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Wiele dzieje się w gminie Łodygowice
w kwestii inwestycji. Jest to zgodne ze
strategią przyjętą przez Andrzeja Piterę,
wójta gminy oraz radnych, którzy cały
czas popierają włodarza Łodygowic, jak
i bardzo ambitny budżet gminy.

O tym, co zostało zrobione, a co jeszcze
w planach na stronie 2.

Orlik w Pietrzykowicach
za 1 mln 350 tys. złotych

otwarty

Sukces Magurzan
Zespół Regionalny "Magurzanie" ob-

chodzi w tym roku  25-lecie swojego ist-
nienia. O jubileuszu ciężkiej pracy i pięk-
nym zwieńczeniu trudu na stronie 8.

3 mln złotych
na termomodernizacje szkół

Bezpiecznie do szkoły
Nowy rok szkolny - szczególnie dla

pierwszoklasistów - jest sporym wyzwa-
niem. Nie tylko chodzi o przystosowanie
się do nowego środowiska, ludzi, obowiąz-
ków, ale - co najważniejsze - o bezpieczne
docieranie do i ze szkoły. Kilka podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa na stronie 11.

Sołeckie wieści
Aktywne działanie, nowe pomysły oraz

troska o ludzi najbardziej potrzebujących
to cechy społeczności wsi Bierna.

O osiągnięciach KGW, OSP, Rady So-
łeckiej oraz ludzi którym na sercu leży roz-
wój Biernej na str. 9 i 10.

- Dni Łodygowic
- Dożynki Gminne
- Złote Gody małżonków

Fotoreportarze:
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Wiele dzieje się w gminie Łody-
gowice w kwestii inwestycji. Jest
to zgodne ze strategią przyjętą
przez Andrzeja Piterę wójta gmi-
ny oraz radnych, którzy cały czas
popierają włodarza Łodygowic,
jak i bardzo ambitny budżet gmi-
ny. Efekty widać, kończy się ter-
momodernizacja szkół, nowe par-
kingi cieszą zmotoryzowanych,
przybywa chodników i wyremon-

towanych dróg, centrum Łodygowic zmienia swoje oblicze,
gmina jest kanalizowana, a 7 września oddano do użytku no-
woczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, zbudowany w ra-
mach rządowego programu Orlik 2012.

Andrzej Pitera: To jedno z ważnych przedsięwzięć, którego
podjęła się gmina Łodygowice, a więc budowa nowoczesnej
infrastruktury sportowej. Uważam, że taka inwestycja - której
brakowało na terenie gminy-  będzie znakomicie służyć mło-
dzieży. Po otwarciu nowoczesnej hali sportowej, to kolejny
obiekt, który będzie pełnił bardzo ważną funkcję nie tylko dla
młodych ludzi, ale wszystkich mieszkańców.

Jaki był koszt tego przedsięwzięcia?
Andrzej Pitera: 1mln 350 tys zł,  dofinansowanie otrzymali-

śmy z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego. Myślę,
że efekt jest w pełni satysfakcjonujący. To nowoczesny kompleks,
dwa boiska: jedno do piłki nożnej z trawiastą murawą sztuczną,
drugie do koszykówki i siatkówki w tartanie. Mam nadzieję, że
będzie on spełnieniem wszelkich oczekiwań mieszkańców.

Co bardzo istotne z kompleksu będą mogli korzystać bez-
płatnie wszyscy mieszkańcy, a pracownik urzędu cały czas
czuwał będzie nad przestrzeganiem regulaminu.

Dzięki sztucznemu oświetleniu kompleks będzie czynny do
późnych godzin wieczornych. Zatem wszystkich zachęcamy
do korzystania z obiektu.

Wciąż najważniejszą inwestycją jest kanalizacja.
Andrzej Pitera: Tak i co ważne jesteśmy już na półmetku.

Jest zbudowane ok. 100 km sieci kanalizacyjnej, na planowa-
ne 216 km w całej gminie. Myślę, że harmonogram- jeśli cho-
dzi o terminy wykonania- nie jest zagrożony. Oczywiście spo-
re utrudnienia powoduje odtworzenie dróg gminnych. Wielu
mieszkańców w tej kwestii ma zastrzeżenia, my je podzielamy
i będziemy interweniować u zamawiającego, inwestora, jak
i u wykonawcy. Poprawki muszą dać efekt zadowalający.

Kolejna ważna sprawa czyli droga ekspresowa.
Andrzej Pitera: Wystosowałem odpowiednie pisma do in-

westora, a więc do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz do Wojewody Śląskiego. Chodzi o to, by
w planach przeprowadzenia trasy ekspresówki  uwzględnić
wszystkie wnioski mieszkańców- zwłaszcza z Pietrzykowic-
którzy są najbardziej "zagrożeni" w tej kwestii. Mam na myśli
głównie rejon ulic: Zadolne i Wielodroga, staramy się aby
uwagi mieszkańców- przedstawione nam na spotkaniu

By żyło się lepiej
w Urzędzie Gminy oraz w pismach kierowanych do Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- zostały uwzględ-
nione na etapie projektowania.  Taka inwestycja to ogromne
przedsięwzięcie i mamy wszyscy świadomość, że droga musi
zostać zbudowana, bowiem ma ona kluczowe znaczenie dla
rozwoju całej gminy i nie tylko. Jednak trzeba tak działać, by
nie robić tej inwestycji wbrew ludziom i z naruszeniem ich
interesów.

Kolejnym ważnym tematem jest termomodernizacja szkół.
Andrzej Pitera: Realizowane jest wiele inwestycji. Powiem,

że na ukończeniu - bowiem rozpoczął się rok szkolny- jest
termomodernizacja szkół, która pochłonęła blisko 3 mln zł.
To kolejnym przykład inwestycji dowinansowanej w znacz-
nym stopniu ze środków zewnętrznych. Muszę podkreślić, że
całe zadanie było możliwe do zrealizowania dzięki dobrze
przygotowanej dokumentacji przez pracowników urzędu oraz
operatywności w procesie pozyskania dotacji z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska. Kolejnym ważnym przed-
się wzięciem jest budowa deptaka do jeziora żywieckiego oraz

modernizacja parkingów w Łodygowicach. Koniecznie trze-
ba wspomnieć o remontach i przebudowach dróg oraz chod-
ników. Chcemy, aby mieszkańcom żyło się lepiej.

Czy taka ilość inwestycji, a co za tym idzie ogromne pie-
niądze nie budzi wielu obaw?

Andrzej Pitera: To jest bardzo trudne pytanie zwłaszcza,
kiedy jesteśmy za półmetkiem ciężkiego pod względem bu-
dżetu roku. Ciężki ów Anno Domini 2009 jest między in-
nymi dlatego, że już zanotowaliśmy spadek z wpływów
z podatku dochodowego od osób fizycznych. To pewnego
rodzaju zagrożenie niewykonania wszystkich naszych zało-
żeń. Jednak myślę, że dzięki oszczędnościom na wydat-
kach bieżących, wydatkach związanych z obsługą urzędu
i cięciach  na płacach uda się budżet zamknąć, nie zwięk-
szając już deficytu.

Także niebezpiecznym dla budżetu jest brak zakładanych
wpływów z wpłat za przyłącza kanalizacyjne. Jestem jednak
dobrej myśli. Uważam, że mieszkańcy ze zrozumieniem po-
dejdą do naszych apeli, uregulują zaległe wpłaty i pieniądze
do kasy urzędu wpłyną. Przecież jest to jeden z warunków
przyłączenia ich posesji do sieci kanalizacyjnej.

Rozmawiała Agata Jędrysko
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Zbawienny wpływ sportu na ludzkie ciało znany jest już od
czasów starożytnych. Słowo gimnastyka pochodzi od staro-
greckiego gymnadzo, co oznacza ćwiczyć bez ubrania, upra-
wiać zapasy, wzmacniać się. Platon grecki filozof, piewca za-
let duszy, dostrzegał niebagatelne korzyści płynące z uprawia-
nia gimnastyki. Na szczęście po czasach stagnacji i w naszym
kraju sport wraca do łask. Znakomitą zachętą w tym przypad-
ku są kolejne inwestycje, dzięki którym powstają nowoczesne
obiekty sportowe. Rządowy program Orlik 2012 dzięki dofi-
nansowaniu, daje możliwość każdej gminie na propagowanie
ruchu i rekreacji oraz rozwijanie talentów w piłce nożnej, ko-
szykówce czy siatkówce. To ważne,bowiem lekarze biją na
alarm, coraz częściej u dzieci i młodych ludzi diagnozuje się
wady postawy. W tym przypadku najlepszą receptą jest ruch.
Tę  "wykupiła " gmina Łodygowice oddając do użytku kom-
pleks sportowy w Pietrzykowicach.

8 września uroczyście przecięto wstęgę,a tym samym udo-
stępniono obiekty do użytku wszystkim mieszkańcom gminy.

Adam Wykręt poseł na sejm RP nie krył zadowolenia - to
służy młodzieży. Orliki stanowią znakomitą bazę sportowo-
rekreacyjną dla każdej gminy. Pomysł budowania takich kom-
pleksów na początku został przyjęty z niedowierzaniem, te-
raz- można powiedzieć- jest kolejka chętnych, by plan prze-
nieść na tereny swoich gmin. W tym roku oddanych zostało
450 takich obiektów i zaczyna brakować dotacji. Jak powie-
działem to służy młodzieży nade wszystko i dlatego pragnę
wyrazić słowa uznania dla wójta Andrzeja Pitery.

Wszyscy doskonale wiemy, że dobra zachęta to połowa suk-
cesu. Pietrzykowicki kompleks ma nie tylko preferować sport,

Orlik w Pietrzykowicach ale według posła Wykręta także wychowywać - młodzi ludzie
z pewnością przyjdą chętnie w takie miejsce i spędzą wolny
czas. Być może uda się upiec jeszcze jedną pieczeń i wyrośnie
nam tu za kilka lat drugi Boniek czy Deyna.

Goszczący w Pietrzykowicach w poniedziałkowe przedpo-
łudnie Jacek Falfus wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fi-
zycznej i Sportu  mówił nie tylko o dobroczynnym wpływie
sportu na młodych ludzi, ale o wyrównywaniu szans - mło-
dzieży  z gmin wiejskich także trzeba zapewnić takie same
warunki rozwoju, jak młodym ludziom z miast. Wiceprze-
wodniczący zwrócił także uwagę na niebagatelne aspekty-
myślę, że te boiska mają jeszcze inny wymiar. Tu nie chodzi
tyko o piłkę nożną, polityka państwa powinna być nakierowa-
na na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, upra-
wianie turystyki i w ogóle sportu ze względów czysto pragma-
tycznych. Jak się zorientujemy ile wśród dzieci i młodzieży
mamy wad postawy i ruchu, to się okazuje, że to już jest pato-
logia. Walczyć z tym można tylko w jeden sposób, propagując
zdrowy tryb życia i więcej ruchu. Jeśli teraz, w młodym wieku
nie nabędzie się pewnych zdrowych nawyków, to później nie
należy się w kwestii zdrowia spodziewać niczego dobrego.

Kompleks sportowy w Pietrzykowicach nie mógłby powstać,
gdyby nie wsparcie innych instytucji. Właśnie to podkreślał wójt
Andrzej Pitera - cała inwestycja to efekt bardzo dobrej współ-
pracy pomiędzy Ministerstwem Sportu, Urzędem Marszałkow-
skim i Gminą Łodygowice. W efekcie wspólnego sfinansowa-
nia całego przedsięwzięcia udało się bardzo sprawnie wybudo-
wać ten obiekt - gospodarz Łodygowic zaś dziękując parlamen-
tarzystom powiedział- Państwa niezwykła życzliwość dla po-
trzeb lokalnych społeczności była podstawą do realizacji całe-
go przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że zarówno zgroma-
dzona tutaj młodzież, jak i wszyscy zainteresowani z całej Gmi-
ny - kluby, zespoły, szkoły oraz osoby indywidualne będą miały
od dzisiaj zdecydowanie lepsze warunki do prowadzenia zajęć
sportowych oraz wszelkiego rodzaju aktywności ruchowej.

1mln 350 tys zł kosztował pietrzykowicki "Orlik". To nowo-
czesny kompleks: dwa boiska: jedno do piłki nożnej z tra-
wiastą murawą sztuczną oraz drugie do koszykówki i siatków-
ki w tartanie.

Sceptycy pewnie zapytają czy to aby nie za drogo?
Choć jest niegrzecznie odpowiadać pytaniem na pytanie,

owo jednak samo ciśnie się na usta - ile w takim razie warte
jest zdrowie naszych dzieci?

Przygotowała Agata Jedrysko
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Zmiany w budżecie - to główne tematy sesji Rady Gminy
Łodygowice.  Za taki stan rzeczy odpowiedzialne są mniejsze-
aniżeli zakładano- wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych i podatku z działalności gospodarczej. Zmiany
w budżecie gminy są niezbędne, aby zagwarantować środki na
wszystkie zaplanowane inwestycje w tym roku- tłumaczy Sta-
nisław Kucharczyk przewodniczący Rady Gminy- zwłaszcza
chodzi o przedsięwzięcia dotowane z tzw. środków zewnętrz-
nych. Trzeba podkreślić, że nie będziemy ograniczać wydat-
ków na inwestycje, ponieważ większość z nich jest dofinanso-
wana, aby nie utracić tych pieniędzy będziemy je nadal reali-
zować. Wszystkie cięcia dotyczą wydatków bieżących na dzia-
łalność urzędu i gminy- dodaje przewodniczący Kucharczyk.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia pla-
nu odnowy miejscowości Łodygowice, jest on niezbędny do
tego, by otrzymać na ten cel środki z programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Również radni uchwalili nowe taryfy za
korzystanie z cmentarzy i znajdujących się tam urządzeń,  jak
i dyskutowali nową ustawę o funduszu sołeckim. W tym przy-
padku rajcy zdecydowali, iż ze względu na ograniczone środki
finansowe przynajmniej na razie taki fundusz nie zostanie
wyodrębniony. Wszystkie sołectwa i wnioski z rad sołeckich
są realizowane i uważamy, że to na chwilę obecną formuła
wystarczająca - mówi Stanisław Kucharczyk.

Przyjęto również - to  bardzo istotne- sprawozdanie z reali-
zacji budżetu za pierwsze półrocze, które pozytywnie oceniła
Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wojewoda .

Cieszymy się z tego bardzo, ponieważ budżet ten nastawio-
ny jest  nieomal całkowicie na inwestycje, realizację określo-
nych zadań. Oczywiście są tego konsekwencje, ale mam na-
dzieję, że wszystkie ważne przedsięwzięcia- przede wszyst-

Stawiamy czoła problemom

kim budowę kanalizacji-  uda się zamknąć w ramach budżetu
uchwalonego na 2009 rok - twierdzi Kucharczyk.

Radni zajmowali się także ważkimi problemami mieszkań-
ców, przede wszystkim zapoznawali się z bieżącymi informa-
cjami na temat budowy wspomnianej już kanalizacji. Na wnio-
sek mieszkańców i rady sołeckiej Zarzecza zajęto się proble-
mem odbudowy dróg.

Tutaj pojawia się sporo wątpliwości, bowiem ze względu na
brak zgód mieszkańców na prowadzenie sieci przez tereny
prywatne w wielu miejscach konieczne było "wejście" w drogi,
tu pojawił się problem- brak pieniędzy na odtworzenie gmin-
nych traktów. Jak się okazuje dotyczy on całej gminy, ale naj-
bardziej dotknął Zarzecze, gdzie w wielu miejscach rozkopa-
ne są całe drogi i niestety wykonawca wstrzymał prace odtwo-
rzeniowe ponieważ zabrakło w kontrakcie funduszy  na ten
cel. Z informacji, jakie otrzymaliśmy od wykonawców wyni-
ka, iż będzie możliwe przesuwanie środków finansowych, tak
aby jak najszybciej- jeszcze przed zimą- przywrócić drogom
stan pierwotny, później zaś zostanie podjęta decyzja, co do
dalszego finansowania prac- twierdzi Stanisław Kucharczyk.

Radni także na bieżąco monitorują prace przy budowie
drogi ekspresowej 69 i interweniują zawsze, kiedy trzeba
chronić interes mieszkańców gminy. Problemy pojawiły się
w Pietrzykowicach w obrębie ulicy Zadolne i Wielodroga,
które przecina droga ekspresowa. Radni wraz z mieszkańca-
mi podjęli interwencję, by interes mieszkańców w czasie przy-
gotowania, przed pozwoleniem na budowę był należycie za-
bezpieczony.

I tym razem trzeba podkreślić jednomyślność radnych i chęć
współpracy, efekty są widoczne.

Opracowała Agata Jędrysko

* Do obowiązków właścicieli posesji należy uprzątnięcie
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chod-
nik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla
ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieru-
chomości.

* Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
właściwej pielęgnacji terenów stanowiących jego własność.
Pod pojęciem pielęgnacji należy rozumieć m.in. wykaszanie
i odchwaszczanie. Przynajmniej raz w roku należy wykosić
trawę na posesji.

* W domowych kotłowniach węglowych dopuszczalne jest
palenie takich odpadów, które w procesie spalania nie wy-
wołują szkodliwych skutków dla środowiska. Należą do nich
głównie: papier, tektura, drewno, odpady kory i korka, troci-

ny, drewniane ścinki, płyty wiórowe. Niedopuszczalne jest
spalanie odpadów takich jak: opony, folie i inne tworzywa
sztuczne, drewno impregnowane itp.

* Każda nieruchomość zabudowana powinna być ozna-
czona numerem porządkowym. Brak na niektórych budyn-
kach tabliczek z numerami domów powoduje duże utrud-
nienia w dotarciu pod wskazany adres poczty, pogotowia
itp. W związku z tym przypomina się o obowiązku oznacze-
nia nieruchomości numerem porządkowym i umieszczenia
tabliczki na budynku.

* W zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomo-
ściach oraz terenach użytku publicznego, właściciele powinni
również starać się o estetyczny wygląd budynku i jego otocze-
nia oraz uprzątniecie terenu nieruchomości z zanieczyszczeń
i nieprzydatnych przedmiotów powodujących nieporządek.

OGŁOSZENIE Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI



Nr 7/72 wrzesień 2009 5

BIULETYN SAMORZĄDOWY Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze

5

BIULETYN SAMORZĄDOWY Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze

www.lodygowice.plNr 7/72 wrzesień 2009

SERWIS WIADOMOŚCI GMINNYCH
Oszczędny dwa razy zyskuje
Zasadę tę nie tylko doskonale znają, ale nade wszystko stosują wła-

dze Gminy Łodygowice. Dzięki oszczędnościom z zimowego utrzy-
mania dróg powiatowych finansowany ze środków PZD w Żywcu
można było wyremontować barierki na moście przy ul. Batorego w
Łodygowicach. O tę inwestycję prosili mieszkańcy, a dbałość o bez-
pieczeństwo była przysłowiową kropką nad "i". Z tych samych powo-
dów, po skutecznej interwencji radnych z Pietrzykowic, przeniesiono
przejście dla pieszych (obok Ośrodka Zdrowia).  Natomiast w Zarze-
czu wyłożono kostką brukową podwyższone przejście dla pieszych.

Pozostając w temacie bezpieczeństwa należy wspomnieć
o Ośrodku Zdrowia w Łodygowicach, gdzie z myślą o niepeł-
nosprawnych dostosowano toalety. Jak wiadomo osoby spraw-
ne inaczej, pomimo licznych kampanii medialnych i społecz-
nych, nadal trafiają na bariery architektoniczne, które sku-
tecznie utrudniają im codzienną egzystencję. Dlatego też każ-
da inwestycja- nawet najdrobniejsza- ułatwiająca im funkcjo-
nowanie jest ważna i zasadna.

Drobne acz kosztowne zabiegi budowlane cieszą nie tylko
oko, nade wszystko dają konkretne oszczędności bądź wymier-
ne efekty. Tak jest w przypadku Ośrodka Zdrowia w Pietrzy-
kowicach, gdzie zostały wymienione wszystkie okna na parte-
rze budynku, drzwi wejściowe i garażowe. Efekty będą szcze-
gólnie odczuwalne zimą, kiedy rachunki za ogrzewanie będą
niższe. To co z pewnością ucieszy oko i zasyci zmysł estetyki
to nowa podłoga w Sołtysówce w Pietrzykowicach i świeżo
pomalowane ściany. Z tych pomieszczeń korzystają panie
z Koła Gospodyń Wiejskich, a wiadomo, że kobiety są szcze-
gólnie wrażliwe, jeśli chodzi o czystość i schludność. Na ko-
niec w kwestii porządku i ładu warto wspomnieć o nowym
oznakowaniu na terenie całej gminy Łodygowice, które zosta-
ło ustawione przy dojazdach do kościołów i cmentarzy. Spraw-
dza się znane powiedzenie: mała rzecz , a cieszy.

Radość dla kierowców
65 tys zł kosztował parking w Łodygowicach Dolnych. Nowe

miejsce postojowe, o które starali się mieszkańcy zajęło 1000 m
kw., usytuowane jest - dzięki uprzejmości Księdza Prałata Józefa
Zajdę - przy kościele i cmentarzu. Każdy posiadacz czterech kółek
wie, jak istotne są parkingi, szczególnie gdy np. w dni świąteczne
trzeba nam zaparkować samochód. Z pewnością ta inwestycja jest
znakomitym rozładowaniem problemów postojowych w gminie.

Praca wre
Trwa modernizacja Placu Wolności w Łodygowicach. Inwesty-

cja ta jest częścią projektu o nazwie "Budowa Centrum Kulturalne-
go", dofinansowanego ze środków unijnych. W ramach tych dzia-
łań zbudowany będzie deptak w kierunku Zarzecza (do Jeziora
Żywieckiego), parking obok Gminnego Ośrodka Kultury (Dom
strażaka), a Plac Wolności zyska nowe oblicze. W dalszej kolejno-
ści zmodernizowany zostanie budynek przy placu, w którym swoje
miejsce znajdzie Biblioteka Gminna. Do końca roku nierucho-
mość ta zostanie rozebrana, a nowa będzie oddana do użytku jesie-
nią przyszłego roku. Koszt wszystkich inwestycji to blisko 2,5 mln
zł, z dotacji unijnych gmina dostanie na ten cel 1,2 mln. zł.

Ważną informacją dla mieszkańców jest to, że budowa Cen-
trum Kulturalnego nie wpłynie na ilość miejsc parkingowych
wokół kościoła, a ściślej rzecz ujmując nie będzie ich mniej.

Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową jest
zgodna z projektem zatwierdzonym do sfinansowania, zaś pro-
jektodawcy przekonani są o tym, iż  w ten sposób w znacznym
stopniu poprawi się estetyka placu. Zdjęty asfalt został wyko-
rzystany przy budowie chodników i dróg gminnych, co dało
spore oszczędności, które można będzie wykorzystać do sfi-
nansowania innych inwestycji.

Inwestycje te zapewne utrudniają życie mieszkańcom, za to
po zakończeniu z pewnością wszyscy z przyjemnością oglądać
będą efekty i zapewne również z nich korzystać.

Ważne dla zapominalskich
Nie wszyscy jeszcze wymienili dowody osobiste. Mimo senty-

mentu do zielonych książeczek, obowiązku tego trzeba dopełnić.
Termin ustawowy upłynął 31 marca 2008 roku. Każdy, kto w tym
czasie nie zamienił starego dowodu tożsamości na nowy, musi
jak najszybciej wystąpić ze stosownym wnioskiem. Jak się okazu-
je w gminie Łodygowice są jeszcze osoby, które nadal posługują
starym i nieważnym, ale jakże istotnym dokumentem.

Dowód osobisty bowiem potwierdza tożsamość poświad-
cza, że jego posiadacz jest obywatelem Polski oraz daje upraw-
nienie do przekraczania granic między państwami należący-
mi do Unii Europejskiej. Brak ważnego dokumentu uniemoż-
liwia załatwienie licznych spraw w urzędach, bankach i in-
nych instytucjach. Nie można zatem zwlekać i choć na ogół
nie lubimy załatwiać spraw urzędowych, w tym przypadku
należy się przemóc i to jak najszybciej.

W razie jakichkolwiek trudności związanych z wymianą do-
wodu osobistego, urzędnicy gminni  zapewniają wszelką moż-
liwą pomoc, wystarczy zadzwonić pod nr. Tel. 033 863-05-14.

Odwlekanie tego obowiązku, jak innych równie ważnych
nie daje nic poza kłopotami.

Nie można się zgubić
Tabliczki z nazwami ulic- niby drobiazg- sprawa ważna szcze-

gólnie dla turystów i przyjezdnych. Dla kogoś kto porusza się
przy pomocy mapy czy planu danej miejscowości bądź miasta,
brak odpowiedniego oznakowania traktów oznacza błądzenie
i stratę czasu. W efekcie zniechęcony człowiek opuszcza dane
miejsce z większym bądź mniejszym niesmakiem. W gminie
Łodygowice ten problem przestaje istnieć, ku uciesze wszyst-
kich przybywających w te malownicze okolice, nie znających
terenu. W czerwcu zamontowano ponad 100 nowych tabliczek
z nazwami ulic. Zostały także oznakowane ważniejsze instytu-
cje: ośrodki zdrowia, poczta, budynek Komisariatu Policji.
Również w gminie ustawiono 10 tablic, zaktualizowanych
z Mapą Gminy Łodygowice, a także dwa "Witacze": w Łodygo-
wicach i Zarzeczu. Kolejny stanie w Pietrzykowicach po zakoń-
czeniu modernizacji parkingu koło kościoła. Teraz każdy kto
odwiedzi Gminę Łodygowice, nie znając terenu poczuje się, jak
w domu. Z mapą trafi nieomal wszędzie, gdzie zechce.

Opracowała Agata Jędrysko
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Kochamy lato nie tylko za słoneczne dni, ale przede wszyst-
kim za bogactwo darów natury i matki ziemi. Owoce pełne
słońca, aromatyczne warzywa. Każdy letni spacer to radość
wszystkich zmysłów, pełne kwiatów i ziół łąki, lasy pachnące
żywicą i jagodami, falujące łany zbóż. Dla jednych lato ozna-
cza czas wypoczynku i napawania się pełnią natury, dla in-
nych- rolników- ciężką prace. Czas zbiorów to uwieńczenie
ich trudu, zaś dożynki to podziękowanie matce ziemi za hojne
dary. Tak też dziękowano w gminie Łodygowice w ostatni week-
end sierpnia, który jeśli chodzi o aurę był wymarzonym cza-
sem dla świętowania. Dożynki gminne, inaczej święto plonów
tradycyjnie rozpoczęło się mszą świętą dziękczynną w inten-
cji wszystkich rolników.

Koncelebrowane nabożeństwo w kościele parafialnym św.
Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach odprawiali ks. pra-
łat Józef Zajda, ks. kanonik Jan Goryl oraz ks. Wiesław Ostrow-
ski, zaś Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Chór "Cantata"
z Łodygowic dopełniły celebry. Po sumie uczestnicy święta plo-
nów w barwnym korowodzie dożynkowym prowadzonym przez
starostów Jadwigę i Jana Mrowców, przeszli ulicami Łodygo-

wic pod zamek, gdzie czekały na nich kolejne atrakcje imprezy.
Najważniejszym punktem świętowania było wręczenie wójtowi
Andrzejowi Piterze chleba wypieczonego z tegorocznego ziar-
na. Bochen gospodarzowi gminy podali starostowie dożynek,
ten zaś obiecał dzielić go sprawiedliwie pomiędzy wszystkich
mieszkańców. Później wójt Pitera wraz z przewodniczącym
Rady Gminy Stanisławem Kucharczykiem, radnymi oraz gość-
mi, łamali chleb i częstowali zgromadzonych. Wśród zapro-
szonych nie zabrakło m.in. posła  Stanisława Szweda, Mariana
Ormańca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa
Śląskiego,Stanisław Jakusa wicestarosty Jabłonkowa, Jana Har-
tela starosty Kysuckiego Novego Mesta oraz Krzysztofa Długo-
sza wiceburmistrza Gogolina i Franciszka Holeczka przewod-
niczącego Rady Miasta w Gogolinie.

Wieńcami dożynkowymi obdarowani zostali: wójt gminy,
przewodniczący Rady Gminy, księża proboszczowie, sołtysi
oraz rolnicy: Krzysztof Handerk z Łodygowic, Stanisław
i Adam Świerczkowie z Biernej, Maria Kuboszek z Pietrzy-
kowic i Jan Barabasz z Zarzecza. Ceremonię tę okrasiły panie
z Kół Gospodyń Wiejskich ciekawymi i dowcipnymi przy-

 Plon niesiemy plon...

śpiewkami, które bardzo podobały się widzom. Później ze-
brani wysłuchali występów Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Gogolina oraz Zespołu Niagara z Kysuckiego Novego Me-
sta. Doskonale rozbawił wszystkich "Kabaret u Bacy" z Jele-
śni. Zakończeniem uroczystości dożynkowych była potańców-
ka, a  przygrywał zespół "Bravo" z Łodygowic.

Warto na koniec krótko przypomnieć historię dożynek, a ta
sięga czasów biblijnych. Święto plonów wówczas nazywano So-
kut, a podczas ceremonii potrząsano na cztery strony świata, czte-
rema gałązkami-  palmy, wierzby, mirtu i cytrusu. Ów zwyczaj
obrazował uprawy i młócenie. W tradycji polskiej był to niegdy-
siejszy zwyczaj ludowy Słowian i plemion bałtyckich, zwany
-w zależności od regionu kraju - wyżynkami, obrzynkami, wień-
cem, wieńcowem, okrężnem. Wówczas dożynki związane były
z kultem roślin i drzew,a później z pierwotnym rolnictwem.
W XVI wieku dożynki zagościły na dworach majątków ziem-
skich. Urządzano je dla żniwiarzy (służby folwarcznej i pracow-
ników najemnych) w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach
i zebrane plony. U schyłku XIX wzorem dożynek dworskich,
zaczęto urządzać dożynki chłopskie. Po II wojnie światowej go-
spodarzami dożynek byli zwykle przedstawiciele władz admini-
stracyjnych i różnych szczebli, zaś uroczystości miały charakter
polityczny.,Mimo to zachowywano elementy tradycyjne: uroczy-
ste pochody z wieńcami i pieśni. Dożynkom zazwyczaj towarzy-
szyły różne festyny ludowe. (źródło: Wikipedia)

Opracowała Agata Jędrysko
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3 000. 000 zł otrzymała Gmi-
na Łodygowice na realizację
projektu "Na swoim lepiej". Pie-
niądze pochodzą z Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki i posłużą wszystkim, którzy będą
chcieli zainwestować we własną działalność gospodarczą.
W projekcie uczestniczyć będzie 50 osób (w tym przynajmniej
30 kobiet), zarówno pracujących, jak i bezrobotnych. Na po-
czątku wszyscy beneficjenci uczestniczyć będą w bezpłatnym
kursie przedsiębiorczości, gdzie podczas zajęć zapoznają się z
tajnikami marketingu, finansów, zarządzania, prawa oraz in-
formatyki. Ta wiedza z pewnością stanie się znakomitym fun-
damentem pod kolejny etap, jakim będzie przygotowanie biz-
nes planu pod czujnym okiem ekspertów. Jeśli okaże się, że
ów plan jest realny i morze przynieść wymierne korzyści, wów-

Szansa na lepszą przyszłość
czas przyszli przedsiębiorcy otrzymają po 40 tys. zł na rozpo-
częcie działalności gospodarczej. Ponadto każdy z uczestni-
ków projektu dodatkowo dostanie 6 tys. zł na pierwsze
6 miesięcy działalności, natomiast dwadzieścia osób otrzyma
kolejne 6 tys. zł na półroczną działalności firmy - chodzi tu
o biznes o podwyższonym ryzyku. Przez cały okres trwania
projektu beneficjenci będą mieli do dyspozycji ekspertów
z zakresu zarządzania i finansów, na bieżąco monitorujących
rozwój firm. Nabór chętnych do udziału w tym przedsięwzię-
ciu rozpocznie się w lutym, a potrwa do kwietnia 2010 r. Biu-
ro projektu zostanie uruchomione w styczniu przyszłego roku,
zaś informacje będą ukazywać się na bieżąco na stronie Urzę-
du Gminy oraz w kolejnych wydaniach Biuletynu Informacyj-
nego Gminy Łodygowice.

Przygotowała Agata Jędrysko

W związku z budową kanalizacji w gminie Łodygowice,
zwracamy się do wszystkich mieszkańców z apelem o do-
konywanie wpłat na poczet wykonywanych przyłączy ka-
nalizacyjnych do poszczególnych nieruchomości. Trzeba
podkreślić, że wpływy z tego tytułu są bardzo istotnym
elementem w naszym budżecie.

Prosimy by - w miarę możliwości - do końca roku wy-
pełnić harmonogram płatności zgodnie z podpisaną
umową o przyłącze kanalizacyjne.

Brak umowy i brak wpłat może przynieść daleko idące
konsekwencje związane niepodłączeniem nieruchomości do
kanalizacji.

Uwaga!  Ważne komunikaty!

Kiedy wybrzmiał ostatni dzwonek w szkołach na terenie Gminy Łodygowice, a uczniowie z radością myśleli o planach
wakacyjnych, ekipy budowlane rozpoczynały prace. Kilka miesięcy wcześniej została podjęta decyzja przez wójta gminy o
zaplanowaniu termomodernizacji placówek oświatowych: ZSO w Łodygowicach, ZS w Pietrzykowicach oraz ZSP w Zarze-
czu. Na całą inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, co jest jednym z najwio-
ększych przedsięwzięć oświatowych w Wojewódz-
twie Śląskim. Część pieniędzy to dotacja, część
kredyt na preferencyjnych warunkach. Koszt in-
westycji to ponad 3 mln zł. W ramach termomo-
dernizacji ściany budynków zostały ocieplone
oraz docieplone stropy, wymieniono okna i drzwi
oraz instalację CO wraz z zamontowaniem no-
woczesnych kotłów kondensacyjnych (110%
sprawności), w których wykorzystywane jest cie-
pło powstające przy spalaniu gazu. Ocieplenie
budynków i nowoczesna instalacja od tegorocz-
nej zimy  będą atutami w naszych placówkach.
Do tego elewacje budynków są nowe, co zdecy-
dowanie poprawi estetykę szkół.

Opr. Agata Jędrysko

Każdy z mieszkańców po wyjściu firmy budują-
cej kanalizację otrzyma do podpisania oświadcze-
nie o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.
Jeśli ktoś ma jakiekolwiek uwagi czy zastrzeżenia
do wykonanych prac, jedyną szansa jest niepod-
pisywanie tego oświadczenia, dopóki firma nie
dopełni swoich obowiązków.

Należy zwracać na to baczną uwagę, gdyż jest
to ważny instrument przy ewentualnych roszcze-
niach.

Estetycznie i oszczędnie − 3 mln zł. na szkoły gminne
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Zespół Regionalny "Magurzanie" obchodzi w tym roku
25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji przygotowaliśmy pro-
gram "Na zielone świątki", w którym wzięli udział zarówno
obecni, jak i byli członkowie zespołu. Inscenizacja dotyczy
zwyczaju "mojenia" pól i domów mieszkalnych, opalania zbóż
tzw. łopalackami oraz wspólnego świętowania przy ognisku.

Gazdowie przygotowują wówczas tradycyjną jajecznicę na
"spyrce" i dzielą się nią ze wszystkimi uczestnikami. Program
został opracowany przez założycielkę, choreografa i kierow-
nika zespołu Krystynę Mikociak, charakterystyczną muzykę
dobrał Józef Łanowski, a stronę wokalną przygotowała Teresa

Chrapek. Prawie półroczną pracę tych trzech świetnych znaw-
ców folkloru doceniło jury Festiwalu Folkloru Górali Pol-
skich w Żywcu, które określiło program jako porywający
i dopracowany do najmniejszego szczegółu.

Sukces Magurzan
Na Wiejskim Przeglądzie

Zespołów Artystycznych
w Brennej zajęliśmy III
miejsce, a w ramach Festi-
walu Folkloru Górali Pol-
skich zdobyliśmy wyróżnie-
nie za wybitne walory wido-
wiskowe prezentacji obrzę-
dowości Zielonych Świątek.
Szczególnie cieszy nas ta
druga nagroda, gdyż pomi-
mo dużej konkurencji, sta-
nęliśmy na wysokości zada-
nia. Festiwal w Żywcu ob-
chodził w tym roku swój jubileusz 40-lecia, co skłoniło do
zaciętej rywalizacji aż 29 zespołów, które prezentowały wyso-
ki poziom artystyczny.

Występowaliśmy około godziny 22.00, co pozwoliło wpro-
wadzić na scenie niezwykle widowiskową grę świateł, podczas
biegu chłopców w ciemności z zapalonymi pochodniami. Bar-
dzo efektowne okazało się zejście śpiewających dziewczyn ze
szczytu amfiteatru na scenę, na co widzowie odpowiedzieli

gromkimi brawami. Podczas "obyrtki" kończącej program,
Magurzanie (jak określiła to jedna z jurorek) wpadli w tanecz-
ny trans. Szybkie tempo tańca, żywiołowość oraz świetna gra
aktorska dały efekt, którego nie spodziewali się ani instrukto-
rzy, ani sami tancerze. Atmosfera podczas występu oddała przy-
jacielską atmosferę, która panuje w zespole. Staramy się spę-
dzać ze sobą jak najwięcej czasu, ciesząc się każdą okazją, kie-
dy możemy wspólnie tańczyć i śpiewać. Ważne jest, że potrafi-
my łączyć świetną zabawę z kultywowaniem tradycji naszych
przodków.

Zdobyte nagrody uważamy za duży sukces, który z pewno-
ścią zmobilizuje nas do dalszej pracy nad zachowywaniem od
zapomnienia tego co piękne, tego co nasze, tego co lokalne -
żywieckie, zarzeckie, pietrzykowickie, łodygowickie i bier-
niańskie.

Elżbieta Mikociak
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Inwestycjami Gmina Łodygowice stoi. Nie inaczej jest
w sołectwie Bierna,  gdzie udało się wiele osiągnąć. Sołtys,
a zarazem radny Władysław Drewniak podkreśla, że gdyby
nie pomoc władz gminy, współdziałanie organizacji społecz-
nych i mieszkańców, niewiele udałoby się osiągnąć. Ponieważ
przybyło w sołectwie nowych domów należało przygotować
dojazdy do posesji. Zatem wyżwirowano pięć ulic: Brzozową,
Rolniczą, Strażacką, Spacerową oraz Widokową, także miesz-
kańcy ulicy Górskiej mogli liczyć na pomoc w tym zakresie.

Wspólnymi siłami wyremontowano remizę, z której korzy-
stają organizacje społeczne działające w Biernej. Ochotnicy
ze straży pożarnej, panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz
rada sołecka pomagali przy modernizacji. W strażnicy mię-
dzy innymi wymieniono okna, instalację wodno-grzewczą,
koszt był spory- 72 500 zł. Na szczęście była też pomoc-
60 tys. przekazał wójt gminy, ponad 10 tys. Ochotnicza Straż
Pożarna, 1900 zł rada sołecka, a i panie z KGW opiekujące się
obiektem dołożyły 620 zł. W tym roku dokończono dzieła,
wycyklinowano podłogę, założono wentylację oraz pomalo-
wano ściany. Zakupiono farby i lakiery, a wszyscy pracowali

społecznie. Działaczki KGW kupiły firany i falbany dekora-
cyjne dzięki czemu sala widowiskowa stała się bardziej este-

S O Ł E C K I E   W I E Ś C I
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tyczna. I w tym przypadku Bierna nie została bez pomocy.
9 tyś przekazały władze gminy, 6200 zł strażacy ochotnicy,
1300 zł rada sołecka, 650 zł bierniańskie gospodynie. W przy-
szłym roku -tak z myślą o młodych mieszkańcach sołectwa,
jak i organizowaniu wszelakich imprez plenerowych-  na par-
celi obok cegielni powstanie boisko wielofunkcyjne,ze
sztuczną nawierzchnią trawiastą. Będzie tam można grać
w siatkówkę, koszykówkę, a i dla piłkarzy nożnych nie za-
braknie miejsca. Obiekt o wymiarach 22 m. na 12 m zostanie
ogrodzony. Mamy zabezpieczone środki finansowe w budże-
cie, przygotowaną dokumentację, ale ze względu na budowę
kanalizacji oraz chodnika musimy z tą inwestycją poczekać
prawdopodobnie do 2010 roku- mówi Władysław Drewniak.

Gospodarzom Biernej udało się także pozyskać pieniądze
na zabezpieczenie brzegów potoku Wieśnik przepływającego
obok drogi gminnej. I w tym przypadku wójt Łodygowic wy-
ciągnął pomocną dłoń. Na przedsięwzięcie warte 27 tyś zł.
przekazał 10 tyś, 10 tyś Bierna otrzymała z Okręgowej Dyrek-
cji Gospodarki Wodnej z Żywca, zaś na 7 tyś zł na zakup ma-
teriałów od właściciela posesji. Przy wszystkich pracach po-
rządkowych i wycinkach drzew bezpłatnie pomagali sąsiedzi.

Także pomyślano o turystach i przyjezdnych i zostały za-
montowane dwie tablice z mapami ulic, jedna obok remizy,
druga koło sklepu p.p Żyrek. Bierna to malownicza miejsco-
wość, a teraz wiadomo, że i dobrze oznakowana oraz czysta.
W maju zorganizowano akcję wiosenne porządki, mieszkań-
cy w wyznaczonych miejscach składowali odpady do kontene-
rów, które później bezpłatnie odbierali pracownicy Zakładu
Gospodarki Komunalnej. Wpływa to nie tylko na estetykę
gminy, ale dzięki takim zabiegom zanikają dzikie wysypiska,
a to ważny aspekt- mówi Władysław Drewniak. Z myślą zaś
o najmłodszych, co roku po sezonie zimowym sprzątany jest
plac zabaw koło remizy.

Krótkiej opowieści o Biernej dopełnia Maria Jaworska prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, którymi zawiaduje od
9 lat, zaś członkinią jest od 1962 roku. Samo koło istnieje 47
lat- za trzy lata okrągły jubileusz 50 lecia działalności. Orga-
nizacja to blisko 30 osób. Przeciętna wieku od 8 lat do 70- ciu
lat. Możemy się pochwalić tym, że kilka dziewczynek- wnu-
czek pań- przychodzi, bierze udział w imprezach dożynkach,
różnorakich wyjazdach- mówi z dumą przewodnicząca - sta-
ramy się przekazać tradycje, którym hołdujemy to przecież
najważniejsze, by one nie zaginęły- mówi Maria Jaworska

Wszystkie bierniańskie gospodynie mają stroje krakowskie,
więc na imprezach gminnych i wyjazdowych prezentują się
znakomicie.  Występując podczas dożynek, przeglądów czy
konkursów, zdobywając nagrody starają się nie tylko zarabiać,
ale i okazać wdzięczność wójtowi za wspomaganie koła.
W innych gminach ta pomoc wygląda różnie, w Łodygowi-
cach jest wzorcowa. Zatem wielkie podziękowanie dla wójta
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Andrzeja Pitery i radnych gminy, że jednak co roku dają nam
dotację. To nie są wielkie pieniądze, ale dla nas ważne- pod-
kreśla Maria Jaworska.

Ponieważ KGW ma wypożyczalnię naczyń na 200 osób, czę-
sto organizatorzy wesel korzystają z tej zastawy jak i obrusów
czy serwet, w ten sposób panie także zyskują fundusze nie tylko
na działalność statutową, ale i na stroje, a co najważniejsze mogą
zawsze choćby skromne  pieniądze przekazywać na inwestycje.

Znakomicie układa się współpraca z OSP, gdzie wiele pań
działa- i z Radą Sołecką. Wspieramy, pomagamy, poczuwa-
my się do takich kobiecych prac, a i udaje nam się tez czasami
zakupić jakieś firany, zasłony. Zgoda buduje niezgoda rujnuje
-mówi z przekonaniem przewodnicząca Jaworska-  organizu-
jemy również co roku Dzień dziecka, przeważnie przychodzi
około setki milusińskich. Gminny Ośrodek Kultury zajmuje
się częścią artystyczną, my organizujemy skromny poczęstu-
nek. W grudniu, w mikołajki także każde dziecko dostaje choć-

by drobny prezent. Działamy prężnie. Staramy się być, istnieć
i oby tak dalej- twierdzi Maria Jaworska.

 W dzisiejszych czasach wzajemna pomoc i działalność spo-
łeczna nie są nazbyt popularne dobrze, że w Biernej nadal owa
dobra tradycja jest kultywowana.

Przygotowała Agata Jędrysko

Z okazji Dni Ochrony Przeciwpożarowej Ochotnicza Straż
Pożarna w Biernej wraz z sołtysem i Radą Sołecką ,zorganizo-

wała w Szkole Podstawowej w Biernej konkurs plastyczny pt.:
"Pożar i strażak w oczach dziecka". 4 maja 2009 roku podsu-
mowano artystyczne zmagania dzieci, podczas którego ucznio-

Bierna w trosce o dzieci i młodzież - OSP dzieciom

wie szkoły podstawowej zaprezentowali przygotowany wraz
z opiekunami program artystyczny, tematycznie związany
z tytułem konkursu. Zwycięzcom wręczono dyplomy i statu-
etki strażaka, zaś wszystkie dzieci otrzymały słodycze.

Naczelnik OSP Bierna

Władysław Drewniak

Dzień Dziecka w Biernej świętowano teatralnie. Podczas
imprezy dla dzieciaków zaprezentował się Teatr Kwadryga

Dzień Dziecka w Biernej z Bielska-Białej. Aktorzy odegrali spektakl pt. : Lisek Chytru-
sek, wśród artystów pojawił się czarnoskóry Kenijczyk, które-
go z zainteresowaniem obserwowała młoda publika. Dzieciom
podobał się także występ zespołów tanecznych z Gminnego
Ośrodka Kultury, jednak najwięcej emocji wzbudziły liczne
gry, zabawy i konkursy -a wśród nich karaoke-, w których mi-
lusińscy chętnie uczestniczyli.

Rozdano wiele nagród, których fundatorem był Gminny Ośro-
dek Kultury, wszystkie dzieci otrzymały także słodki poczęstu-
nek, sfinansowany przez organizacje społeczne z Biernej.

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Łodygowice,
Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach, Sołtys, Rada So-
łecka, KGW, oraz OSP z Biernej.

Oprac. na podst. inf. Rady Sołeckiej Bierna
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Bezpiecznie do szkoły
Nowy rok szkolny - szczególnie dla pierwszoklasistów- jest spo-

rym wyzwaniem. Nie tylko chodzi o przystosowanie się do nowe-
go środowiska, ludzi, obowiązków, ale -co najważniejsze- o bez-
pieczne docieranie do i ze szkoły. Temat ów powraca, jak bume-
rang zawsze we wrześniu również dlatego- i to dotyczy nas wszyst-
kich-, że szybciej zapada zmrok i o ile pory roku się zmieniają,
o tyle nasze zajęcia i codzienne obowiązki pozostają te same. Za-
tem chodzimy do pracy, na zakupy, spacery. Często korzystamy
z poboczy ruchliwych dróg, zaś zapadający szybciej zmrok spra-
wia, że przy ciemnej jesiennej odzieży stajemy się dla zmotoryzo-
wanych mniej widoczni. Profilaktyka jest zasadna, bowiem jak wszy-
scy wiemy lepiej zapobiegać niż leczyć, stąd apele policji. Podin-
spektor Ryszard Oleś komendant Komisariatu Policji w Łodygo-
wicach przypomina kilka podstawowych zasad ruchu drogowego,
które są niezbędne zarówno dla nas, jak i naszych milusińskich.

Rozpoczął się rok szkolny, czas więc porozmawiać o bez-
pieczeństwie młodych ludzi na drogach.

Co roku prowadzona jest przez policję akcja pod nazwą "Bez-
pieczna droga do szkoły". Funkcjonariusze kontrolują drogi,
którymi najczęściej chodzą dzieci, odwiedzają szkoły, gdzie
podczas pogadanek zachęcają do przestrzegania zasad ruchu
drogowego. Ponadto patrolowane są rejony szkół, zwracamy
uwagę na oznakowanie przejść dla pieszych, jak również przy-
glądamy się zachowaniu młodych i bardzo młodych ludzi na
drodze, a także kierowców -czy i oni przestrzegają podstawo-
we zasady bezpieczeństwa.

Przypomnijmy zatem kilka złotych reguł zapewniających
bezpieczeństwo na drodze.

OKIEM  KOMENDANTA
Tam, gdzie jest to możliwe korzystamy z chodników, jeżeli

ich nie ma poruszamy się lewą stroną drogi. Ponieważ dni są
coraz krótsze ważne, by dzieci były zaopatrzone w elementy
odblaskowe na tornistrach, na kurtkach, to sprawia, że czło-
wiek widoczny jest z daleka. Oczywiście do tego wszystkiego
niezbędna jest rozwaga. Młodsze dzieci powinny być odprowa-
dzane do szkoły i przyprowadzane przez rodziców. Nie mogą
same poruszać się po drogach publicznych. Przy okazji apel do
kierowców, jeśli widzą idących milusińskich powinni zacho-
wać szczególną ostrożność, bowiem oni są w tym przypadku
jednym z ważnych gwarantów bezpieczeństwa najmłodszych.

Również będzie wydana broszura informacyjna.
Będą prowadzone tzw. działania "siódemka", we wrześniu

i październiku, ukierunkowane na edukowanie dzieci z klas
pierwszych. Chodzi głównie o uświadomienie im zagrożeń,
z jakimi mogą się spotkać . Nie tylko chodzi tu oczywiście
o ruch drogowy, ale również inne niezbyt miłe niespodzianki,
jakie mogą czychać na  nasze pociechy w szkole, w drodze czy
nawet podczas zabawy. Każde dziecko otrzyma broszurkę
pt. " Bezpiecznie to znaczy jak?", gdzie tematyka zagrożeń jest
dokładnie omówiona. Policjanci zaś, którzy będą chodzili na
spotkania z pierwszoklasistami zaprezentują film ukazujący
tego typu przykłady i rzecz będą omawiać z dziećmi. Każdy
zatem "pierwszak" będzie edukowany w tematyce bezpieczeń-
stwa, jak już mówiłem, nie tylko jeśli chodzi o ruch drogowy.

Te działania musza być wspierane przez rodziców, którzy
nie tylko będą rozmawiać, ale i służyć własnym przykładem.

Rozmawiała

Agata Jędrysko

W siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Łodygowicach na zaproszenie Przewod-
niczącej Elżbiety Suchanek odbyło się spotkanie z siostrą Krystyną Mieszczak.

S. Krystyna Mieszczak ur. 24.03.1957 r. w Łodygowicach.
Szkoł ę Podstawową w Łodygowicach ukonczyła w latach 1964-1972. Następnie

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu w latach 1972-1976.
W 1976 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny.
Po odbyciu formacji rozpoczęła pracę katechetyczną w Krakowie przy parafii

św. Kazimierza, później u św. Maksymiliana Kolbe w Mistrzejowicach - Nowa
Huta, następnie   w Zgorzelcu. W 1987 roku rozpoczęła przygotowanie do pracy misyjnej w Centrum Formacji Misyjnej
w Warszawie a następnie kontynuowała naukę języka angielskiego w Anglii.

W 1989 roku wyjechała do Republiki Południowej Afryki do pracy misyjnej.
W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele młodzieży, którzy z dużym zainteresowaniem wsłuchali się w słowa swych gości.

Oprac. na podst. inf. KGW Łodygowice

Siostra Krystyna na zaproszenie KGW

Laureaci Gminnego Turnieju Strażackiego

Katarzyna Mieszczak − I. m. w gr. szkół podst. Jolanta Maślanka − I. m. w gr. szkół ponadgim. Joanna Januła − I. m. w gr. gimnazjum
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W związku z Rządowym Programem Pomocy Uczniom
"Wyprawka szkolna" w 2009 roku informujemy, że rodzice
uczniów szkół podstawowych klas I-III, a także rodzice
uczniów I klasy gimnazjum z terenu Gminy Łodygowice, mogą
ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu pod-
ręczników.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 września
2009 roku (zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/GZEASiP/09 Wójta
Gminy Łodygowice z dnia 11 sierpnia 2009r.) w szkole, do któ-
rej dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2009/2010.
Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum dokona zwrotu
rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastęp-
czym) kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowo-
du zakupu. Zwrot kosztów wynosić będzie dla uczniów klas I
i II szkół podstawowych - do kwoty 150 zł, dla uczniów klas
III szkół podstawowych do kwoty 170 zł, dla uczniów klas I
gimnazjów do kwoty 280 zł.

Jednocześnie informujemy, że decyzją Wojewody Śląskie-
go Nr FB/I/3011/159/4/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. Gmina
Łodygowice otrzymała na ten cel kwotę 25.225 zł.

UPRAWNIENI DO POMOCY:
POMOC W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU

PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH JEST PRZEWIDZIA-
NA DLA UCZNIÓW, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM
2009/2010 ROZPOCZNĄ NAUKĘ W KLASACH I - III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ PIERWSZEJ GIMNA-
ZJUM.

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący
z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie prze-
kracza kwoty 351 zł netto miesięcznie oraz uczniowie po-
chodzący z rodzin, w których dochód przekracza w/w kwo-
tę, a w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U.
z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z poźn. zm./, w tym: ubóstwo,
sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, po-
trzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrad-
ność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowa-
dzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkoma-
nia, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywioło-
wa lub ekologiczna.

 TRYB POSTĘPOWANIA:
Druki wniosków można pobrać w szkołach prowadzonych

przez Gminę Łodygowice.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (praw-

nych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczy-
ciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przed-
stawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Do wnio-
sku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów
lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych

O G Ł O S Z E N I E
z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okreso-
wego lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie
o wysokości dochodów, a w przypadkach określonych
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, gdzie dochód na oso-
bę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe - także uza-
sadnienie.

Wnioski należy składać w terminie do 30 września 2009 r.
do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku
szkolnym 2009/2010. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów
uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej na zakup
podręczników i przekazuje ją Wójtowi Gminy, który w odpo-
wiednim terminie poinformuje dyrekcję o liczbie uczniów
zakwalifikowanych do otrzymania pomocy, zgodnie z którą
dyrektor szkoły po analizie wniosków podejmuje decyzję
w sprawie przyznania pomocy. Wójt Gminy przekaże środki
na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek ban-
kowy szkoły. Rodzice przedłożą dowody zakupu podręczni-
ków szkolnych w terminie do 30 września 2009 r. Dyrektor
szkoły zwraca rodzicom uczniów koszty zakupu podręczni-
ków po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości
pomocy finansowej.

Pieniądze wypłaca się po przedstawieniu dowodu zakupu
podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych
jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, praw-
nego opiekuna albo rodzica zastępczego, rachunek lub para-
gon.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów,
koszty zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zaku-
pu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Po-
twierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności:
imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie
uczęszczał, adres szkoły (przedszkola), wykaz zakupio-
nych podręczników, kwotę, datę zakupu i czytelny podpis
podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący
zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na
podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których
zakupiono podręczniki.

WARTOŚĆ POMOCY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ
KWOTY:

150 zł - dla ucznia klasy I szkoły podstawowej
150 zł - dla ucznia klasy II szkoły podstawowej
170 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej
280 zł - dla ucznia klasy I gimnazjum

PODSTAWA PRAWNA:
1) Uchwała Nr 57/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia

2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom
w 2009 r. - "Wyprawka szkolna"

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009
r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 76
poz. 642) - obowiązuje od 05 czerwca 2009 r.
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22 maja w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Żywcu odbyło
się uroczyste seminarium dla bibliotekarzy z województwa
śląskiego. W tym roku wybrano powiat żywiecki na miejsce
prezentacji dorobku całego regionu. Władze wojewódzkie,
powiatowe samorządowe miały okazję złożyć wyrazy uznania
i podziękowania przedstawicielom wszystkich bibliotek sa-
morządowych naszego województwa. Osobom szczególnie

Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
zasłużonym i wy-
różniającym się do-
robkiem w pracy
i osiągnięciami za-
wodowymi wręczo-
no odznaczenia,
medale i dyplomy.
W gronie tych osób
znalazła się nasza
koleżanka Krysty-
na Madziar dyrektor Biblioteki w Łodygowicach. Za swą wie-
loletnią pracę i społeczna działalność otrzymała medal
"W Dowód Uznania" za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Został on przyznany
w Warszawie 21.04.2009 r. przez Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich. Organizacja należy do najstarszych w na-
szym kraju, działa od 1917 roku służąc niezmiennie ojczy-
stej kulturze. To prestiżowe odznaczenie dla Krystyny Ma-
dziar jest wielkim wyróżnieniem i uznaniem w środowisku
bibliotekarskim i nie tylko. Z pewnością przyczyni się ono
do uznania i szerzenia dobrego imienia naszej Biblioteki
w Łodygowicach.

Anna Pawlus

W ramach tradycyjnych
obchodów Dni Książki i Bi-
bliotek nasza Biblioteka go-
ściła pisarkę  Roksanę Ję-
drzejewską - Wróbel. Z wy-
kształcenia jest ona poważ-
nym doktorem literatury,
a z zamiłowania zupełnie
"niepoważną" autorką ksią-
żek dla dzieci oraz scenariu-
szy do telewizyjnych dobra-
nocek. W spotkaniu uczest-
niczyły dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1, wspaniale

przygotowane przez Annę Wątroba. Roksana Jędrzejewska-
Wróbel w niezwykle profesjonalny sposób potrafiła wciągnąć
uczestników w ożywioną dyskusję o bohaterach literackich,
ich problemach,
a także znakomicie
przełożyła to na
współczesne sytu-
acje życiowe doty-
czące każdego
z nas. Takie spotka-
nia nie tylko są
kontaktem dziecka
z literaturą, ale tak-

Spotkanie z pisarzem w Bibliotece

że uczą a przede wszystkim wychowują i uczulają na problemy
współczesnego życia. Uwrażliwiają dzieci na to co dobre
i piękne w naszym życiu.

Spotkanie zorganizowała Biblioteka w Łodygowicach,
a sponsorem była Biblioteka Śląska w Katowicach, która spra-
wuje opiekę merytoryczną nad GBP. Na zakończenie spotka-
nia dzieci miały okazję zakupić książki wraz z dedykacją
i autografem autorki. Tą drogą pragniemy również podzięko-
wać Annie Wątroba, dzieciom ze Szkoły Podstawowej Nr 1 za
okazaną pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości.

Krystyna Madziar

Dyrektor GBP w Łodygowicach
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Znajomość języka angielskiego w dzisiejszych czasach jest nieomal obowiązkowa.
Szczególnie zasada ta dotyczy młodych ludzi, którzy będą chcieli w przyszłości praco-
wać w miejscach, gdzie znajomość tego języka jest nieodzowna. Dlatego też nie brako-
wało chętnych do nauki w wakacje. W Zespole Szkół w Pietrzykowicach przez 7 tygodni
realizowany był projekt "Wakacje z angielskim". Inicjatywa podjęta została we współ-
pracy z Międzynarodowym Instytutem Naukowym z Francji. Zajęcia prowa-
dził Erik Davids z USA - student prawa z Uniwersytetu w Karolinie Północ-
nej. 80 uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum uczyło się angiel-
skiego w czterech grupach wiekowych. Wśród żądnych wiedzy nie zabrakło
studentów. Wykłady i ćwiczenia w każdej z grup trwały półtorej godziny dziennie
i były prowadzone jedną z najlepszych metod- interaktywną. Taki sposób zajęć
pozwala na szybkie opanowanie języka.. Poza tym łączenie odpoczynku z nauką
i wyśmienitą zabawą daje znakomite efekty, które można wypróbować pod-
czas konwersacji z gośćmi zza granicy.

Opr. Agata Jędrysko

Przyjemne z pożytecznymPrzyjemne z pożytecznymPrzyjemne z pożytecznymPrzyjemne z pożytecznymPrzyjemne z pożytecznym

W dniach 11-13.09.2008 r.  Stowarzyszenie Integracyjne Eu-
robeskidy, w Pensjonacie Mieszko w Mesznej Gmina Wilko-

wice, po raz IX Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Osób
Niepełnosprawnych. Na miejsce rozgrywek
sportowych wybrano halę sportową Zespołu
Szkół Numer 1 w Łodygowicach. Natomiast
ekipy zostały zakwaterowane w Pensjonacie
Mieszko w Mesznej ze względu na bardzo
dobre warunki dostosowane dla osób niepeł-
nosprawnych w kompleksie hotelowym.
W turnieju udział wzięli przedstawiciele Ka-
towic, Bolesławca, Radomska, Łodzi, Rep-
ty. Po raz pierwszy od dziewięciu lat  turniej
drużynowy jak  i indywidualny wygrali za-
wodnicy z Łodygowic. Wyniki drużynowe:
I - Łodygowice, II - Radom, III - Skierniewice

Zwycięzcy poszczególnych kategorii: Wóz-
ki Kobiety - 1. Byrtek Maria - Łodygowice,
2. Skiba Genoowefa - Start Katowice,  3. Król
Beata - Start Katowice.

IX Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

Wózki Mężczyzn - 1. Czerwiński Mariusz - Start Radon,
2. Przybysz Sławomir - Start Skierniewice, 3. Habdas Antoni
-Łodygowice. Kobiety Open - 1. Marszałek Katarzyna - Start
Skierniewice, 2. Glińska Teresa - Start Radom, 3. Kimla Wio-
letta - Łodygowice. Mężczyźni Open - 1. Mąkosa  Benedykt -
Łodygowice, 2. Ćwik Roman - Start Katowice, 3. Mąkosa
Benedykt - Start  Radom.

Wyróżniono najlepszego zawodnika powiatu żywieckiego -
Pieronek Grzegorz.

Najlepszego uczestnika  mistrzostw - Mirkowski Krzysztof.
Najlepszą Kobietę uczestnika - Marszał Katarzyna.
Najmłodszy uczestnik - Ścigany Dariusz.
Najstarszy uczestnik - Ćwik Roma.
Honorowymi gośćmi turnieju byli: Wójt Gminny Andrzej

Pitera, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Matuszny
oraz radny Aleksander Gluza.

Oprac. na podst. inf. Stow. Eurobeskidy
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Już kocham cię tyle lat,
na przemian w mroku i w śpiewie,
może to już jest osiem lat,
a może dziewięć - nie wiem.
         (Już kocham cię tyle lat, K.I. Gałczyński)

50 lat wspólnego życia to wielka sztuka kom-
promisu, szacunek, umiejętność wybaczania i wiel-
ka miłość.

Dlatego trudno się dziwić, że szczególnie w dzi-
siejszych czasach małżonków, którzy przeżyli
z sobą pół wieku stawia się za przykład- nade
wszystko młodym ludziom. Andrzej Pitera wójt
gminy Łodygowice uhonorował złote pary, a gra-
tulacjom nie było końca.

I my dołączamy się do powinszowań.
Redakcja

Złoci  małżonkowieZłoci  małżonkowie

Prezentowane pary to ostatnie  z 76 par, które zawarły związek
małżeński w latach 1955-1958. Następne procedury wyróżnień
zaplanowano na rok 2012 dla Złotych Jubilatów którzy zawarli
związek małżeński w latach 1959-1961.
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Pod czuła opieką gwiazd − na kolejnych Dniach Łodygowic
…bowiem to one nadały ton IV Dniom Łodygowic (1 i 2 sierpnia). Bawiono się wyśmienicie, a to za sprawą Golec uOrkiestra i nie

tylko. Zatem odrobina lata początkiem jesieni czyli przeżyjmy to raz jeszcze.


