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Dożynki zwane też żniwiokiem, ob-
rzynkami czy wyrzynkami to bardzo sta-
ry obyczaj obchodzony przez naszych
przodków, którego celem jest dziękczy-
nienie Bogu i ludziom (rolnikom) za ze-
brane plony. Msza św. dziękczynna zo-
stała odprawiona w kościele pw. Wszyst-
kich Świętych w Zarzeczu.

 Str. 11

Dwutygodnik „Wspólnota” przygo-
tował ranking samorządów pod ką-
tem wydatków poniesionych w 2007
roku na swoją administrację w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca.
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  Wymieniono okna, zmodernizowa-
no toalety, przd wejściem zamontowa-
no daszek.  Remont ten jest konse-
kwentnym działaniem (po instalacji
w br. nowego systemu ogrzewania),
które ma na celu odnowienie całego
budynku.
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Prof. Jerzy Buzek  były premier, obec-
nie eurodeputowany do Parlamentu
Europejskiego 27 lipca 2008 roku
odwiedził Szkołę Podstawową im.
Jana Pawła II w Pietrzykowicach
uczestnicząc w podsumowaniu Let-
niej Akademii PROJEKTORa.
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Szymon Szymik z Łodygowic w te-
gorocznych Mistrzostwach Świata od-
bywających się na wodach Zatoki
Gdańskiej zdobył tytuł wicemistrza.
Kilkanaście dni później w Mistrzo-
stwach Polski sięgnął po tytuł mistrza
Polski.
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Tani urząd

Remiza OSP
w Biernej

Prof. Jerzy  Buzek
w Pietrzykowicach

Wicemistrz świata
z Łodygowic

W numerze m.in.:

III Dni Łodygowic rozpoczęły się w so-
botę 02.08. br. Występem Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Łodygowic. Wielbicie-
le dźwięków orkiestry tłumnie zaczęli
zbierać się na terenie parku, gdzie odbyła
się impreza. Następnie scenę zapełniły
tancerki z zespołów tanecznych, działają-
cych przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Łodygowicach.

 Str. 6
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W dniu 5 września 2008r. odbyła się XXI Sesja Rady
Gminy w Łodygowicach. Głównym tematem obrad
było wysłuchanie informacji na temat prac związanych
z kanalizacją. Informację o pracach związanych z ta
inwestycją przedkładali Przewodniczący  Zarządu
Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
P. Janusza Michałek, Dyrektor Kontraktu P. Zbigniew
Franczak oraz  Inżynier Kontraktu P. Witold Swatow-
ski. Jak zapewniał "Wykonawca" oraz Inspektor Nzdzo-
ru, termin zakończenia robót i harmonogram prac jest
realizowany prawidłowo aczkolwiek największą bo-
lączką jest uzyskanie akceptacji do wszystkich wnio-
sków wnoszących uwagi do aktualnego projektu.

Ponadto Rada Gminy podjęła trzy uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 980
262,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysła-
wa Jagiełły w Łodygowicach",

- wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 630
847,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków
Zespołu Szkół w Pietrzykowicach"

- wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 461
601,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zarzeczu"

Ważnym tematem obrad było również podjęcie
uchwały i wyrażenie  zgody  na zaciągnięcie pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie
589.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Wdrożenie Programu Ogranicze-
nia Niskiej Emisji w Gminie Łodygowice", która po-
zwoli rozpocząć w 2009r. program wymiany pieców
i modernizacji kotłów mieszkańcom, którzy zgłosili
swój udział w tym projekcie. Gmina będzie zapew-
niać dofinansowanie do tych zadań w kwocie około
7.200 zł., pozostałą kwotę w wysokości około 4.800
zł. będzie ponosił mieszkaniec.

1 września to oczywiście data szczególna dla każdego
ucznia rozpoczynającego nowy rok szkolny. Na terenie
Gminy Łodygowice rozpoczęcie odbyło się także w spo-
sób wyjątkowy gdyż właśnie od tego roku utworzone zo-
stały dwa nowe Zespoły Szkół: w Pietrzykowicach (w
skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II oraz Gimnazjum) oraz w Łodygowicach ( w skład któ-
rego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Ja-
dwigi z filią w Biernej oraz Gimnazjum Nr 1) To zasadni-
cza zmiana w sieci szkół gminnych zatwierdzona przez
Radę Gminy i Kuratorium Oświaty oraz jednomyślnie
zaakceptowana przez właściwe rady rodziców i grona pe-
dagogiczne. Uważamy, że zmiany organizacyjne pozwolą
na jeszcze lepsze zarządzania placówkami oświatowymi
i sprawniejsze funkcjonowanie szkół.

Ponadto, ze względu na bardzo duże zainteresowa-
nie mieszkańców miejscami w przedszkolach Wójt
Gminy postanowił utworzyć nowe oddziały "0" w Ze-
spole Szkół w Pietrzykowicach i w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Łodygowicach Górnych.
W konsekwencji pozwoliło to na wygospodarowanie
dodatkowych 25 miejsc w przedszkolach, w których
do tej pory organizowano naukę dzieciom z "0".

Bardzo istotne w działalności Urzędu Gminy jest
dalsza rozbudowa infrastruktury sportowej i rekre-
acyjnej przy placówkach oświatowych. I tak w Za-
rzeczu za kwotę prawie 70.000 zł. położono nową
nawierzchnię na boisku przyszkolnym oraz zamon-
towano nowe bramki i kosze do gier zespołowych.

Trwa także remont sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół w Pietrzykowicach, w której zostanie całkowi-
cie wymieniona nawierzchnia oraz zostaną odnowio-
ne natryski i położony tynk mozaikowy. Cały remont
sali zamknie się kwotą 65.000 zł. z czego z Minister-
stwa Edukacji Gmina otrzymała 16.000 zł.

Rozpoczynający się nowy rok szkolny to również
nowy sezon funkcjonowania obiektów przyszkolnych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do
korzystania z nowoczesnych pomieszczeń w nowej hali
sportowej w Łodygowicach wraz z terenem przyległym
do szkoły oraz z obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Łodygowicach Górnych gdzie już rozpoczę-
ła się inwestycja budowy boiska wielofunkcyjnego - ze
sztuczną nawierzchnią dostępnego dla wszystkich za-
interesowanych aktywnym wypoczynkiem. Jesteśmy
przekonani, że budowa tego rodzaju infrastruktury oraz
ich pełna dostępność i otwarcie tych obiektów jest nie-
zbędna i konieczna zarówno dla najmłodszych jak  rów-
nież dla wszystkich grup szukających możliwości sko-
rzystania z nowoczesnych urządzeń sportowych.

Stanisław Kucharczyk
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W związku z brakiem chodników na mostach w ciągu dróg
powiatowych, a co za  tym idzie istniejącym zagrożeniem dla
pieszych Wójt  Gminy podjął decyzję o budowie kładek przy
mostach na ul. Piłsudskiego: koło Urzędu Gminy i na skrzy-
żowaniu z ul. Batorego oraz w Biernej koło "dzwonka". Kład-
ki budować będzie firma MOSTMAR. Całkowity koszt inwe-
stycji wynosi 220.00 zł. i w całości pochodzi z budżetu gminy,
a termin wykonania planowany jest do końca września 2008 r.
Ponadto, w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go wkrótce powstaną dwa podwyższone przejścia dla pieszych
w Zarzeczu i Pietrzykowicach.

Trwa jeszcze budowa dróg (o tym w artykule "Budujemy
drogi"), a za pół miliona złotych rozpoczęto budowę boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Łodygowicach (200.000 zł pozyskano z Ministerstwa Spor-
tu). Wymieniana jest także nawierzchnia w sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół w Pietrzykowicach (powstanie nawierzch-
nia identyczna, jak w hali sportowej w Łodygowicach, ściany

Obecnie trwające inwestycje
będą pomalowane oraz zostanie nałożony tynk mozaikowy).

Za kwotę 63 000 zł prowadzone są prace związane z wy-
mianą dachu na Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach.
W kolejnym wydaniu naszego biuletynu zamieścimy zdjęcia
wszystkich wykonywanych obecnie inwestycji.

W zakresie funkcjonowania placó-
wek oświatowych od początku 2008 r.
podejmowane były działania umoż-
liwiające wprowadzenie bardziej ra-
cjonalnej sieci szkół. Prowadziłem
spotkania z wszystkimi zaintereso-
wanymi środowiskami aby uzyskać
pozytywne opinie co do utworzenia
Zespołu szkół Nr 1 w Łodygowicach
wraz z Filią w Biernej oraz Zespół
Szkół w Pietrzykowicach. Działania
te przyniosły pozytywny efekt i we

wszystkich placówkach uzyskaliśmy akceptacje dla podjętych
działań. Równocześnie zostały rozpoczęte postępowania kon-
kursowe na wybór dyrektorów nowych Zespołów Szkół. W
uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty obie procedury zakoń-
czyły się pozytywnie i wyłoniono osoby do pełnienia tych funk-
cji.

 W sferze zadań inwestycyjnych to jednym z głównych zadań
jakie sobie wyznaczyliśmy do realizacji to budowa nowych
nawierzchni dróg oraz poprawa infrastruktury drogowej pod-
nosząca bezpieczeństwo na drogach. I tak prawie półtora mi-
liona złotych zostało przeznaczonych na te zadania obejmują-
ce: modernizację dróg, remonty nawierzchni, budowę i re-
mont chodnika w Pietrzykowicach i Łodygowicach oraz wła-
śnie finalizowany projekt budowy trzech kładek dla pieszych
tj. 2 kładek na ul. Piłsudskiego w Łodygowicach oraz jedna
w Biernej. Uzyskaliśmy również dofinansowanie na budowę
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Łodygowicach i na realizację tego zadania na kwotę
ponad pół miliona złotych wyłoniono już wykonawcę, który
rozpoczał prace budowlane. Podjęliśmy także zadania inwe-

Informacja o pracy Wójta stycyjne na obiektach szkolnych m.in. na budynku Zespołu
Szkół Specjalnych Per Corda trwa ostatni etap wymiany po-
krycia dachu, a przy Zespole Szkolno - Przedszkolnych w
Zarzeczu położono nową nawierzchnię na boisku sportowym
na którym w najbliższym czasie zostaną zamontowane nowe
bramki i kosze (o szczegółach przedsięwzięć inwestycyjnych
piszemy w kolejnych artykułach).

Zakończona została także modernizacja świetlicy w budynku
OSP w Biernej. Łącznie Gmina wydatkowała na ten cel kwotę
40.000 zł. w tym połowa pochodziła ze środków unijnych.

Trwają także prace w przygotowaniu dokumentacji technicz-
nej na remont Zamku w Łodygowicach, na który to cel Gmina
uzyskała kwotę 25.000 zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Podejmowane były także dalsze zmiany w funkcjonowaniu
urzędu oraz jednostek organizacyjnych m.in. poprzez dalsze
zmiany w regulaminie organizacyjnym urzędu oraz w statu-
tach i regulaminach GOPSU i GZEASU. Dodatkowo Urząd
uzyskał dotację ze środków unijnych w wysokości 193.000 zł.
na lata 2008-2010 z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifi-
kacji naszych nauczycieli. Dzięki temu nauczyciele mogą bez-
płatnie uczestniczyć w studiach podyplomowych oraz kursach
kwalifikacyjnych.

Cały szereg działań i zaangażowanie urzędu dotyczyło sfi-
nalizowania budowy kanalizacji w naszej gminie. Jak Państwo
doskonale pamiętają Urząd zorganizował 5 zebrań wiejskich
przedkładając mieszkańcom szczegółowe informacje o prze-
biegu inwestycji. Następnie powołałem Zespół przy pełnomoc-
niku Wójta do spraw kanalizacji i dzięki tym osobom zostało
dostarczonych na terenie całej gminy prawie 4 tysiące umów
na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Efektem na dzisiaj
jest już prawie dwa tysiące umów podpisanych i przekazanych
do Urzędu. Wykonaliśmy również broszurę - notatkę infor-
mującą o tej inwestycji.
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Budujemy drogi
W roku bie-

żącym gmina
wydała prawie
półtora miliona
złotych na re-
monty i budo-
wę dróg. Dzięki
temu zmoder-
nizowane zo-
staną aż 24 dro-
gi gminne.

W pierwszej
tabeli poniżej po-
kazano drogi już
wyasfaltowane, a
w kolejnej te, któ-
re modernizowa-
ne są obecnie
(modernizacje
zakończą się do
końca paździer-
nika br.)

Wykaz dróg z efektem nakładki asfaltowej
Lp. Nazwa drogi Sołectwo Wartość inwestycji

brutto
1. ul. Południowa Bierna 51 160,31
2. ul. Jaworowa Bierna 56 895,93
3. ul. Sezamkowa Bierna 21 927,06
4. ul. Grabowa Bierna 24 425,23
5. ul. Sosnowa Pietrzykowice 48 740,45
6. ul. Makowa Pietrzykowice 46 235,68
7. ul. Skośna Pietrzykowice 42 451,12
8. ul. Kaniów Łodygowice 80 199,49
9. ul. Stroma Łodygowice 60 622,45
10. ul. Orchidei Łodygowice 43 349,04
11. ul. Słowików Łodygowice 80 832,32
12. ul. Ceglana Łodygowice 109 327,86
13. ul. Kwiatowa Zarzecze 250 000,00

Razem: 916 166,94

Zamek − i co dalej?
Kompleks Zamkowo-Parkowy w Łodygowicach należy do

jednych z najpiękniejszych zabytków na terenie Żywiecczyzny.
Niestety, jak to bywa z obiektami zabytkowymi, przez lata nie
był remontowany ani odnawiany. Doprowadziło to obecnie do
takiego stanu, że renowacja obiektu, bez środków pomocowych
nie jest możliwa. Gminy różnie podchodzą do tego typu budyn-
ków, część Gmin znajduje prywatnych inwestorów, którzy bu-
dują ośrodki wypoczynkowe w tego typu obiektach, inne znowu
z racji zabytkowego charakteru tworzą w zamkach ośrodki kul-
tury. Z uwagi na ścisłe połączenie historii ostatniego właścicie-
la Zamku Otto Klobusa z historią Łodygowice, oraz otaczający
go park (z którego wszyscy chętnie korzystają), Wójt Gminy

Andrzej Pitera postanowił o zachowaniu publicznego charak-
teru tego kompleksu. Choć trzeba dodać, że do Urzędu zgłasza-
li się także prywatni inwestorzy, którzy widzieli w tym miejscu
luksusowy hotel wypoczynkowy. Tak więc, obecnie pod nadzo-
rem Konserwatora Zabytków, przygotowywana jest dokumen-
tacja techniczna na renowację obiektu, a następnie będziemy
się starać o środki unijne na wykonanie prac budowlanych. Pla-
nujemy, że kompleks zamkowy łączyć będzie w sobie funkcje
kulturalne i rekreacyjne. W zamku pozostanie Izba Pamięci,
siedziba Koła Gospodyń Wiejskich, jak również wyznaczone
zostaną pomieszczenia dla stowarzyszeń chcących działać na
terenie naszej Gminy. Ponadto powstaną sale konferencyjne,
dzięki czemu obiekt, choć częściowo będzie mógł na siebie
zarabiać. Ponadto chcemy lepiej zagospodarować park wokół
Zamku. Poza istniejącym placem zabaw powstać mają ścieżki
dydaktyczne, skwery z ławeczkami czy otwarta galeria zdjęć
przyrodniczych.

Remiza OSP w Biernej odnowiona
Za 40.000 zł wymieniono wszystkie okna na nowoczesne PCV

oraz zmodernizowano toalety (na ostatniej stronie biuletynu za-
mieściliśmy zdjęcia), a przed wejściem zamontowano zadasze-
nie. Przy okazji odnowiono pomieszczenie, z którego korzystać
będą emeryci. Budynek został wyremontowany dzięki pozyska-
niu 20.000 zł z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.
Remont ten jest konsekwentnym działaniem (po instalacji w br.
nowego systemu ogrzewania), które ma na celu odnowienie całe-
go budynku do roku 2010. Z obiektu korzystaja strażacy, miesz-
kańcy sołectwa, organizowane są w nim imprezy okolicznościo-
we (w tym z udziałem Gminnego Ośrodka Kultury) oraz wesela.

Lp. Nazwa drogi Sołectwo Długość
drogi

Wartoœæ

inwestycji
brutto

1 ul. Mała Pietrzykowice 200 32 406,37
2 ul. Wodna Łodygowice 327 30 536,87
3 ul. Orna Łodygowice 90 16 767,61
4 ul. Żwirowa £odygowice 135 24 800,38
5 ul. Bez nazwy Zarzecze 52 8 425,66
6 ul. Stroma Bierna 110 10 272,34
7 ul. Rzepkowy Potok Pietrzykowice 120 22 044,77
8 ul. Widokowa Łodygowice/Bierna 70 12 859,45
9 ul. Mickiewicza Pietrzykowice 247 19 120,02

10 ul. Długa Pietrzykowice 124 9 598,72
11 ul. Spacerowa Bierna 152 11 766,17

RAZEM: 198 598,36

Wykaz dróg do żwirowania i smołowania
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Po pierwsze bezpieczeństwo.
Od początku pracy nowego Wójta jednym z priorytetów jego

działania jest zwiększenie poziomu  bezpieczeństwa na terenie
naszej Gminy.  Jak pamiętamy w zeszłym roku szkoły zostały
wyposażone w nowoczesny monitoring, wybudowano chodnik
w Łodygowicach wraz z podwyższonymi przejściami dla pie-
szych oraz oznakowano kilkanaście dróg gminnych. W roku

bieżącym zakoń-
czyła się budowa 4
km chodnika w Za-
rzeczu i Biernej
oraz wybudowano
640 mb chodnika w
Pietrzykowicach.
Ponadto przebudo-
wano istotne bo
w newralgicznych
miejscach odcinki
chodników koło
Urzędu w kierunku
"Starej Gminy"
w Łodygowicach
oraz w Pietrzykowi-
cach połączono ist-
niejący chodnik do

ul. Kościołówka, gdzie przechodzi duża liczba uczniów. Po-
nadto na terenie Gminy wykonano na drogach powiatowych aż
5 nowych przejść dla pieszych, w tym połączono nowy chodnik

koło Kościoła w Pietrzykowicach z parkingiem, oraz uporząd-
kowano przejście pieszych na skrzyżowaniu koło zamku w Łody-
gowicach. W roku 2009 planuje się powstanie nowych przejść
w Biernej i Zarzeczu (obecnie trwa uzgadnianie dokumenta-
cji). Założono także bariery ochronne przy chodniku w Pie-
trzykowicach (na wysokości ul. Łącznej) i w Biernej (na ul.
Kopernika). Ponadto jeszcze w tym roku poprawione zostanie
bezpieczeństwo pieszych poprzez wybudowanie trzech kładek
przy mostach powiatowych, oraz dwóch podwyższonych przejść
dla pieszych w Pietrzykowicach i Zarzeczu. Istotne jest także,
że dzięki umowie pomiędzy Wójtem Gminy a Komendą Po-
wiatową Policji w Żywcu zwiększono ilość patroli policyjnych
na terenie Gminy. Łącznie Urząd przeznaczył kwotę 5 tysięcy
złotych na zwiększenie bezpieczeństwa - szczególnie po orga-
nizowanych na terenie Gminy imprezach. Policja m.in. objęła
patrolami te miejsca i rejony Gminy, w których mieliśmy za-
zwyczaj największe zagrożenia. W przyszłości policja rozpocz-
nie także akcje kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

 Urząd Gminy Łodygowice realizuje projekt pod nazwą:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji
Oświatowej z Terenu Gminy Łodygowice

Beneficjenci:
Projekt skierowany jest do nauczycieli oraz obsługi administracyjnej szkół z terenu gminy Łodygowice. Grupę doce-

lową stanowi 86 osób, z których 16 będzie uczestniczyło w studiach podyplomowych, 12 w kursach kwalifikacyjnych
i 58 w kursach doskonalących.

Cel projektu:
Celem projektu jest zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, otwartej na realizację nowatorskich progra-

mów nauczania i wykorzystania nowoczesnych metod i technik przekazywania wiedzy. Realizacja projektu pozwoli na
przełamanie bariery finansowej w dostępie do edukacji nauczycieli z terenów wiejskich.

Okres realizacji: sierpień 2008 r. - kwiecień 2010 r.
Wartość projektu: 227 900 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Marcin Zyzak
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III Dni Łodygowic rozpoczęły się w sobotę 02.08.
br. występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Łodygowic. Wielbiciele dźwięków orkiestry tłum-
nie zaczęli zbierać się na terenie parku, gdzie od-
była się impreza. Następnie scenę zapełniły tan-
cerki z zespołów tanecznych, działających przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach. Nie-
stety niespodziewany deszcz odstraszył widzów.
Jednak nie na długo, pomimo niesprzyjającej aury
publiczność nie zawiodła organizatorów. Miesz-
kańcy całej gminy oraz goście znakomicie bawili
się z Zespołem "Belfast", który przypomniał nam
niezapomniane utwory Grupy "Bony M". Artyści
rozbawili publiczność i nawet wciąż padający

deszcz, nie przeszkadzał w dalszej zabawie tanecznej pod
gwiazdami. Najmłodsi uczestnicy imprezy byli zachwy-
ceni możliwością zabawy na eurobangi i jazdy na qu-
adach. Wzrok przyciągały także
kolorowe stoiska oferujące min.
zabawki świecące, balony, sztu-
kę ludową. Oferowane przez
panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich potrawy i ciasta kusiły
młodszych i starszych uczestni-
ków imprezy.

W niedzielę, 03.08.br. nastą-
piło oficjalne rozpoczęcie III
Dni Łodygowic, którego doko-
nał wójt Gminy Andrzej Pitera.
Przybyli znakomici goście min.
Wicemarszałek Województwa
Śląskiego Marian Ormaniec, po-
słowie oraz goście z zaprzyjaź-
nionego z Łodygowicami Gogo-
lina i Kysuckiego Novego Mesta.

III Dni Łodygowic
Na scenie koncertował zespół Jedlowina ze Słowacji oraz
Orkiestra Dęta Górażdże Cement S.A. z Choruli. Wi-
dzowie zainteresowani muzyką, zaczęli tłumnie zbierać

się pod sceną. Koncerty zespołów "Inno-
cence" oraz  "Siwy Dym" wprowadziły wi-
dzów w doskonały nastój do dalszej zaba-
wy. O godzinie 21.00 na scenie pojawiła
się wyczekiwana przez wszystkich gwiazda
wieczoru: zespół "BRATHANKI". Kon-
cert był niezwykle energetyczny. Roztań-
czonej i rozśpiewanej publiczności  trud-
no było rozstać się z zespołem. Po kon-
cercie mógł zachwycić pokaz sztucznych
ogni, którym oficjalnie zakończyły się ob-
chody III Dni Łodygowic. Goście bawili
się jeszcze do późnych godzin z zespołem
"Puste biuro". Na pewno te dwa dni wspól-
nej zabawy pozostawią miłe wspomnienia,
które będą motywacją do spotkania się za
rok podczas IV Dni Łodygowic, na które

już dziś zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Łodygo-
wicach.

Talik
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W dniu 19 czerwca 2008 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy,
Wójt Andrzej Pitera wyróżnił uczniów osiągających szczegól-

ne wyniki w nauce. W roku szkolnym 2007/2008 laureatami
Nagrody Wójta zostali Sabina Bożek - LO Łodygowice, Mate-
usz Dłutek - Gimnazjum nr 1 Łodygowice, Anna Gadamer -
Gimnazjum Pietrzykowice, Anna Gancarczyk -SP Pietrzyko-
wice, Klaudia Główka SP nr 2 w Łodygowicach, Dominika
Hnatiuk - Gimnazjum Pietrzykowice, Katarzyna Kajzer - Gim-
nazjum nr 2 w Łodygowicach, Julita Kastelik - Gimnazjum nr
1 w Łodygowicach, Katarzyna Łaciak ZSS Łodygowice, Pau-
lina Wandzel - ZSP Zarzecze oraz Klaudia Wawrzeszkiewicz
- SP nr 1 Łodygowice. Uzdolniona młodzież w obecności ro-
dziców, dyrektorów szkół, Sekretarza Gminy oraz Kierowni-
ka GZEASiP otrzymała z rąk Wójta Gminy pamiątkowe dy-

Nagroda wójta

plomy oraz nagrody pieniężne.
W dniu 19 czerwca 2008 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy,

Wójt Andrzej Pitera wyróżnił uczniów, którzy w roku szkol-
nym 2007/2008 osiągnęli szczególne wyniki w nauce.

Talik

Prof. Jerzy Buzek - były premier, obecnie eurodeputowany
do Parlamentu Europejskiego 27 lipca 2008 roku odwiedził
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach
uczestnicząc w podsumowaniu Letniej Akademii PROJEK-
TORa. Jest to akcja realizowana w ramach programu Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności: "Projektor - wolontariat
studencki", którego realizatorem jest Stowarzyszenie Anima-
torów i Pedagogów KLANZA z Lublina. Program ten ma na
celu wsparcie inicjatyw studentów na rzecz uczniów z małych

miejscowości, a podstawową formą jego działania są projekty
edukacyjne realizowane przez studentów na rzecz uczniów
z małych miejscowości. W ten sposób studenci docierają do
najdalszych zakątków Polski ze swoją energią i wiedzą, inspi-
rując młodszych kolegów do rozwoju i poszukiwań.

W szkole w Pietrzykowicach przez 5 letnich tygodni stu-
denci z Białegostoku, Warszawy, Radomia i Gniezna prowa-
dzili zajęcia dla dzieci, które wakacje spędzają w domu. Były
to projekty o tematyce przyrodniczej, informatycznej, sporto-
wej, język angielski na wesoło oraz sztuki cyrkowej. W sumie
udział w nich wzięło około 40 uczniów. Uczestnicząc w Let-
niej Akademii PROJEKTORa dzieci zdobyły wiedzę i umie-
jętności wymagane do skutecznego dzielenia się radością
i uśmiechem, budzenia optymizmu i chęci działania, tworze-
nia klimatu, w którym nauka staje się tak atrakcyjna i ciekawa
jak zabawa. Dzieci miały okazję poznać ciekawych, pełnych
zapału i pomysłu na "nudę" studentów, którzy oprócz zajęć
warsztatowych mieli czas na przyjacielskie, często indywidu-
alne rozmowy o nauce i studiowaniu. Studenci pokazali dzie-
ciom, że warto się uczyć, poznawać świat i pomagać innym.
Na zakończenie cotygodniowych spotkań, dzieci zabrały ze
sobą, wykonane na zajęciach różne ciekawe drobiazgi, a ci

Prof. Jerzy Buzek - były premier w Pietrzykowicach
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najbardziej wytrwali
w ostatnim dniu zajęć
otrzymali pamiątkowe
dyplomy za udział w Let-
niej Akademii PROJEK-
TORa.

Niedziela 27 lipca była
ostatnim dniem wakacyj-
nych zajęć, ale też szcze-
gólnym, bowiem zajęcia
ze studentami w ramach
PROJEKTORa popro-
wadził nie kto inny, jak
sam Prof. Jerzy Buzek.
Było to wielkie przeżycie,
ale też wyśmienita zaba-
wa. Godzinne zajęcia na

boisku szkolnym pełne śmiechu, życzliwości ze strony byłego
premiera na długo zostaną w pamięci uczestni-
ków, nie tylko dzieci, ale również ich rodziców
oraz studentów- wolontariuszy. W rozmowie z
dziećmi Prof. Buzek podkreślił wielkie zaanga-
żowanie studentów w realizację projektów, ich
bezinteresowną pomoc i prosił ich, aby mądrze
wykorzystały to w ich własnym rozwoju intelek-
tualnym. Aby jak najwięcej czerpały z tego mło-
dzieńczego zapału i energii dla budowania wła-
snej osobowości. Wyraził nadzieję, że dzieci chęt-
niej będą się dzielić swoją wiedzą i umiejętno-
ściami z innymi kolegami ku budowaniu lepszej
przyszłości. Bo jak powiedział premier do dzie-
ci: "Do was należy jutro".

Obecny na spotkaniu Zdzisław Hofman z Lu-
blina, Kierownik Programu i prezes Stowarzy-
szenia KLANZA podczas spotkania z samorzą-
dowcami i władzami oświatowymi powiedział: "Wyruszając
w wakacyjną podróż z profesorem Buzkiem chcemy podkre-
ślić rolę samorządów lokalnych i dyrektorów szkół w realiza-
cji programu "PROJEKTOR -wolontariat studencki", a przez
to ukazać rangę edukacji w rozwoju społeczności lokalnej".

Na spotkaniu ze strony gminy obecni byli: Przewodniczący
Rady Gminy - Stanisław Kucharczyk, Wiceprzewodniczący
Rady - Tadeusz Białek, radni: Lucyna Goryl, Czesław Wan-
dzel, Henryk Piątek, Sołtys Marian Goryl. Władze oświatowe
reprezentowała p. Barbara Baron - wizytatorka Kuratorium
Oświaty w Katowicach. W spotkaniu uczestniczył również
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz, Wiesław Jakubiec - regio-
nalny koordynator programu, dyrektor Gimnazjum z Wie-
prza, Jadwiga Miniewicz - przewodnicząca nauczycielskiej
"Solidarności" z Żywca, nauczyciele szkoły a także Rada Ro-
dziców reprezentowana przez Ewę Kliś i Iwetę Wisła.

Podczas dyskusji panelowej wszyscy uczestnicy spotkania
mieli okazję wymienić z gośćmi poglądy na temat roli eduka-
cji i wychowania we współczesnej Europie, a także jakie za-
grożenia czyhają na młode pokolenie w dobie powszechnej

globalizacji. Prof. Buzek powiedział, że należy być ufnym
i nie bać się Europy. Dać szansę młodemu pokoleniu na na-
ukę języków, tak, aby młodzi Polacy w Unii czuli się pewnie.
Były też okazje do wspominania własnej młodości, dawnych
lat. Profesor podkreślił w rozmowie z samorządowcami,  że
studenci, którzy przyjeżdżają na żywiecczyznę, promują ją, jej
piękne walory przyrodnicze i krajobrazowe, a być może za
parę lat wrócą tu z własnymi rodzinami i zwiększą przez to
rzeszę turystów dając pracę miejscowym rzemieślnikom
i przedsiębiorcom.

Powiedział również, że studenci przyjeżdżając na wieś, do
małych miasteczek, dają dowód na to, że z Polski tak napraw-
dę nie trzeba wyjeżdżać, aby się w pełni realizować.

Radni i pozostali goście mieli również okazję spróbować
nauki poprzez zabawę. O tym, że wcale nie musi to być tak
bardzo trudne, przekonali się sami wykonując różne sztuczki
cyrkowe, m.in. żonglowanie talerzami na patyku. Taki był bo-
wiem temat ostatnich zajęć PROJEKTORa na boisku szkol-

nym w piękny słoneczny dzień dla dzieci z Pietrzykowic. Zre-
alizowały go studentki z Gniezna, a tytuł projektu był następu-
jący: "Bawimy się w cyrk". Jak podkreśliła liderka grupy- Jo-
anna Piechocka - "Cyrk - wydawałoby się, że to tylko wesoła
zabawa, ale poprzez naukę różnych umiejętności i sztuczek
ćwiczymy percepcję wzrokową,  półkule mózgowe odpowie-
dzialne m.in. za pamięć a także sprawność ruchową, łącząc
przyjemne z pożytecznym..." . Należy zaznaczyć, że p. Joasia
jest członkiem Senatu z ramienia studentów GWSHM "Mile-
nium" z Gniezna.

Spotkanie z tak wyśmienitymi gośćmi zakończyło się wspól-
nym, pamiątkowym zdjęciem przed szkołą i wpisem do kroni-
ki szkolnej . Prof. Buzek napisał mi.in.:

"Bardzo dziękuje za niezwykłą atmosferę i entuzjastyczne
przyjęcie studentek - wolontariuszek, za współorganizowanie
dobrego, ciekawego i wiele znaczącego wypoczynku w szkole
dla Waszych wspaniałych dzieci. Mam świadomość, że nie
wszędzie w Polsce nasi obywatele tak potrafią pracować, ba-
wić się i współpracować ze sobą. Gratuluje!".

Janusz Gancarczyk

Zdjęcia: Sebastian Szemik
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I Dni Zarzecza
W dniach 29-30 sierpnia br. odbyły się I Dni Zarzecza.

W przygotowanie obchodów zaangażowane były wszystkie or-
ganizacje społeczne działające na terenie Zarzecza, jak rów-
nież Sołtys, Radny i osoby indywidualne.

Pierwszego dnia imprezy skupione były na plaży w Zarze-
czu. Odbył się tam otwarty turniej "Bambuko" o Puchar "Ta-
werny u Jerrego", w którym udział wzięło 10 drużyn
z terenu gminy Łodygowice. Puchar i nagroda pie-
niężna w wysokości złożonego przez zawodników
wpisowego trafiła do drużyny ze Zarzecza, a miano-
wicie do Jarosława Fijaka oraz Tomasza Stwory. Po
turnieju odbył się koncert kapeli Zespołu Pieśni i
Tańca "Barwy" z Ukrainy oraz kapeli góralskiej "Po-
werFolk". Gromkie brawa, jak również atmosfera jaka
towarzyszyła tym koncertom, zmusiły wykonawców
do wielokrotnego bisowania. Następnie impreza prze-
niosła się do przygotowanego wcześniej na plaży ogni-
ska, gdzie pod parasolami i przy dźwiękach heligo-
nek trwało rodzinne biesiadowanie. Można było rów-
nież posmakować zupy z kwacka (brukwi), przygo-
towanej przez panią Grażynę Adamczyk w "Ogród-
ku u Adamczyka".

Drugi dzień obchodów rozpoczął się o godzinie 14:00, me-
czem piłki nożnej o Puchar Sołtysa między drużynami "Most-
mar" - "Zarzeczanie i przyjaciele", na boisku sportowym LKS

"Jezioro Żywieckie". Puchar trafił do rąk zwycięskiej drużyny
"Mostmaru". Obie drużyny zostały również obdarowane na-
grodami rzeczowymi. Po meczu rozpoczęły się zabawy dla
dzieci, quiz wiedzy o Zarzeczu, pokaz sprawności druhów
OSP Zarzecze oraz koncert Orkiestry Dętej "Zarzeczanka".

O godzinie 17:00 oficjalnego otwarcia I Dni Zarzecza do-
konał pan Sołtys Karol Wolny. Powiedział: "Jest to święto
całej Zarzeczańskiej społeczności oraz gości, którzy wypo-
czywają na terenie naszego sołectwa. Otwieram I Dni Zarze-
cza z nadzieją, że wszyscy tu obecni będą się świetnie bawić
i że ta impreza będzie w przyszłości organizowana cyklicznie".

W swym przemówieniu podziękował również Wójtowi
Gminy, wszystkim organizacjom oraz sponsorom za pomoc
w organizacji obchodów.

Na zaproszenie organizatorów koncertował Zespół Pieśni
i Tańca "Barwy" z Ukrainy, który w trwającym ponad godzinę
występie, zaprezentował tańce i melodie z okolic miasta Rów-
ne na Ukrainie. Nie zabrakło również Zespołu Regionalnego
"Mali Magurzanie", którego kierowniczka, pani Krystyna Mi-
kociak, zwróciła uwagę, że to tutaj w Zarzeczu prawie 25 lat
temu powstał Zespół "Magurzanie".

W trakcie trwania imprezy można było podziwiać rękodzie-
ło ludowe, kupić pamiątkowy podkoszulek z logo I Dni Za-
rzecza, pokosztować wypieków, nalewek oraz dań przygoto-

wanych przez Panie z KGW w Zarzeczu.
I Dni Zarzecza, rodzinną radością i wypoczynkiem

dla wszystkich, wpisały się w historię gminy, jako im-
preza udana. Potwierdzeniem tego, jest również ilość
przybyłych na nią gości, mieszkańców Zarzecza, gmi-
ny Łodygowice oraz turystów.

W imieniu organizatorów pragnę podziękować
wszystkim, którzy przyłączyli się w przygotowanie ob-
chodów I Dni Zarzecza, m.in. Wójtowi Gminy Łody-
gowice, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łodygowi-
cach, organizacjom działającym na terenie Sołectwa
Zarzecze, osobom indywidualnym oraz sponsorom.

Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia podczas kolej-
nych II Dni Zarzecza w 2009 roku.

Mateusz Pindel
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W dniach 14 do 22 lipca reprezentacyjny zespół Gminy Łody-
gowice - Magurzanie przebywał na turnee w Turcji. Zespół
reprezentował nie tylko naszą gminę, ale przede wszystkim
nasz kraj na festiwalu Lasek w mieście Devrek. Występy ze-
społu zostały przyjęte entuzjastycznie przez miejscową lud-

ność. Największy aplauz wśród mieszkańców oraz szacunek
i uznanie organizatorów festiwalu wywołał tradycyjny i dyna-
miczny hajduk, w którym to tancerze mieli okazję wykazać się
umiejętnościami oraz wysoką sprawnością fizyczną.

Najbardziej prestiżowym wydarzeniem był występ zespołu
dla przewodniczącego parlamentu tureckiego, z którym mie-
liśmy okazję zamienić kilka słów i od którego otrzymaliśmy
pozdrowienia dla Prezydenta RP.

Devrek okazało się bardzo ładnym, z przyjaźnie nastawio-
nymi mieszkańcami miasteczkiem. Już w pierwszych dniach
pobytu dało się zauważyć różnice pomiędzy Polską, a Turcją.
Pomimo tak znaczącego rozwoju społecznego i kulturowego

Magurzanie w TURCJI
kraju, wiele tamtejszych kobiet wciąż zakrywa głowy oraz cia-
ło. Magurzanki aby nie wzbudzać niepotrzebnej sensacji mu-
siały w pewnym stopniu dostosować się do kulturowych zasad
tam panujących. Zaskakującym dla nas Polaków było również
to, iż w miasteczku tym nigdzie nie było typowych pubów,
ogródków piwnych itp. Wszyscy spędzali czas przy herbacie
podawanej w wyglądających jak większy kieliszek szklanecz-
kach.

Magurzanie mieli również okazję zobaczyć tradycyjny tu-
recki targ, którego prawdziwe życie zaczyna się dopiero po
zachodzie słońca. Miejsce to w całej okazałości przedstawiało
tradycję i zwyczaje mieszkańców. Z każdym krokiem zaskaki-
wała atmosfera panująca na bazarze - grająca muzyka, koloro-

we tkaniny, unoszące się zapachy egzotycznych potraw. Wszy-
scy handlarze głośnym krzykiem zachęcali do zrobienia zaku-
pów właśnie u nich.

Zespół regionalny "Magurzanie" po raz kolejny udowodnił,
że potrafi godnie reprezentować nasz kraj, region i gminę na
wyjazdach zagranicznych.

Jakub Duniewicz

Dwutygodnik "Wspólnota" przygotował
ranking samorządów pod kątem wydatków
poniesionych w 2007 roku na swoją admi-
nistrację w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca. Samorządy podzielone zastały na kil-
ka kategorii. W kategorii gmin wiejskich
powyżej 10 tysięcy mieszkańców Gmina
Łodygowice zajmuje pierwsze miejsce spo-
śród gmin Powiatu Żywieckiego. W naszej
Gminie na administrację wydawane jest
154,05 złotych.

Władze Gminy Łodygowice liczącej po-
wyżej 13 tysięcy mieszkańców będą w dal-
szym ciągu prowadzić oszczędną politykę fi-
nansową w zakresie utrzymania administra-
cji gminnej.

Urząd Gminy Łodygowice najtańszy w utrzymaniu
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Dożynki zwane też żniwiokiem, obrzynkami czy wyrzynka-
mi to bardzo stary obyczaj obchodzony przez naszych przod-
ków, którego celem jest dziękczynienie Bogu i ludziom (rol-
nikom) za zebrane plony. Msza św. dziękczynna została od-

prawiona w kościele pw. Wszystkich Świętych w Zarzeczu
przez proboszcza tutejszej parafii ks. Wiesława Ostrowskiego
oraz ks. Jana Goryla, ks. Józefa Zajdę oraz ks. Marcina Pu-
chałka. Mszę św. uświetniły swoim występem Młodzieżowa
Orkiestra Dęta oraz chór parafialny "Cantata" z Łodygowic.
W blasku sierpniowego słońca, barwny korowód wiozący po-
święcony chleb wypieczony z tegorocznego ziarna oraz wień-
ce dożynkowe uwite z kłosów zbóż, kwiatów i owoców przez
panie z Kół Gospodyń Wiejskich, przejechał z kościoła w
Zarzeczu na boisko LKS "Jezioro Żywieckie", gdzie odbyła
się dalsza część uroczystości. Następnie ten poświęcony chleb
odebrał z rąk starostów dożynkowych, Pana Piotra Kufla z
Łodygowic i Pani Janiny Świerczek z Biernej, Wójt Gminy
Andrzej Pitera i zobowiązał się "ten chleb dzielić równo i
sprawiedliwie pomiędzy mieszkańców gminy". Wieńce do-

Sezon letnich imprez plenerowych w naszej gminie zakończyły zorganizowane
przez Gminny Ośrodek Kultury, Dożynki Gminne.

żynkowe wraz z przyśpiewkami otrzymali: starości dożynko-
wi, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, proboszczo-
wie naszych parafii oraz sołtysi. Wieńce otrzymali również

rolnicy, którzy reprezentowali poszczególne sołectwa. Na
dożynkach w Zarzeczu mieliśmy zaszczyt gościć Pana Posła

Kazimierza Matusznego, dele-
gację z Gogolina z burmistrzem
J. Wojtalą, gości z Kusuckego
Novego Mesta z burmistrzem
Janem Hartelem, radnych po-
wiatowych i radnych gminnych.
W części artystycznej wystąpiła
MOD z Gogolina, Zespół "Nia-
gara" ze Słowacji oraz dwa ze-
społy z Ukrainy, "Barwy"
i "Drużba". Dzieci mogły umi-
lić sobie gorycz związaną
z końcem wakacji przejażdżką
"Ciuchcią Beskidzką" oraz figla-
mi na placu zabaw. Imprezę za-
kończył festyn taneczny z udzia-
łem zespołu "Czemu nie".

Talik
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W dniu 11 listopada o godz. 15:30 na stację PKP w Łodygo-
wicach Dolnych po raz pierwszy wjechał "Pociąg papieski",

który przywitały władze samorządowe z wójtem Andrzejem
Piterą, księża z ks. prałatem Józefem Zajdą oraz tłumnie zgro-
madzeni mieszkańcy. Wśród pasażerów był m.in. biskup  or-
dynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Tadeusz Rakoczy, po-

słowie na sejm RP  oraz burmistrzowie i wójtowie miejscowo-
ści, przez które przejeżdżał pociąg. Trwający 15 minut postój
uświetnili swoim występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz

Gmina Łodygowice powitała "Pociąg papieski"

Zespół "Magurzanie". W niebo poleciały biało - żółte baloniki
oraz gołębie pocztowe.

Pociąg Papieski to wyjątkowy, jedyny na
świecie pojazd, na pokładzie którego można
wciąż na nowo spotkać Ojca Świętego Jana
Pawła II. Pociąg ten został w 2006 roku po-
błogosławiony przez Papieża Benedykta XVI
w czasie Jego pielgrzymki do Polski. Nowo-
czesna sylwetka, ciepła kolorystyka, klimaty-
zowane wnętrze oraz 152 wygodne fotele spra-
wiają, że przejazd nim dostarcza niezapo-
mnianych wrażeń.

Z multimedialnego studia, przez sieć gło-
śników i kolorowych monitorów, uczestnicy
przejazdu mogą przekazywać na żywo, na
pokład całego pociągu, inscenizację lub od-
twarzać przygotowane wcześniej filmy i au-
dycje o Janie Pawła II, prowadzić wspólną
modlitwę, śpiew czy głosić rekolekcje w dro-
dze. Pociąg ten jest darem polskich koleja-

rzy, upamiętniającym pontyfikat Jana Pawła II. Od 2006 roku

kursuje na trasie z Krakowa do Wadowic. Ten przejazd zain-
augurował stałe połączenie pomiędzy Krakowem a Żyliną na
Słowacji. Regularne kursy weekendowe mają rozpocząć się
pod koniec tego roku.

Talik
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W dniach 5-7 września 2008 r. UKS Wiking Zarzecze, jak
co roku zorganizował regaty liczące się do INTERPUCHA-
RU w klasach Optimist A i B, Laser 4,7 i Laser Radial, stąd
ich prestiżowy międzynarodowy charakter. Tegoroczne rega-
ty były równocześnie już III Memoriałem Zygmunta Leśniaka

wieloletniego trenera i współzałożyciela klubu. Na regaty przy-
jechały kluby z całej Polski, a także z Czech i Słowacji. Do
startu zgłosiło się 75 łodzi, a najliczniejszą grupę stanowili
Optimiściarze - 58 zawodników.

Otwarcia regat dokonał Sekretarz Gminy S. Kucharczyk, a
oprawę artystyczną przygotował GOK. Pogoda podczas trwa-

XIV PUCHAR BESKIDÓW ZA NAMI
nia regat była wyśmienita, rozegrano po 9 biegów w każdej
klasie, co zdarza się niezwykle rzadko. W klasie Optimist z
klubu Wiking wystartowało 7 zawodników. Oto ich wyniki:

OPTIMIST gr. A (chłopcy):
4. miejsce Jakub MIDOR
11. Grzegorz Fiuk
13. Mikołaj Jopek
OPTIMIST  gr. B (chłopcy)
1. miejsce Piotr PAWELA
20. Jan Midor
31. Sebastian Żmija
Najmłodszą startującą dziewczynką była nasza zawodnicz-

ka Agnieszka Fiuk, która w gr. B dziewcząt zajęła miejsce 6.
Zawodnicy, którzy uplasowali się na pierwszych trzech miej-

scach we  wszystkich startujących klasach otrzymali pucha-
ry, dyplomy i nagrody, a wszyscy pozostali uczestnicy regat
dostali drobne upominki. Dodatkowo dla promocji żeglar-
stwa wśród dzieci Wójt Gminy Czernichów ufundował dwie
nagrody specjalne dla jednego żeglarza ze swojej gminy Ma-
cieja Klisia (PTG Sokół Czernihów) i dla najlepszego żegla-
rza z naszej gminy Piotra Paweli (UKS Wiking Zarzecze).
Gratulujemy wszystkim zawodnikom umiejętności i sporto-

wej postawy!
Współorganizatorem regat

był Urząd Gminy Łodygowice,
Starostwo Powiatowe w Żywcu
i Śląski Urząd Marszałkowski.
Dziękujemy!

Jednocześnie jesteśmy wdzię-
czni wszystkim sponsorom, a w
szczególności panu Pawłowi
Hańderkowi właścicielowi Za-
kładu Przetwórstwa Mięsnego
HAŃDEREK, Akademii Tech-
niczno-Humanistyznej w Biel-
sku-Białej, firmie "Befado"
z Bielska Białej i firmie INTER-
MARCHE z Żywca.

Zarząd UKS „WIKING”
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W Pietrzykowicach spokojniej. W miesiącu czerwcu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu wspólnie z policjan-
tami z Komisariatu Policji w Łodygowicach zlikwidowali grupę przestępczą , której członkowie w latach 2007 - 2008 na
terenie Żywca i Pietrzykowic dokonywali włamań do samochodów, domków letniskowych oraz niezamieszkałych budynków.
Sprawcami okazali się młodzi mieszkańcy Pietrzykowic, którym zarzucono dokonanie ponad 30 włamań i kradzieży. Odzy-
skano znaczną część skradzionych przedmiotów.

Niespokojny sezon letni nad Jeziorem Żywieckim. Wakacje już się skończyły jednak ciepła, letnia pogoda przyciąga nadal
nad Jezioro Żywieckie rzesze turystów. Przy korzystaniu z uroków wypoczynku nad jeziorem należy jednak zachować ostroż-
ność. W roku bieżącym w okresie letnim odnotowano dwa przypadki utonięć w wodach Jeziora Żywieckiego. W dniu 29
czerwca w trakcie kąpieli utonął 55-letni mieszkaniec Biernej. Natomiast w dniu 13 lipca w trakcie "zakrapianego" rejsu
rowerkiem wodnym po jeziorze utonął 27 letni mieszkaniec Bielska- Białej.

W związku z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności
oraz zmniejszenie prędkości w trakcie przejeżdżania obok szkół i przejść dla pieszych z których często korzystają dzieci
udające się lub wracające ze szkoły. W ramach prowadzonych działań "Bezpieczna droga do szkoły" policjanci będą wyciągali
surowe konsekwencje w stosunku do kierowców, którzy dopuszczają się wykroczeń drogowych mogących być przyczyna
potrącenia tak zwanych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Tegoroczne Mistrzostwa Świata w klasie Mikro
odbyły się w dniach od 30 czerwca do 6 lipca na wo-
dach zatoki Gdańskiej. Pierwsze miejsce zajęli rosja-
nie z doskonałym żeglarzem Gennadinem Svistuno-
vem. Drugie miejsce zajęła załoga w składzie Szymon
Szymik z Łodygowic, Andrzej Szuta z Bielska-Białej
i Jakub Bączek z Wilkowic. Tytuł wicemistrzowski
beskidzcy żeglarze zdobyli na łodzi Bielmar Saling
Team. W mistrzostwach wzięło udział 45 załóg.

Niedługo po mistrzostwach świata, odbyły się Mi-
strzostwa Polski w Giżycku na Jeziorze Niegocin. Na
starcie stanęło 20 załóg w tym 16 w dywizji cruiser,
w której startowała załoga Bielmar Sailing Team
w składzie Szymon Szymik, Andrzej Szuta i Oskar
Śleziona. Po 3 dniach zmagań żeglarzy, udało się ro-
zegrać 9 wyścigów. Pierwsze miejsce w dywizji cru-
iser zajęła załoga Szymona Szymika z Łodygowic,
drugie miejsce Mariusz Wandasiewicz z Imielina
a trzecie Marek Kowalski z Gdańska. Załoga Biel-
mar Sailing team zajęła również doskonałe 3 miejsce
w klasyfikacji generalnej regat zdobywając tym sa-
mym podwójny tytuł Mistrza Polski w klasie Micro

Szymon Szymik wicemistrzem świata i mistrzem Polski
w dywizji cruiser oraz II wicemistrza Polski w klasie
Micro w klasyfikacji generalnej.

„Pływam od dziecka. Pierwszy raz byłem na Mazu-
rach, gdy miałem 3 lata. Pierwszą łódkę klasy opty-
mist miałem w wieku 7-8 lat. Później pływałem w za-

łodze Marcina Slopka na Darze Odzieży. W 2003 roku
zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski” - mówi Szymon
Szymik o swoich żeglarskich doświadczeniach. Teraz
mistrzostwo Polski i wicemistrzostwo świata Z An-
drzejem Szutą pływali również jachtem Bucefał klasy
pięćset i tutaj zaliczyli wiele sukcesów. Mają tytuł wi-
cemistrzów Polski, zwycięstwo w regatach Aulis Cup,
pływają w Pucharze Polski. Bucefała zaprojektował
i zbudował ojciec Szymona, Grzegorz Szymik.

Talik

K R O N I K A   P O L I C Y J N A

Komendant Ryszard Oleś
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KLUB PROMYCZEK
W PIETRZYKOWICACH

ogłasza zapisy
 do następujących sekcji i kół zainteresowań:

• Popołudnie Przedszkolaka - dla dzieci
od 3 - 6 lat,

• Zajęcia indywidualne gry na keyboardzie -
b.o. wiekowych,

• Zajęcia indywidualne gry na gitarze - b.o.
wiekowych,

• Zespół wokalny - dzieci w wieku szkolnym
(uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum).

Chętnych prosimy o kontakt osobisty
lub telefoniczny (033) 863 22 86 ,

od wtorku do soboty  w godz. 15.30 - 19.30.

Zapisy przyjmujemy do 29.09.2008 r.

ogłasza zapisy dzieci i młodzieży
do następujących sekcji i kół zainteresowań :

• Zespół "Mali Magurzanie" - chłopcy od 3 klasy szkoły
podstawowej,

• Sekcja modelarska - chłopcy od 3 klasy szkoły
podstawowej,

• Zajęcia plastyczne - dzieci od 5 lat
(zajęcia w GOK i Zarzeczu ),

• Język niemiecki,

• Sekcja Tańca Nowoczesnego - od 3 klasy szkoły
podstawowej,

• Rytmika dla dzieci - od 3 lat,

• Język angielski.

Zapisy do dnia 26.09.2008r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Łodygowicach lub pod numerem tel. 033 863 10 86,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOK.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W ŁODYGOWICACH
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5 kwietnia br. w Remizie OSP w Łodygowicach jubileusz
40-lecia działalności świętowało Koło Gospodyń Wiejskich
z  Łodygowic.

Na uroczystości gościło wiele zacnych osób, m.in.: Wójt Gmi-
ny Andrzej Pitera, Zastępca Burmistrza Żywca Małgorzata
Bieszczad, Michał Kliś - artysta malarz pochodzący z Łodygo-
wic, Zygmunt Czernek Dyrektor Domu Muzyki w Bielski -
Białej, radna Rady Powiatu Józefa Urbaniec, radny Rady Gmi-
ny Kazimierz Mędrzak, Sekretarz Gminy Stanisław Kuchar-
czyk, sołtys wsi Łodygowice Eugeniusz Góra, Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury Renata Talik oraz przedstawiciele orga-
nizacji społecznych działających w Gminie Łodygowicach.

Jak przystało na dostojny jubileusz było wiele wspomnień,
goście składali na ręce Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiej-
skich, Elżbiety Suchanek. płynące z serca życzenia dla wszyst-
kich pań. Imprezę swoja obecnością  uświetnił także zespół
"Magurzanie" z Łodygowic.

Ponieważ każdy jubileusz skłania do przemyśleń i sięgania
do historii poniżej przybliżamy czytelnikom kilka faktów
z długoletniej historii koła.

Koło Gospodyń Wiejskich w Łodygowicach powstało w 1968
roku z inicjatywy pana Józefa Polewczyka - nauczyciela tutej-
szego technikum rolniczego. Pierwszą przewodniczącą została
Pani Stanisława Kubieniec. Skład liczebny wynosił wówczas
ok. 80 osób. W latach 1970-2002 funkcję przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich pełniła pani Wanda Wałęga, która ze wzglę-
du na zły stan zdrowia zrezygnowała z powierzonej funkcji po-
zostając jednakże honorową przewodniczącą koła. Przez wiele
lat koło dotowane było przez GS "Samopomoc Chłopska"
w Łodygowicach, tutejsze Kółko Rolnicze oraz Urząd Gminy
w Łodygowicach. Działalność Koła skupiała się głównie na or-
ganizowaniu różnorodnych kursów, konkursów, wycieczek kra-
joznawczych. Koło rozprowadzało drób, płody rolne, kobiety

40-lecie działalności KGW

czynnie uczestniczyły w różnorodnych imprezach o zasięgu
gminnym oraz uroczystościach kościelnych. Organizowało tak-
że liczne zabawy, które cieszyły się wielkim uznaniem miesz-
kańców. W 1976 roku z inicjatywy pani Wandy Wałęgi powstał
Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni, który aż do roku 1983 pro-
wadziła obecna przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Łodygowicach pani Elżbieta Suchanek.

Dziś Koło liczy 40 kobiet. Siedziba KGW po wielu latach
"tułaczki" mieści się w łodygowickim Zamku. Obecnie człon-
kinie Koła prowadzą ożywioną działalność:

- czynnie uczestniczą w imprezach organizowanych przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury (Przegląd Kolęd i Pastorałek w Łodygo-
wicach, Przegląd Tradycji Ludowej). Wiele nagród zdobyły
członkinie koła w Konkursach Wypieków Wielkanocnych,

- panie odwiedzają placówki szkolne i przedszkolne, przybliża-
jąc dzieciom tradycje, zwyczaje i obrzędy naszych przodków,

- uczestniczą w uroczystościach kościelnych i gminnych,
ubogacając je swoją obecnością i śpiewem.

- nie sposób wyobrazić sobie dożynek gminnych bez ich udziału.
W 2003 roku z inicjatywy koła powstała w "Zamku" "Izba Re-

gionalna", w której gromadzone są historycz-
ne eksponaty, archiwalne fotografie, stare me-
ble i sprzęty gospodarstwa domowego.

Jedną z ciekawszych inicjatyw jest cykl
spotkań pt.: "Poznajmy się", na które zapra-
szane są osoby wywodzące się z Łodygowic
lub mieszkające na terenie wsi, które wy-
różniają się spośród innych ciekawą pasją.
KGW organizuje także wycieczki krajo-
znawczo - edukacyjne. Koło czynnie współ-
pracuje z Radą Sołecką, Gminnym Ośrod-
kiem Kultury i placówkami oświatowymi
z terenu Łodygowic. Gospodynie reprezen-
tują gminę w imprezach o zasięgu powiato-
wym np.: "Gotowaczce", dożynkach powia-
towych, konkursach wieńców, itp.

Talik


