomiast trzecie "Volley Mecha-
nik" z Żywca. Puchar Wójta Gminy Łodygowice oraz nagrody
rzeczowe wręczali Sekretarz Gminy Stanisław Kucharczyk,
Przewodniczący Komisji Sportu przy Radzie Gminy Jerzy
Sonntag oraz Dyrektor GOK Renata Talik. Rozgrywki sędzio-
wali Panowie
Andrzej Wygaś
oraz Witold Tar-
gosz.

W rozegra-
nych 2 maja w
Pietrzykowi -
cach zawodach
tenisa stołowego
uczestniczyło
63 osoby. poje-
dynki odbywały
się pod bacz-
nym okiem Pa-
nów sędziów
Krzysztofa Biał-
ka i Jerzego
Schroeibera. W
kategorii mło-
dzików 1 m-ce
zdobył Mateusz
Kachel z Lacho-
wic, 2 m-ce Michał Kubieniec z Lachowic, a 3 m-ce Maciej
Łodziana z Żywca. W kategorii kadetów pierwsze miejsce uzy-
skał Szymon Włoch z Wieprza, drugie Paweł Grajny z Kuko-
wa, trzecie Dawid Szymla z Jeleśni. Wśród juniorów najlep-
szym okazał się Sebastian Góra z Wadowic, drugie miejsce
zajął Artur Białek z Pietrzykowic, trzecie Jan Wróbel z Jele-
śni. Wśród kobiet pierwsze miejsce zdobyła Alicja Leśniak z
Kielc, drugie Kinga Śleziak z Cisca, a trzecie Marta Grajny z
Kukowa. W klasyfikacji open 1 miejsce zdobył Sebastian Góra
przed Arturem Białkiem i Janem Wróblem.

3 maja w sali GOK rozegrano Turniej Szachowy, w którym

XI Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Łodygowice

oprócz zawodników z terenu naszej gminy zagrali sympatycy
szachów z Bielska-Białej, Cięciny, Czechowic-Dziedzic, Łęka-
wicy, Trensej i Żywca. Wyniki przedstawiają się następująco.
W kategorii do 14 lat 1 miejsce uzyskał Kamil Kubica z Biel-

ska-Białej, 2 miejsce wywalczył Damian Fijak z Pietrzykowic
a 3 miejsce przypadło Stefanowi Jakubcowi również z Pie-
trzykowic. W kategorii od 15 do 18 lat 1 m-ce zdobyła Elżbie-
ta Motyka z Bielska-Białej, 2 m-ce Łukasz Howaniec, a 3 m-ce
Anna Ledwoń z Biernej. W grupie 19-40 lat kolejność była
następująca: pierwsze miejsce Wojciech Urlach z Żywca, dru-
gie Maciej Nowak z Pietrzykowic, a trzecie Tomasz Mencne-
rowski z Bielska-B. W grupie powyżej 40 lat 1 miejsce zajął

Mirosław Jaworski, drugie Henryk Seifert, trzecie Jacek Fie-
dorek, wszyscy są mieszkańcami Bielska-Białej. Wśród ko-
biet miejsca przypadły paniom: Katarzynie Brzostowskiej
z Bielska-B. (1 miejsce), Elżbiecie Motyka (2 miejsce) oraz
Annie Ledwoń z Biernej (3 miejsce). Najlepszym zawodni-
kiem turnieju, zarazem zdobywcą Pucharu Wójta Gminy Łody-
gowice został Mirosław Jaworski. Puchar oraz nagrody książ-
kowe wręczył Wójt Gminy Łodygowice, Andrzej Pitera. Tur-
niej sędziował Pan Józef Zimny z Łodygowic.

Organizatorem turniejów jest Gminny Ośrodek Kultury
w Łodygowicach przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 1
w Łodygowicach i Szkoły Podstawowej w Pietrzykowicach.

Talik
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W niedzielne popołudnie 30.03.br. w sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Łodygowicach odbyło się spotkanie z poezją.
Uczestniczyło w nim prawie 100 osób. Motywem przewod-
nim całego przedsięwzięcia był DOM. "Dom - to słowo bar-
dzo krótkie, ale jakże wiele zawiera treści. Nasz dom to miej-
sce najukochańsze, najbliższe sercu każdego człowieka, to

mama i tata, to rodzinna wieś, to ukochany ojczysty kraj";
mówiła Renata Talik pomysłodawczyni i realizatorka całego
przedsięwzięcia.

Spośród 34 uczestniczących w II Gminnym Konkursie Re-
cytatorskim osób na wieczornicy zaprezentowało się 14 dzie-
ci i młodzieży. Sala Gminnego Ośrodka Kultury zmieniła się
nie do poznania. Piękny nastrojowy wystrój i muzyka Chopi-
na, wspaniale uzupełniały wiersze takich polskich twórców
jak W. Szymborska, C. K. Norwid, ks. J. Twardowski, A. Fre-
dro. Wiersze przeplatano piosenkami tj.: " W moim magicz-
nym domu" w wykonaniu Kasi Grabowskiej oraz "Kochaj

 II Gminny Konkurs Recytatorski
mnie" i "Nie wystarczy" w wykonaniu Justyny Jakubiec i Łuka-
sza Skoczylasa. Piękną pieśń: "Polskie kwiaty" wykonał chór
"Cantata" z Łodygowic. Swoje wiersze czytała także lokalna
poetka z Pietrzykowic Genowefa Iwanek. Wieczór dostarczył
widzom wiele wzruszeń i był prawdziwą lekcją patriotyzmu.

W drugiej części imprezy wręczono dyplomy i nagrody lau-
reatom II Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Nagrody
w imieniu władz gminy wręczał sekretarz Gminy Stanisław
Kucharczyk.

 Poniżej przedstawiamy protokół jury konkursowego.
 W dniu 12.03.2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury

w Łodygowicach komisja w składzie: Ewa Polak - Walesiak -
przewodnicząca jury, Maria Miękińska i Krystyna Madziar
członkowie jury; wysłuchała 34 osoby zgłoszone do konkursu
recytatorskiego; i postanowiła przyznać następujące miejsca
i nagrody:

W kategorii dzieci ze Szkół Podstawowych przyznane zostały
następujące miejsca:

1 miejsce:    Agnieszka Pawlik SP Nr 1 w Łodygowicach
i nagroda w wysokości: 150.00 zł,

   2 miejsce: Karolina Kania SP Nr 1 w Łodygowicach i na-
groda w wysokości: 100.00 zł,

3 miejsce:    Aleksandra Sołtysik ZSz-P w Zarzeczu i nagro-
da w wysokości: 80.00 zł.

Wyróżnienia przyznano dla: Magdaleny Kania ze SP Nr 2
w Łodygowicach,

Sary Barcik ze SP Nr 1 w Łodygowicach oraz Angeliki Ku-
fel ze SP Nr 1 w Łodygowicach.

W kategorii dzieci z klas gimnazjalnych uczestnikom konkur-
su przyznano:

 3 miejsce ex aeuqo dla Moniki Szymanek i Pauliny Dobija
z Gimnazjum Nr 1 w Łodygowicach i nagroda w wysokości po
80.00 zł każda.

W dniu 15 czerwca 2008 roku odbyła się uroczysta Msza
Święta z okazji 10-lecia pracy Księdza Prałata Józefa Zajdy
Proboszcza Parafii p.w. Świętych App. Szymona i Judy Tade-
usza w Łodygowicach.

Równocześnie z okazji otrzymania przez Księdza Probosz-

cza tytułu Prałata w imieniu władz Gminy Łodygowice oraz
środowisk i organizacji społecznych zostały złożone gratula-
cje oraz życzenia wielu Łask Bożych i dalszej wytrwałości

X LECIE KSIĘDZA PRAŁATA

w pracy duszpasterskiej w Naszej Gminie oraz w działalności
społecznej na rzecz najbardziej potrzebujących.

Otrzymany tytuł jest uhonorowaniem długoletniej aktywności
Księdza Prałata oraz wyrazem uznania za poświęcenie i wysiłek
w podejmowanych działaniach niesienia pomocy innym.

S. Kucharczyk
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Wyróżnienie otrzymała Anna Jakubiec z Gimnazjum Nr 1
w Łodygowicach.

W kategorii młodzieży z klas licealnych:
wyróżniono Justynę Czernek z LO w Bielsku-Białej za in-

terpretację wiersza pt. "Życie na poczekaniu" Wisławy Szym-
borskiej.

Ponadto Dyrektor GOK Renata Talik; przyznała 4 dodat-
kowe wyróżnienia specjalne dla:

Wiktorii Wnętrzak i Magdaleny Kołodziej z ZSO w Łody-
gowicach Górnych, Katarzyny Błaszczyk z ZSz-P w Zarzeczu
i Angeliki Kufel ze SP nr 1 w Łodygowicach.

Talik

W dniu 10 czewrwca na stadionie LKS Pietrzykowice od-
btły się kolejne gminne zawody strażackie w których udział

wzięło około 70 osób - strażaków z OSP z terenu całej gminy.
W tym roku najlepszym zespołem w grupie dziewczyn młod-

Gminne zawody strażackie 2008 r.

Apel Wójta GminyApel Wójta GminyApel Wójta GminyApel Wójta GminyApel Wójta Gminy
Szanowni Mieszkańcy i Goście!
Apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy Łodygowice,

turystów i gości przebywających na jej terenie o niezwłoczne
zgłaszanie na Policję lub do tut. Urzędu wszelkich aktów za-
śmiecania, wandalizmu i niszczenia mienia publicznego.

Nie może być zgody na ciągłe niszczenie ławek, elementów
wyposażenia placów zabaw, koszy na śmieci, znaków informacyj-
nych i drogowych, oświetlenia, czy nawet budynków publicznych!

Za wszystkie zniszczenia płacimy my wszyscy z naszych
podatków, dlatego nie bójmy się powiedzieć STOP WAN-
DALOM!

Niezrozumiały jest także fakt ciągłego zaśmiecenia chodni-
ków, rowów przydrożnych, oraz tworzenie nielegalnych wy-
sypisk śmieci w lasach i na polach lub pozostawianie śmieci
pod znakami drogowymi! Przypominam, że za zaśmiecanie
środowiska grozi kara do 5000 zł!

Na terenie Gminy ustawiono ponad 80 koszy na śmieci,
odbieramy odpady stałe z każdej posesji: za darmo segrego-
wane i za opłatą ryczałtową balast w workach lub kubłach. Na
wiosnę wystawiamy bezpłatnie duże pojemniki na popiół.
Trudno więc zrozumieć zachowanie osób, które traktują naszą
Gminę, jak jeden wielki śmietnik!

Wójt Gminy Łodygowice

                                        Andrzej Pitera
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice
przygotowuje do druku, II tom Historii Łodygowic. Zwra-
camy się uprzejmie z prośbą do mieszkańców o udostęp-
nienie ze swoich zbiorów zdjęć związanych z ważnymi
wydarzeniami Parafii  Św. App. Szymona i Judy Tadeusza
oraz Parafii Św. Stanisława BM. celem zamieszczenia ich
w II tomie Historii Łodygowic.

Zdjęcia prosimy dostarczyć do siedziby
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Gminy Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6
od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10.00 do 18.00.

Informacja
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Rozmowa z kolegą
Pytasz, gdzie mieszkam?Pytasz, gdzie mieszkam?Pytasz, gdzie mieszkam?Pytasz, gdzie mieszkam?Pytasz, gdzie mieszkam?
w małej krainie,w małej krainie,w małej krainie,w małej krainie,w małej krainie,
gdzie życie − można rzecgdzie życie − można rzecgdzie życie − można rzecgdzie życie − można rzecgdzie życie − można rzec
wolno płynie.wolno płynie.wolno płynie.wolno płynie.wolno płynie.

Wiem co powiesz: "Same nudy…Wiem co powiesz: "Same nudy…Wiem co powiesz: "Same nudy…Wiem co powiesz: "Same nudy…Wiem co powiesz: "Same nudy…
Nic tu nie ma, gdzie kina, kluby?"Nic tu nie ma, gdzie kina, kluby?"Nic tu nie ma, gdzie kina, kluby?"Nic tu nie ma, gdzie kina, kluby?"Nic tu nie ma, gdzie kina, kluby?"

To prawda, leczTo prawda, leczTo prawda, leczTo prawda, leczTo prawda, lecz
siadam w ogrodzie i tak sobie myślę:siadam w ogrodzie i tak sobie myślę:siadam w ogrodzie i tak sobie myślę:siadam w ogrodzie i tak sobie myślę:siadam w ogrodzie i tak sobie myślę:
"Czy wiesz chociaż jak kwitną wiśnie?""Czy wiesz chociaż jak kwitną wiśnie?""Czy wiesz chociaż jak kwitną wiśnie?""Czy wiesz chociaż jak kwitną wiśnie?""Czy wiesz chociaż jak kwitną wiśnie?"

Mam łąkę pokrytą całą mleczami.Mam łąkę pokrytą całą mleczami.Mam łąkę pokrytą całą mleczami.Mam łąkę pokrytą całą mleczami.Mam łąkę pokrytą całą mleczami.
Nad głową śpiew ptaków z drzew koronami.Nad głową śpiew ptaków z drzew koronami.Nad głową śpiew ptaków z drzew koronami.Nad głową śpiew ptaków z drzew koronami.Nad głową śpiew ptaków z drzew koronami.

A jak mam mało to idę w góry,A jak mam mało to idę w góry,A jak mam mało to idę w góry,A jak mam mało to idę w góry,A jak mam mało to idę w góry,
by dotknąć ręką kawałka chmury.by dotknąć ręką kawałka chmury.by dotknąć ręką kawałka chmury.by dotknąć ręką kawałka chmury.by dotknąć ręką kawałka chmury.

Moja, jak rzeczesz, mała mieścinka,Moja, jak rzeczesz, mała mieścinka,Moja, jak rzeczesz, mała mieścinka,Moja, jak rzeczesz, mała mieścinka,Moja, jak rzeczesz, mała mieścinka,
To wbrew pozorom piękna krainka.To wbrew pozorom piękna krainka.To wbrew pozorom piękna krainka.To wbrew pozorom piękna krainka.To wbrew pozorom piękna krainka.

Ty wolisz Kraków czy Katowice,Ty wolisz Kraków czy Katowice,Ty wolisz Kraków czy Katowice,Ty wolisz Kraków czy Katowice,Ty wolisz Kraków czy Katowice,
A ja tam wolę Łodygowice.A ja tam wolę Łodygowice.A ja tam wolę Łodygowice.A ja tam wolę Łodygowice.A ja tam wolę Łodygowice.

 Laureatka XV edycji konkursu "Mieszkam w Beskidach" Klau-
dia Główka Kl. Vb ZSO w Łodygowicach

szych zostało OSP Łodygowice. W grupie chłopców młod-
szych OSP Zarzecze. W grupie dziewczyn starszych OSP
Łodygowice, a w grupie seniorów OSP Pietrzykowice.

Dodatkowo zostały wręczone nagrody specjalne: wójta gmi-
ny dla najlepszego zespołu, Puchar Przewodniczącego Gmi-
ny dla najstarszego dowódcy drużyny oraz Puchar Komen-
danta Gminnego dla najmłodszego uczestnika zawodów.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy życząc jak najmniejszej
ilości wyjazdów do zagrożeń na terenie Gminy Łodygowice.

S. Kucharczyk

18 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
w Łodygowicach miało miejsce niecodzienne wydarzenie. 60 par
małżeńskich, które stanęły na ślubnym kobiercu w latach 1955,
1956, 1957 i 1958 obchodziły jubileusz tzw. Złotych Godów.

Wszystkie pary otrzymały z rąk Wójta Gminy Andrzeja Pite-
ry medale Prezydenta Rzeczpospolitej Polski; za długoletnie

pożycie małżeńskie.
Jubilaci otrzymali też
stosowne legitymacje
z rąk kierownika
USC Marii Faber.
W ceremonii uczest-
niczył także Przewod-
niczący Rady Gminy
Stanisław Kuchar-

czyk, który składając serdeczne gratulacje jubilatom wręczył
kwiaty. Wszystkie pary otrzymały także specjalne upominki.

Wiele wzruszeń dostarczyła małżonkom prezentacja multi-
medialna w trakcie, której mogli zobaczyć własne zdjęcia ślub-
ne, a że przy tym usłyszeli dźwięki marsza "Mendelsona" to
mogli wrócić myślami do tych niezapomnianych chwil sprzed
półwiecza. Wspólne zdjęcia i słowa pięknych wierszy dopeł-
niły całości uroczystości, której mottem przewodnim był czte-
rowiersz naszej łodygowskiej poetki Pani Heleny Zając:

"Dawno zamilkła ślubna pieśń
Obrączki wytarły się w codziennym trudzie
Lecz treść przysięgi wciąż w uszach brzmi:

Miłość i wierność ... ślubuję Ci"
Talik

Jubilaci Złotych Godów
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY
Zainteresowanym mieszkańcom Gminy Łodygowice przypominamy, że Wójt Gminy Andrzej Pitera

przyjmuje we wszystkich sprawach indywidualnych, a dotyczących funkcjonowania Urzędu w nastę-
pujące dni:

w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 15.00
w każdy piątek w godzinach od  14.00 do 16.00

Natomiast codziennie w godzinach pracy Urzędu można zgłaszać wszelkie wnioski, uwagi i skargi do
Sekretarza Gminy.

Jubilaci Złotych Godów


