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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

oraz nadchodzącego Nowego 2011 Roku

serdeczne życzenia 

dla wszystkich Mieszkańców Gminy Łodygowice. 

Zdrowych, spokojnych  

i radosnych Świąt oraz 

wszelkiej pomyślności  

i  szczęścia  

w Nowym Roku 

w imieniu 

Radnych  

i pracowników 

Urzędu Gminy

składają

       Przewodniczący            Wójt Gminy

        Rady Gminy               Łodygowice    

    Czesław Wandzel                    Andrzej Pitera

Wybraliśmy Wójta 
i Radę Gminy  Łodygowice
Wymaganą liczbę głosów uzy-

skał i został wybrany na wójta 
PITERA Andrzej. Wybrano Radę 
Gminy złożoną z 15 radnych. 

Więcej na str. 2 i 3

Otwarcie Centrum Kulturalnego
Wszyscy mieszkańcy Łodygo-

wic pamiętają stary budynek, który 
mieścił się przy Placu Wolności. 
Jeszcze 2 lata temu szpecił on 
naszą miejscowość. 

Więcej na str. 4 i 5.

Staż wychowawców Per Cordy
Celem pobytu było zdobycie 

dodatkowych umiejętności przy-
datnych w pracy z dziećmi nie-
pełnosprawnymi, oraz wymiana 
doświadczeń w zakresie metod 
i technik kształcenia.  Więcej na 
str. 7.

50 lat minęło jak jeden dzień ...
Koło KGW powstało w Pietrzy-

kowicach już w 1934 roku i prężnie 
działało aż do wybuchu II wojny 
światowej. Po wojnie w 1955r. pod-
jęto nieudaną próbę wznowienia 
działalności.  

Więcej na str. 8.

Otwarcie obiektu sportowego 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Zarzeczu
Uroczystość oficjalnego otwar-

cia obiektu sportowego oraz przed-
szkola po gruntownym remoncie, 
która miała miejsce w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Zarze-
czu 14.10.2010r.

Więcej na str. 11 i 12.
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Wybraliśmy Wójta ...

oraz radę gminy Łodygowice
na kadencję 2010 - 2014

Wójt Andrzej Pitera osiągnął najlepszy wynik w Powiecie Żywieckim i jeden z najlep-
szych w województwie! Spośród wszystkich Wójtów, którzy w wyborach mieli kontrkandy-
datów nasz Wójt otrzymał największe zaufanie w Powiecie Żywieckim, bo prawie 79 %.

PODZIĘKOWANIE
Pragnę podziękować wszystkim moim Wyborcom 

za tak duży mandat zaufania, którym mnie obdarzy-
liście. Mam nadzieję, że przy takim wsparciu spo-
łecznym uda się dokończyć i zrealizować wszystkie 
te zamierzenia, które przedstawiłem w swoim nowym 
programie wyborczym. Przyjmując osiągnięty wynik 
jako wyraz zaufania i aprobaty dla mojej pracy, 
pragnę zapewnić, że jest to dla mnie kolejne zobo-
wiązanie do jeszcze większego wysiłku.

Dziękuję również wszystkim mieszkańcom za 
udział w wyborach samorządowych. Wasz udział jest 
wyrazem odpowiedzialności za sprawy, które nas 
wszystkich dotyczą.

                                    Z wyrazami szacunku
                                          Andrzej Pitera

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:
MATUSZNY Mateusz Czesław   344
LORANC Władysław Michał   368
MĘDRZAK Kazimierz Wincenty   484

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:
BARABASZ Wojciech Szczepan   387
POTRZEBA-JAKUBIEC Krystyna   442
JACHYM Eugeniusz Stanisław   460
KUCHARCZYK Stanisław    523
MIESZCZAK Małgorzata Bernadetta  556

Na Sesji w dniu 9 grudnia 2010 r. Wójt Gminy Łody-
gowice Andrzej Pitera złożył ślubowanie wobec Rady 
Gminy o treści:

„Obejmując Urząd Wójta Gminy Łodygowice, 
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy”.

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat:
DREWNIAK Władysław Stanisław   319

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat:
WANDZEL Jerzy Marek    217

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów:
SOŁTYSIK Sławomir Piotr    362
WANDZEL Czesław Szymon   404
GORYL Lucyna Maria    423
BIAŁEK Tadeusz Michał    492
KUBALICA Danuta Elżbieta   665

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą 
liczbę głosów ważnych:

PITERA Andrzej Jan            4 524
KUFEL Piotr Paweł    635
JAKUBIEC Adam Andrzej   583

Liczba głosów stanowiąca ponad połowę głosów 
ważnych wymagana dla wyboru wójta wynosi 2 872. 
Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na 
wójta PITERA Andrzej.
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Podczas  sesji wybrano Przewodniczącego 
Rady Gminy wraz z 2 Wiceprzewodniczącymi 
oraz Przewodniczących stałych komisji Rady 
Gminy Łodygowice. 

Przewodniczącym Rady Gminy Łodygo-
wice został wybrany Czesław Wandzel,  
a Wiceprzewodniczącymi Mateusz Matuszny  
i Eugeniusz Jachym. 

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatów nowo wybrani Radni na inauguracyjnej Sesji Rady 
Gminy Łodygowice w dniu 2 grudnia 2010 r. złożyli ślubowanie o treści:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Natomiast Przewodniczącymi stałych komisji 
Rady Gminy Łodygowice zostali:

Komisja Rewizyjna - Pani • Krystyna  
Potrzeba-Jakubiec.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Go-• 
spodarczego - Pan Władysław Drewniak.

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Pani • 
Danuta Kubalica.

Komisji Infrastruktury i Zasobów Natural-• 
nych - Kazimierz Mędrzak. 

Mandat Radnego
do Rady Powiatu Żywieckiego 
z terenu naszej gminy uzyskali:

Kufel Piotr Paweł    - 752 głosy

Kucharczyk Stanisław  - 724 głosy
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SERWIS INFORMACJI GMINNYCH

Wszyscy mieszkańcy Łody-
gowic pamiętają stary bu-

dynek, który mieścił się przy Placu 
Wolności 4. Jeszcze 2 lata temu 
szpecił on naszą miejscowość. Dzię-
ki mądrej decyzji władz gminy oraz 
pozyskanym środkom finansowym z 
Unii Europejskiej w miejscu walącej 
się rudery powstał piękny obiekt na 
miarę XXI w. 

W Centrum Kulturalnym, którego 
otwarcie miało miejsce w niedzielę 
17 października mieści się Gminna 
Biblioteka Publiczna, sala konferen-
cyjna, a wkrótce powstanie niewielka, 
klimatyczna kawiarnia. Otwarcia 
budynku dokonali Wójt Gminy An-
drzej Pitera, Przewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Kucharczyk zaś 
poświęcenia obiektu – ksiądz Prałat 
Józef Zajda. 

Jednym z elementów uroczysto-
ści było otwarcie wystawy Józefa 
Jakubca z Pietrzykowic. Ikony jego 
autorstwa będzie można było oglądać 
a także nabywać do końca paździer-
nika br. 

Otwarcie Centrum Kulturalnego
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Kolejnym punktem programu był 
koncert w Sali Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Łodygowicach w wykonaniu aktorki 
teatru muzycznego w Gdyni Doroty Lulki, 
który wzbudził niezwykłe emocje. 

Wykonane przez nią bardzo eks-
presyjnie, przepiękne piosenki Edith 
Piaf wywarły na widzach tak ogromne 
wrażenie, że na widowni zapanowała 
niemal magiczna aura. 

Wspaniały głos, łudząco podobny 
do oryginału, nagrodzony był przez 
publiczność burzą oklasków. Aktorka, 
która, na co dzień jest związana z Te-
atrem Muzycznym z Gdyni i gra głów-
ną rolę w spektaklu „Piaf” przybliżyła 
nam także postać tej niezapomnianej 
francuskiej artystki. 

Otwarcie Centrum Kulturalnego
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Z ŻYCIA STRAŻY POŻARNYCH

W dniach od 10 października 
do 15 listopada 2010r. czte-

rech strażaków z OSP Łodygowice 
uczęszczało na Kurs Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy. W ostatnim dniu 
kursu nasi strażacy zdali z wynikiem 
pozytywnym państwowy egzamin  
z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy uzyskując tytuł RATOWNI-
KA. 

W dniach 12-13.11.2010r.  
pięcioosobowa załoga OSP 

Łodygowice wzięła udział w III Be-
skidzkich Zintegrowanych Ćwiczeniach 
Służb Ratowniczych zorganizowanych 
pod hasłem: „Wypadki Przemysłowe 
2010”. 

W ćwiczeniach wzięło udział 10 
zespołów ratowniczych, które przez 
dwa dni szkoliły się i brały udział  
w różnych symulowanych sytuacjach  
z zakresu ratownictwa medycznego. 

W pierwszy dzień każdy z zespołów 
działał indywidualnie i miał za zadanie 
udzielenie kwalifikowanej pomocy 
medycznej w trzech epizodach ratow-
niczych przygotowanych przez organi-
zatorów na terenie gminy Buczkowice. 

CZTERECH STRAŻAKÓW Z OSP ŁODYGOWICE 
UZYSKAŁO TYTUŁ RATOWNIKA

Dzięki zdobytym uprawnieniom 
strażacy będą mogli w pełni wykorzy-
stywać sprzęt ratownictwa medyczne-
go posiadany przez naszą jednostkę 
i udzielać kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. 

Podczas kursu strażacy zmagali 
się z zadaniami symulacyjnymi z 
którymi mogą mieć do czynienia przy 
każdej akcji ratowniczo-gaśniczej. 

W trakcie kursu strażacy uczyli się 
udzielania pierwszej pomocy, pro-
wadzenia resuscytacji krążeniowo-
oddechowej, tamowania krwotoków, 
zaopatrywania ran, wykrywania 
urazów a także ewakuacji poszkodo-
wanych z zagrożonych miejsc, takich 
jak np. wnętrze samochodu czy też 
wąskich rowów.

STRAŻACY Z OSP ŁODYGOWICE POGŁĘBIAJĄ 
SWOJĄ WIEDZĘ W ZAKRESIE RATOWNICTWA 

MEDYCZNEGO
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Pierwsze zadanie polegało na udzieleniu pomocy medycz-
nej drwalowi, u którego w wyniku przygniecenia przez 
drzewo doszło do amputacji nogi. W drugim zdarzeniu w 
zakładzie szklarskim doszło do wybuchu w wyniku któ-
rego został poparzony szklarz. Trzecie zadanie polegało 
na udzieleniu pierwszej pomocy pracownikowi ochrony, 
który w wyniku przygniecenia przez ciężkie przedmioty 
doznał poważnego urazu miednicy. 

Drugi dzień ćwiczeń odbył się na terenie firmy Blach-
dom Plus. W wyniku wybuchu doszło tam do zdarzenia 
masowego, rannych zostało ponad 20 osób. Pierwszy 
przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego 
dokonał triażu(segregacji) rannych natomiast kolejne 
zajęły się udzielaniem pierwszej pomocy. Organizatorzy w 
sposób realistyczny przygotowali symulacje ran i urazów. 
Zespoły ratownictwa medycznego zmagały się z urazami 
kręgosłupa, twarzy, ranami ciętymi, krwotokami, zmiaż-
dżeniami, oparzeniami i wieloma innymi zadaniami. 

Dziękujemy organizatorom III BZCSR za zaprosze-
nie na ćwiczenia oraz za przekazaną wiedzę i zdobyte 
doświadczenia.

W ramach współpracy Zespołu 
Szkół Specjalnych i Funda-

cji „PER CORDA” w Łodygowicach 
z placówkami szkolnictwa specjal-
nego w Szwajcarii pani Iwona Rusin 
-  nauczyciel oligofrenopedagog 
Zespołu Szkół Specjalnych w Łody-
gowicach miała możliwość odbycia 
dwutygodniowego stażu w fundacji 
„La Cassagne dr Adolfe Combe”  
w Lausanne w Szwajcarii. 

Celem pobytu było zdobycie do-
datkowych umiejętności przydatnych 
w pracy z dziećmi niepełnosprawny-
mi, oraz wymiana doświadczeń w za-
kresie metod i technik kształcenia.

W czasie stażu w La Cassagne 
nauczycielka uczestniczyła w zaję-
ciach grupowych oraz indywidualnych 
z zakresu: fizykoterapii, hydroterapii, 
ergoterapii i logoterapii. Miała też 
możliwość przebywania z dziećmi na 
basenie, oraz brania udziału w zaję-
ciach sportowych, w których uczestni-
czyli również pełnosprawni uczniowie 
z  innych szkół. Zapoznała się także 
ze specyfiką  pracy z uczniem w in-
ternacie. 

Wyjazd na staż pozwolił zdobyć 
jej nowe doświadczenia w pracy 
z osobami niepełnosprawnymi, oraz 
poznać kulturę innego kraju i zyskać 
nowe spojrzenie na świat.

S T A Ż  W  F U N D A C J I  L A  C A S S A G N E  W  L A U S A N N E
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We wtorek 30 listopada br. 
Koło Gospodyń Wiejskich  

w Pietrzykowicach obchodziło jubile-
usz 50-lecia działalności. Jak przysta-
ło na tak dostojną rocznicę sięgnijmy 
pamięcią wstecz  do początków ist-
nienia KGW. Studiując starą kronikę 
można się dowiedzieć, że pierwsze 
Koło powstało w Pietrzykowicach 
już w 1934 roku i prężnie działało 
aż do wybuchu II wojny światowej. 
Po wojnie w 1955r. podjęto nieuda-
ną próbę wznowienia działalności. 
Dopiero 28.12.1960r. na zebraniu, 
w którym uczestniczyło 22 kobiety; 
jednogłośnie podjęto Uchwałę o 
założeniu Koła Gospodyń Wiejskich  
w Pietrzykowicach. 

Pierwszą przewodniczącą została 
Franciszka Hanasz, sekretarzem 
Helena Walczak. Od tej pory Koło 
funkcjonowało nieprzerwanie aż do 
chwili obecnej, prężnie działając na 
rzecz lokalnej społeczności.

W uroczystości oprócz obecnych i 
byłych członkiń Koła wzięli udział wójt 
gminy Andrzej Pitera, sołtys Pietrzy-
kowic Marian Goryl, redaktor naczel-

lat minęło … 
jak jeden dzień

ny gazety „Nad Sołą i Koszarawą” 
Antoni Urbaniec, członkowie Rady 
Sołeckiej, dyrektor Zespołu Szkół  
w Pietrzykowicach Janusz Gan-
carczyk,  Dyr. GOK w Łodygowi-
cach Renata Talik, 
przedstawicielka 
ODR-u  W ik to -
r ia  Kaszte ln ik ,  
a także delegacje 
wszystkich KGW 
działających na 
terenie gminy.

Przewodniczą-
ca KGW Jadwiga 
Midor przedsta-
wiła szczegółową 
historię działalno-
ści Koła, następ-
nie „złote jubilatki” 

50

odebrały mnóstwo gratulacji i życzeń 
dalszego prężnego rozwoju Koła.  
W części artystycznej wystąpiła mło-
dzież z ZSZ w Pietrzykowicach oraz 

same jubilatki. 
Wszyscy goście zgodzili się, że 

obecnie rola Kół Gospodyń Wiejskich, 
jest zupełnie inna niż niegdyś. Dziś 
ich podstawowym zadaniem jest 
dbałość o zachowanie kultury, zwy-
czajów i tradycji naszych przodków  
i przekazywanie wiedzy na ten temat 
młodemu pokoleniu.

A. i R. Talik
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gionalnej, a przy okazji przekazały-
śmy trochę historii naszego Zamku,  
a szczególnie ostatniego jego właści-
ciela  barona Otto Klobusa. 

Spotkanie odbyło się w miłej 
atmosferze, ale z ogromnym aplau-
zem zostało przyjęte zaproszenie do 
Soblówki na „Redyk” w maju 2011r, 
Oczywiście już zaplanowano udział 
w tym niezwykłym wydarzeniu całej 
delegacji gminnej.

Przewodnicząca 
KGW Łodygowice

Elżbieta Suchanek

lat minęło … 
jak jeden dzień Dnia 11 listopada br. gości-

łyśmy zaprzyjaźnione Koło 
Gospodyń z Soblówki- gmina Ujsoły. 
Wśród członkiń koła była Przewod-
nicząca Pani Bogusława Sporek  
i Sołtys Barbara Rząca. 

Sekretarz Gminy powitał naszych 
gości i krótko przedstawił informa-
cje o Gminie Łodygowice. Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury wraz  
z Sołtysem zaprosili gości do zwie-
dzenia zabytkowego kościoła pw. 

św. Apostołów Szymona i Judy Tade-
usza. Pani Renata Talik przybliżyła 
historię tego cennego zabytku. 

Następnie goście przeszli do 
Centrum Kultury, gdzie obejrzano 
wystawę pt. „11 listopad 1673- bitwa 

pod Chocimiem”. Tu należy dodać, że 
eksponaty zostały wykonane przez 
pasjonatów, a ich dzieła powstawały 
przez 12 lat. 

Po powrocie do naszej siedziby 
oprowadziłyśmy gości po Izbie Re-

KGW Ujsoły z wizytą 
w Łodygowicach

HISTORIA I MULTIMEDIA

10 listopada br. rozstrzygnięto I Powiatowy Konkurs 
Historyczny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

pod hasłem „Marszałek Piłsudski i jego pobyt na Żywiecczyźnie”. 
Konkurs zorganizowano pod patronatem Starosty Powiatu 
Żywieckiego, Dyrektora Powiatowego Zarządu Oświaty  
i  „Kroniki  Beskidzkiej”. 

Laureatem III miejsca został Piotr Pawela uczeń drugiej 
klasy gimnazjum z Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach, 
który pracował pod kierunkiem Barbary Szczepańskiej..
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Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej 13 paździer-

nika 2010 roku w sali sesyjnej 
Urzędu Gminy odbyło się 
uroczyste wręczenie Nagród 
Wójta Gminy Łodygowice 
dla wyróżnionych dyrektorów  
i nauczycieli szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę 
Łodygowice. Uroczystość  roz-
począł  Wójt Gminy Andrzej 
Pitera, witając wszystkich 
przybyłych gości.

Złożył wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dziękując za osiągane 
efekty pracy z dziećmi i młodzieżą w wypełnianiu zadań 
w procesie opiekuńczo – wychowawczym i edukacyjnym.  
Wójt Gminy Andrzej Pitera wręczył Nagrody Wójta Gminy 
za szczególne osiągnięciaw pracy dydaktyczno – wycho-
wawczej i opiekuńczej ośmiu dyrektorom, oraz pięciu 
nauczycielom szkół. 

Nagrodzeni Dyrektorzy:
Pani Jolanta Kleszyk- Dyrektor Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących w Łodygowicach;
Pani Agata Stwora – Dyrektor Zespołu Szkół Specjal-

nych w Łodygowicach;
Pani Beata Kuziel – Giercuszkiewicz – Dyrektor Ze-

społu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzeczu;
Pan Janusz Gancarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół 

w Pietrzykowicach;
Pan Mirosław Jakubiec – Dyrektor Zespołu Szkół  

nr 1 w Łodygowicach;
Pani Małgorzata Mikociak - Dyrektor Przedszkola  

nr 1 w Łodygowicach;
Pani Anna Markiel – Dyrektor Przedszkola nr 2  

w Łodygowicach;
Pani Alina Hnatiuk – Dyrektor Przedszkola w Pie-

trzykowicach;

Nagrodzeni Nauczyciele:

Pan Paweł Chudecki - nauczyciel Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Łodygowicach;

Pani Dorota Duda – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 
w Łodygowicach;

Pani Ewa Biegun – nauczyciel Zespołu Szkół w Pie-
trzykowicach;

Pani Iwona Rusin – nauczyciel Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Łodygowicach ;

Pani Małgorzata Pasierbek – nauczyciel Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Zarzeczu.

Nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej
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„Są ludzie wielcy duchem i czynem,
nie, aby czoło uwieńczyć wawrzynem
lub  się wyróżnić, zyskać znaczenie,
lecz  by nieść drugim światła promienie
bo na to człowiek żyje na ziemi,
by dni swe zdobił czynami swymi 
i  zdrowe ziarno zrzucając w pole
nim uszlachetnił serc ludzkich rolę”

Słowami poety Adama Asnyka Pani Dyrektor roz-
poczęła uroczystość oficjalnego otwarcia obiektu 

sportowego oraz przedszkola po gruntownym remoncie, 
która miała miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Zarzeczu 14.10.2010r. Przede wszystkim było to jed-
nak spotkanie z przyjaciółmi naszej placówki. Wśród 
zaproszonych gości - przyjaciół znaleźli się: Pan Andrzej 
Pitera, Wójt Gminy Łodygowice, Pani Marta Stanowska, 
kierownik GZEASiP w Łodygowicach, ksiądz  proboszcz 
Wiesław Ostrowski, Pan Edward Płonka, dyrektor WORD 
w Bielsku-Białej, Pan Karol Wolny, sołtys Zarzecza, Pan 
Stanisław Jakubiec, radny, przedstawiciele Rady Rodzi-
ców - Panie Ewa Jakubiec, Ewa Sypta oraz Marzena 
Jakubiec.

„Tak, moi Państwo! Jesteście naszymi przyjaciółmi, bo 
jak inaczej nazwać kogoś, kto trosczy się o los placówki, o los 
dzieci, zapewnia im lepszy rozwój, dba o zwiększanie szans 
edukacyjnych  ...”- zwróciła się do zebranych pani Dyrektor. 
Podkreśliła, jak ważny jest harmonijny rozwój młodego po-
kolenia, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. 
Z obiektu korzystają nie tylko nasi uczniowie, ale jest on 
dostępny dla wszystkich mieszkańców Zarzecza.

Goście z przyjemnością obejrzeli zabawne przed-
stawienie „Kopciuszek na zawodach” oraz krótki występ 
chóru. Pan Andrzej Pitera, Pan Edward Płonka oraz 
Pan Karol Wolny na ręce Pani Dyrektor złożyli najlepsze 
życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wszyst-

kich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Zarzeczu. Uczniowie gromkimi brawami wyrazili radość  
z otrzymanych prezentów: zestawów piłek od Pana Wójta 
i od Pana Sołtysa oraz cyfrowego aparatu fotograficznego 
od dyrektora WORD. Następnie goście zwiedzili przed-
szkole oraz obiekt sportowy.

Mamy nadzieję, że grono przyjaciół naszej szkoły 
będzie się systematycznie powiększać ...

W ostatnim czasie nasi wychowankowie mogą po-
chwalić się wieloma sukcesami są to między innymi:

Przejście do drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii 
– Agnieszka Rodak klasa 6;

Przejście do drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody - 
Agnieszka Rodak i Paweł Pietraszko z  klasy 6;

W Programie „Jestem Kubusiowym Przyjacielem Na-
tury” – otrzymanie rocznego certyfikatu dla przedszkola;

W Programie edukacyjnym „Misja Velwetki” etap I, 
wyróżnienie i otrzymanie materiałów edukacyjnych do 
II etapu.

Otwarcie obiektu sportowego 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu

 str. 12
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Program „Radosna Szkoła” – otrzymaliśmy dotację na 
wyposażenie świetlicy szkolnej w kwocie 6500,- zł.

Udział w następujących konkursach:
Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków 
– wyróżnienie
Gminny konkurs „Co wiemy o swoim regionie” 
- wyróżnienie
Europejski konkurs matematyczny „Kangur” –
 63 lokata/ 1793 uczestników
Ogólnopolski  konkurs przyrodniczy „ Świetlik”
Przedmiotowy Konkurs Interdyscyplinarny 
– Kuratorium Oświaty  w Katowicach – przejście do  

     II etapu

Powiatowy konkurs piosenki turystycznej
„ Spotkanie Miłośników Gór” – III miejsce
Powiatowy konkurs plastyczny
„Spotkanie Miłośników Gór”– 2 x II miejsca
Powiatowy konkurs plastyczny 
„Mieszkam w Beskidach”  - wyróżnienie
Powiatowy konkurs plastyczny KRUS – III miejsce
Powiatowy konkurs  Piosenka mojej mamy 
– wyróżnienie
Ogólnopolski konkurs plastyczny 
„ Pinky w naszym przedszkolu” 
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Haribo”
Ogólnopolski konkurs plastyczny 
„Torba ekologiczna”
Ogólnopolski konkurs przyrodniczy 
„Moja przygoda z warzywami”
Wojewódzki konkurs literacki - udział
Powiatowy konkurs przyrodniczo – ekologiczny
ZPKWŚ – 56/69pkt
Powiatowy konkurs przyrodniczo – ekologiczny LOP
„ Jestem znawcą przyrody” – 23/30pkt
Gminny konkurs recytatorski – 2 wyróżnienia
Diecezjalny konkurs recytatorski  - udział
Międzyszkolny konkurs literacki organizowany przez 

ZS w Buczkowicach oraz w licznych zawodach sporto-
wych rozgrywanych w ramach Gminnych Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej oraz powiatowych.

wg inf. ZSP w Zarzeczu

UKS WIKING
 PRZY ZSP ZARZECZE

Jedną z możliwości spędzania aktywnie czasu wol-
nego jest niewątpliwie uprawianie różnych form 

ruchowych. Żeglarstwo jako sport na całe życie – wyczyn, 
rekreacja – umożliwia wszechstronny rozwój psycho-
fizyczny człowieka. 

Sezon 2010 dla UKS WIKING był bardzo pomyślny. 
W ostatnim tygodniu września w Chełmie Śląskim nasi 
zawodnicy startowali w regatach Makroregionalne Mi-
strzostwa Młodzików, gdzie uzyskali dobre wyniki. W kla-
sie OPTYMIST dziewcząt Marzena Marek (kl. VI) zajęła 
VI miejsce, Agnieszka Fiuk (kl. VI) zajęła XI miejsce, 
a startowało 35 zawodniczek.  Wśród chłopców w klasie 
OPTYMIST Jan Midor (kl. IV) zajął XII miejsce, Maciej 
Wandzel (kl. VI) zajął XIX miejsce, Sebastian Antonik 
(kl. VI) zajął XXVI miejsce, Tadeusz Kądziołka SP Bielsko 
Biała (kl. VI) zajął XXXII miejsce a startowało 37 żeglarzy. 
Warto zaznaczyć, iż Makroregion obejmuje aż trzy woje-
wództwa: śląskie, opolskie oraz dolnośląskie.

W dniach 3 - 5.09 2010r. nasz klub organizował już 
po raz szesnasty Międzynarodowe Regaty Puchar Beski-
dów - INTERPUCHAR. Podczas tych zawodów bardzo 
dobrze zaprezentowały się: Marzena Marek zajmując 

III miejsce w klasie OPTYMIST gr. B dziewcząt oraz 
Agnieszka Fiuk zajmując w tej samej klasie IV miej-
sce, ponadto Aneta Żur (kl. VI) zajęła VIII miejsce  
a Katarzyna Żur (kl. VI) zajęła X miejsce również w tej 
samej klasie regatowej.

Wśród chłopców w klasie OPTYMIST gr. B bardzo 
dobre VII miejsce zajął Jan Midor, XI miejsce zajął 
Sebastian Antonik a XII Maciej Wandzel.

W cyklu Międzynarodowych regat INTERPUCHAR 
rozgrywanych w trzech krajach (Czechy – Żermanice, 
Słowacja – Namestowo, Polska – Zarzecze oraz Ryb-
nik) NAJLEPSZE MIEJSCE ZAJĘŁA Marzena Marek –  
V w klasie OPTYMIST dziewcząt.
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W tym roku obchodziliśmy 90. rocznicę jednej  
z najważniejszych batalii oręża polskiego - Bitwy 

Warszawskiej. Zarząd Główny Związku Oficerów Rezer-
wy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizował: 
Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt. ,,90 rocznica Bitwy 
Warszawskiej”.

Konkurs Patronatem Honorowym objął Szef Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego – Stanisław Koziej. Konkurs 
obejmował młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. 

Celem konkursu było: 
Ukazanie znaczenia roli Marszałka Józefa Pił-• 
sudskiego w zwycięskich operacjach Bitwy  War-
szawskiej. 
Nawiązanie do przypadającej w tym roku 90 rocz-• 
nicy Bitwy Warszawskiej. 
Ukazanie bohaterskiej postawy całego narodu • 
polskiego w obronie swej niepodległości. 
Wykazanie znaczenia Bitwy Warszawskiej dla • 
Europy i świata. 
Ukazanie Bitwy Warszawskiej jako wyraz jedności • 
narodu w walce o swą niepodległość. 
Wykazanie postawy młodego pokolenia Polaków • 
w masowym napływie ochotników do szeregów 
Wojska Polskiego. 

Konkurs, który trwał od kwietnia br., został zorganizo-
wany w porozumieniu z wojewódzkimi Kuratoriami Oświa-
ty i przebiegał dwuetapowo: w pierwszym etapie prace 
oceniane były na szczeblu wojewódzkim, a następnie  
w drugim etapie komisja centralna wyłoniła zwycięzców. 
W przedsięwzięciu wzięło udział 496 szkół. W gronie 
laureatów znalazła sie uczennica Szkoły Podstawowej 
w Pietrzykowicach Anna Piela, zajmując VI miejsce za 
pracę o Józefie Piłsudskim. Praca Klaudii Świątek i Pa-
trycji Dudys (Bitwa Warszawska-album  i gra planszowa) 
otrzymały maksymalną liczbę punktów na szczeblu na-
szego województwa, wysoko oceniono także prace Ewy 
Gancarczyk i Moniki Nikiel (Puzzle będące repliką obrazu 
Jerzego Kossaka „Bitwa Warszawska” i album Ks. Ignacy 

Skorupka - zapomniany bohater). Także szkoła otrzymała 
wyróżnienie za udział w finale konkursu. 

Finał konkursu z wręczeniem nagród odbył się w War-
szawie w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w  dniu 20.11.2010r. Na uroczystość 
wręczenia nagród i dyplomów zjechali uczniowie wraz  
z opiekunami prac oraz dyrektorami szkół, a wśród nich 
uczennice naszej szkoły. Uroczystość ogłoszenia wy-
ników konkursu oraz uhonorowania zwycięskich prac 
konkursowych poprowadził w imieniu organizatorów płk 
w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz prezes Zarządu 
Głównego ZOR. Nagrody ufundowali: Prezes Rady Mi-
nistrów, Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji 
Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Honorowy patron konkursu, szef BBN, wyróżnił laureatów 
okolicznościowymi dyplomami, które w jego imieniu wrę-
czył Paweł Pietrzak zastępca dyrektora Departamentu 
Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystościach uczest-
niczki zwiedziły stolicę.

Danuta Ostrowska 
Nauczyciel historii i WOS

Zespołu Szkół w Pietrzykowicach 

Zespół Szkół w Pietrzykowicach w gronie Laureatów  
w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym

BÓG - HONOR – OJCZYZNA



14

Biuletyn Samorządowy Gminy Łodygowice

8 października 2010 r. odbyła się podniosła uroczy-
stość, na której w obecności wójta Gminy Łodygo-

wice Andrzeja Pitery, dyrektorów wszystkich placówek 
oświatowych, Zarządu Oddziału ZNP w Łodygowicach   
z prezes Aliną Kubiniec, Jadwigą Rezler prezes Zarzą-
du Okręgu Śląskiego ZNP nadała pani Ewie Glaz tytuł  
„Honorowy Prezes ZNP”.

Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił obecny Zarząd 
ZNP w Łodygowicach, a Zarząd Główny ZNP  w Warsza-
wie ustosunkował się pozytywnie. Pani Ewa Glaz wstąpiła 
w szeregi ZNP w 1951 roku w Żywcu, gdzie przez 10 lat 
była bardzo aktywnym członkiem. 

Dziennik Gazeta Prawna (w wydaniu z 06.10.2010r.) 
podsumował specjalny Ranking- Europejska Gmi-

na- Europejskie Miasto.
Jedną z wyróżnionych 

gmin w Województwie Śląskim 
została Gmina Łodygowice, 
która zajęła w Rankingu 
wysokie 5 miejsce na 80 
samorządów (gmin i miast) 
z całego województwa. 

Podstawą Rankingu były 
dane o realizowanych pro-
jektach dofinansowanych ze 
środków unijnych zarejestro-
wanych w Ministerstwie Roz-
woju Regionalnego. Ranking 
objął okres budżetowania 
2007-2013 i wskazuje war-

tość dofinansowania poszczególnych samorządów m.in.  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Łącznie w Gmine Łodygowice od roku 2007 do  
I kwartału 2010 pozyskano prawie 92 miliony środków 
unijnych, co dało aż 6 800,00 złotych na jednego miesz-
kańca.

W latach 1971 – 1981 pełniła funkcję Prezesa Zarządu 
Ogniska, a od 1986 roku do V 2010 roku pełniła ją nadal 
jako Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Łodygowicach. 
Należała i nadal należy do niezwykle czynnych, śmiałych 
i postępowych działaczy związkowych. Cieszy się uzna-
niem i poważaniem wśród wszystkich członków związku, 
wśród nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, 
społeczeństwa i władz samorządowych. Jej umiejętności 
negocjacji zawsze doprowadzały do pozytywnego rozwią-
zania spraw pracowniczych. 

To jej przez lata powierzaliśmy swoje problemy zawo-
dowe, zawsze wysłuchała nas z uwagą, zawsze służyła 
radą, pomocą i zawsze była to pomoc nie z obowiązku, ale 
płynąca z głębi serca. Przez 35 lat sumiennie i z wielkim 
oddaniem  poświęcała się swojej pracy w ZNP, wkładając 
w nią całą swoją energię, dlatego zasłużyła na miano  
„Honorowego Prezesa ZNP”.

Uroczystość ta była nie tylko wyrazem podziękowań 
dla pani Ewy Glaz, ale również dowodem na to, że władze 
naszej gminy i obecny Zarząd Oddziału ZNP w Łody-
gowicach wysoko cenią tych, którzy swoją pracą służyli 
społeczeństwu Łodygowic, którzy budowali z oddaniem 
wszystko to, czym dysponujemy dzisiaj. Pani Ewie Glaz 
gratulujemy, a w związku z tym, że nadal jest Prezesem 
Zarządu Oddziału będzie nam służyła swoim doświad-
czeniem przez jeszcze wiele, wiele lat.

Zarząd Oddziału ZNP w Łodygowicach

Tytuł „Honorowy Prezes ZNP” dla pani Ewy Glaz

Ponad 90 milionów dla Gminy Łodygowice

Na uroczystej gali w Krakowie podsumowującej 
Ranking, Gmina Łodygowice została uhonorowana wy-
różnieniem za aktywność w pozyskiwaniu środków unij-
nych. Jest to dla Urzędu Gminy tym bardziej szczególne 
wyróżnienie, iż od początku funkcjonowania obecnego 
Wójta (od grudnia 2006 r.) pracownicy Urzędu Gminy 
samodzielnie przygotowują  i realizują wszystkie projekty 
unijne.
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Ważne rozmowy w sprawie 
budowy drogi S69

W dniu 19 października br. Wójt Gminy Łodygowi-
ce – Andrzej Pitera – przeprowadził negocjacje 

z Dyrektorem Kontraktu budowy drogi ekspresowej S69. 
Przedmiotem rozmów była rozpoczynająca się inwestycja 
budowy drogi ekspresowej. Wójt poprosił przedstawiciela 
Konsorcjum, aby prace prowadzone były z możliwie naj-
mniejszymi uciążliwościami dla mieszkańców, tak aby 
realizacja kontraktu była oparta o zasadę partnerskiego 
współdziałania. Lider konsorcjum (mający m. in. doświad-
czenie w budowie autostrady A4) zapewnił, że w pasie 
budowy autostrady + 50 m z każdej ze stron prowadzić 
będzie stały monitoring studni, jak również przeprowadzo-
na zostanie inwentaryzacja budynków przez niezależnego 
rzeczoznawcę, tak aby ewentualne roszczenia miesz-
kańców po zakończeniu kontraktu mogły być skutecznie 
egzekwowane od ubezpieczyciela tego zadania. Ponadto 
przedstawił do uzgodnienia planowane trasy przejazdu 
pojazdów dostawczych drogami gminnymi. Propozycje 
te zostaną przedstawione do zaakceptowania Radom 
Sołeckim w Pietrzykowicach i Łodygowicach.

Wszelkie informacje o kontrakcie, zdjęcia, dane tele-
adresowe do biura kontraktu, oraz informacje o postępie 
prac na budowie drogi ekspresowej można znaleźć na 
specjalnej stronie  poświęconej tej budowie: http://s69-
bielsko-zywiec.pl/

Styczniowe 
zaproszenie

Gminnego 
Ośrodka 
Kultury

Gminny Ośrodek Kul-
tury w Łodygowi-

cach zaprasza wszystkich 
mieszkańców na imprezy, 
które odbędą się na terenie 
naszej gminy w miesiącu 
styczniu 2011 roku.

9 stycznia 2011 roku w sali Remizy OSP  • 
w Pietrzykowicach będzie mieć miejsce 22 
Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędo-
wych. Impreza współorganizowana przez Radę 
Sołecką stanowi przegląd autentycznych grup 
kolędujących po domach w okresie „godnich 
świąt”.
14 – 15.01.2011 w sali GOK-u w Łodygowicach • 
odbędą się przesłuchania konkursowe kolej-
nego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Najlepsze 
zespoły i soliści wystąpią przed publicznością 
w koncercie finałowym w niedzielę w dniu  
30 stycznia 2011 roku.
22 stycznia zapraszamy na tradycyjny XI Kon-• 
cert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Łodygowic.

W okresie świąt zarówno Zespół „Magurzanie” jak 
i Młodzieżowa Orkiestra Dęta będą koncertować we 
wszystkich kościołach na terenie gminy Łodygowice.

Szczegóły dotyczące imprez w tym regulaminy i karty 
zgłoszeń znajdą Państwo na afiszach oraz na stronie 
internetowej gminy: www.lodygowice.pl

Zapraszamy!

Mieszkańcom Gminy Łodygowice życzę, 
aby światło Gwiazdy Betlejemskiej ogrzało nasze serca, 

umocniło wzajemną  życzliwość i nadało sens naszemu życiu.
Niech błogosławieństwo nowonarodzonego Jezusa

wypełnia codzienność miłością i pokojem
i będzie naszą siłą na wszystkie dni Nowego 2011 Roku.

      Stanisław Szwed
     Poseł na Sejm RPBielsko-Biała, grudzień 2010 r.
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INFORMACJA  ZGK
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej,
Dział Administracyjny Zakładu w piątki 

pracować będzie od 7:00 do 16:00. 
Także w tym dniu kasa czynna będzie

 od godz. 8:00 do 16:00.

AKCJA ZIMA
W sezonie zimo-

wym 2010/2011 za 
przejezdność dróg 
na terenie naszej 
gminy odpowiada-
ją trzy firmy:

- drogi powiatowe:
  - firma z Republiki Czeskiej Leos Milata
- drogi gminne w Pietrzykowicach: 
 - Usługi Transportowe  i Agrotechniczne 
   Jadwiga Łagocka
- drogi gminne w Łodygowicach, Biernej i Zarzeczu: 
    - TYNK-BUD Krzysztof Mrowiec.

Wszelkie uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg 
można zgłaszać: 

 - w godzinach pracy Urzędu Gminy na numer  
   33 863 05 00.

 - po godzinach pracy Urzędu należy kontaktować 
  się z osobamą odpowiedzialnymą za koordynację  
 akcji pod nr 33 863 05 08.

Jest to uruchomiony numer całodobowy, który podany 
jest również na naszej stronie internetowej oraz prześlemy 
go za pomocą systemu sms.

Kanalizacja 
- ostatni etap

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych 
wykonawca kanalizacji w Naszej Gminie wraz  
z Urzędem Gminy planują rozpocząć w styczniu 
2011 roku przyłączanie budynków do wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej. Przypominamy wszystkim, 
że warunkiem włączenia budynków do kanalizacji 
będzie podpisana umowa z Urzędem Gminy na 
wykonanie przyłącza oraz wpłacona zaliczka na 
rzecz jej wykonania. Ponieważ Urząd Gminy musi 
przygotować szczegółowy harmonogram włączeń 
poszczególnych budynków prosimy o dopełnienie 
wszelkich formalności, gdyż brak umowy lub brak 
wpłaty zaliczki spowoduje odstąpienie wykonawcy 
od podłączenia budynku.

Po zatwierdzeniu szczegółowego harmonogramu 
Urząd będzie informował mieszkańców z poszcze-
gólnych rejonów tak, aby w miarę możliwości być 
obecnym przy pracach włączających do sieci.

Światowe Dni Młodzieży 2011

W sierpniu 2011 roku w Madrycie odbędą się kolejne Światowe Dni 
Młodzieży, do których przygotowania rozpoczęliśmy już teraz. To przede 

wszystkim 10 Duchowych Kroków do Madrytu – szereg spotkań modlitewnych 
przygotowujących do Światowych Dni Młodzieży.

Młodzież z parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach 
przygotowała z tej okazji specjalny kalendarz na rok 2011. Zachęcamy do zakupu 
tego wyjątkowego wydawnictwa. Uzyskane środki  w całości zasilą fundusz na 
wyjazd naszej młodzieży do Madrytu.

Szczegółowe informacje o  akcji można uzyskać u ks. Grzegorza Kierpiec z Łodygowic Dolnych. 
Będą również publikowane tygodniku parafialnym „Nasz Czas”.

oprac. na podst. inf. ks. Grzegorza Kierpiec


