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Komputery rozdane
W  r a m a c h  r e a l i z o w a n e g o 
ze środków unijnych projektu  
„E-integracja w Gminie Łodygo-
wice” rozdano 200 mieszkańcom 
gminy laptopy.  

Więcej na str. 3.

Sołtys jakich mało
Pan Marian Goryl urodził się  
w 1933 roku w Pietrzykowicach  
i z tą miejscowością związał całe 
swoje życie.

Więcej na str. 4.

Sprawy kanalizacyjne
Przed rozpoczęciem przyłącze-
nia budynków w poszczególnych 
miejscowościach będzie pracować 
komisja odpowiedzialna za odbiory 
techniczne wykonanej kanalizacji.  

Więcej na str. 5.

Wójt Gminy Łodygowice sfina-
lizował ustalenia z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
realizację termomodernizacji ośrodków 
zdrowia w Pietrzykowicach i Łodygo-
wicach. W ramach prac budowlanych 
zostanie wymieniona stolarka okienna  
i drzwiowa, ocieplone zostaną da-
chy i ściany. Wymieniona zostanie 
instalacja centralnego ogrzewania 
i przebudowane zostaną kotłownie 
węglowe na gazowe. Ponadto zało-
żone zostaną kolektory słoneczne, co 
dodatkowo pozwoli na oszczędność  
w ogrzewaniu obiektów. Łączny koszt 
inwestycji to 1,4 mln zł, a planowany ter-
min zakończenia robót zaplanowano do  
30 czerwca br. 

Przypominamy, że w ośrodkach 
zdrowia już trwają prace związane  
z dostosowaniem budynków dla osób 
niepełnosprawnych. Prace te zakoń-
czą się 30 kwietnia br.

      

Jeszcze w tym roku wykonana 
zostanie termomodernizacja 

Ośrodków Zdrowia

OGŁOSZENIE 
O NIEODPŁATNYM 

ODBIORZE 
ODPADÓW WIELKO-

GABARYTOWYCH
 
W dniach 26, 27, 28 i 29 kwiet-

nia 2011 r. Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Łodygowicach  or-
ganizuje nieodpłatną zbiórkę od-
padów wielkogabarytowych.

Więcej na str. 5.

opr. na podst. inf. UG

102 lata Pani 
Julii Loranc

W dniu 3 marca władze Gminy 
Łodygowice uroczyście gratulowały 
Pani Julii Loranc z Łodygowic 
wspaniałego Jubileuszu – 102 
urodzin. Zarówno Wójt Gminy 
Andrzej Pitera jak i Przewodniczący 
Rady Czesław Wandzel złożyli 
najserdeczniejsze życzenia 200 
lat życia, zawsze dobrego zdrowia  
i wszelkiego szczęścia.

Życzymy Naszej Jubilatce 
wszystkiego najlepszego.



2

Biuletyn Samorządowy Gminy Łodygowice

Mając na uwadze możliwo-
ści wykorzystania środków  

z Unii Europejskiej na programy 
współpracy transgranicznej na za-
proszenie Wójta Gminy Łodygowice 
w dniu 09 lutego 2011 r. odbyła się 
konferencja z udziałem Dyrektora 
Biura Stowarzyszenia „Region Be-
skidy” (jednostka dotująca), oraz 
zaproszonych gości: Burmistrza Mia-
sta Gogolin, Primatora Kysuckiego 
Novego Mesta (Słowacja) i Starosty 
Jablonkova (Czechy). 

Włodarzom gmin towarzyszyli 
pracownicy urzędów, zajmujący się 
pozyskiwaniem środków z Unii Eu-
ropejskiej oraz dyrektorzy Gminnych 
Ośrodków Kultury. Efektem spotkania 
było porozumienie, w wyniku którego 
każda z gmin zobowiązała się składać 
wnioski o dotacje do swoich Euro-

regionów z uwzględnieniem udziału 
w każdym projekcie pozostałych 
partnerów. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu  
w efekcie np. nasi mieszkańcy będą 
uczestniczyli w większej ilości róż-
nych działaniach sportowych, kul-
turalnych, edukacyjnych i innych. 
Nabory uczestników do poszcze-
gólnych przedsięwzięć będziemy 
ogłaszać na bieżąco na naszej stronie 
internetowej. Już teraz Miasto Go-
golin zaprosiło nas do współudziału  
w projekcie „Baśnie, bajki, bajecz-
ki…”. Projekt skierowany będzie do 
najmłodszych mieszkańców, a pole-
gać będzie na przygotowaniu insce-
nizacji powszechnie znanych bajek  
w Polsce i Czechach. Planowany ter-
min realizacji projektu to jesień br.

opr. na podst. inf. UG

Otrzymaliśmy promesę na kwotę 
700.000 zł!

Wójt Gminy Andrzej Pitera w dniu 11 lutego br. z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera 
odebrał Promesę o wartości 700.000 zł na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. Środki te zostaną przeznaczone na 
remont zniszczonych dróg oraz wzmocnienia brzegów przy mostach i drogach gminnych. Warunkiem otrzymania 
środków jest podpisanie umów z wykonawcami do 29 kwietnia br. Prawdopodobne zakończenie prac odtworze-
niowych to 30 czerwca 2011r. W ramach otrzymanych środków zabezpieczone zostaną brzegi na potoku Wieśnik 
przy ul. Kamiennej i ul. Kubinów w Łodygowicach, naprawiona zostanie kładka przy ul. Piastowskiej, jak również 
naprawione zostaną drogi ul. Lipowa i Spacerowa w Łodygowicach. Ponadto wykonane zostanie nowe wzmocnienie  
ulicy Nad Żylicą w Łodygowicach. Uwaga!! Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na usuwanie zniszczeń  
w mieniu publicznym, a nie prywatnym. opr. na podst. inf. UG
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Komputery rozdane!

Narodowy Spis Powszechny 2011
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. odbędzie się Narodowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań według stanu na dzień 31 marca:
- od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. każdy może samodzielnie spisać się przez 

internet
- wywiady w mieszkaniach przeprowadzone będą w okresie od 8 kwietnia do 30 

czerwca br.
Do przeprowadzenia spisu w terenie upoważnia rachmistrza legitymacja. Legity-

macja zawiera zdjęcie i podpis rachmistrza, jego imię i nazwisko, upoważnienie do przeprowadzenia spisu w 
określonym czasie na określonym terenie, pieczęć urzędu statystycznego, pieczęć i podpis Dyrektora Urzędu 
Statystycznego. Legitymacja jest ważna wyłącznie z dowodem osobistym. Tożsamość rachmistrza można również 
potwierdzić dzwoniąc na dostępną od01.04.br. infolinię NSP 2011(800 800 800 – numer bezpłatny dla połączeń 
stacjonarnych, – numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora). 

O tym, że spalanie odpadów w piecach domowych 
jest poważnym zagrożeniem dla środowiska  

i zdrowia ludzi, powinniśmy wiedzieć od dawna. A jed-
nak wciąż normą jest, że w wielu domach takie odpady 
jak plastik, folia, czy wszelkiego rodzaju opakowania po 
produktach spożywczych spalane są w piecach. Wiosną 
dochodzą do tego także śmieci spalane na działkach  
i w przydomowych ogródkach.

Spalanie śmieci powinno odbywać się w specjalnych 
spalarniach, ponieważ w tym procesie ważną rolę odgry-
wa temperatura. W przypadku spalania tych wszystkich 
materiałów w piecach czy ogniskach na wolnym powie-
trza, odbywa się właśnie w niskich temperaturach (od 
ok. 200 do 500 stopni C), a do atmosfery przedostają 
się wówczas:

• pyły – które odkładając się w glebie powodują szko-
dliwe dla zdrowia człowieka i zwierząt zanieczyszczenia 
roślin metalami ciężkimi.

•tlenek węgla – który jest trujący dla ludzi i zwierząt.
•tlenki azotu – jest przyczyną podrażnienia i uszko-

dzenia płuc.
•dwutlenek siarki – który u ludzi i zwierząt powoduje 

trudności w oddychaniu i jest przyczyną powstawania 

siarczanów i kwasu siarkowego, co powoduje suche  
i mokre opady kwaśnych deszczy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1, 3b i art. 10 ust. 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czy-
stości w gminach – (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
tj. ze zm.):

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 
czystości i porządku przez:

• wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące 
do zbierania odpadów komunalnych  oraz utrzymanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządko-
wym i technicznym;

• pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomo-
ści odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych  
w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 
ust. 1 podlega karze grzywny.

oraz w związku z art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. o odpadach – Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251  
ze zm.)

Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady 
poza spalarniami odpadów lub wspólspalarniami odpadów 
- podlega karze aresztu lub karze grzywny.

 

Czy w XXI wieku dalej będziemy palić śmieciami w piecach?

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UG
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zarówno Wójt jak i Przewodniczący 
Rady Gminy przedstawili informacje  
z działalności Gminy. Odbyły się także 
dyskusje z przedstawicielem Inżynie-
ra Kontraktu na temat realizowanej 
budowy kanalizacji.

SołtyS 
jakich Mało

Marian Goryl – wieloletni soł-
tys Pietrzykowic, człowiek bardzo 
skromny, życzliwy, a przy tym nie-
zwykle skrupulatny i „poukładany”, 
na styczniowej Sesji Rady Gminy 
ze wzruszeniem dziękował wszyst-
kim za długoletnią współpracę.

Pan Marian Goryl urodził się  
w 1933 roku w Pietrzykowicach  
i z tą miejscowością związał całe swoje 
życie. Kiedy mając zaledwie pól roku 
stracił ojca, trafił do bezdzietnej rodzi-
ny Anieli i Józefa Fijaków. Uczęszczał 
do szkoły podstawowej w Pietrzy-

Interwencje Wójta Gminy ws. 
budowy drogi ekspresowej

Na wniosek Wójta Gminy w dniu 03.03.2011 r.  
w Urzędzie Gminy  zorganizowano dwa spotkania 

dotyczące problemów przy budowie drogi ekspresowej 
S69. W spotkaniach uczestniczyli zainteresowani miesz-
kańcy, Inżynier Kontraktu (Firma Lafrents-Polska sp.  
z o.o.), wykonawca (Polimex-Mostostal S.A.), Wójt, Prze-
wodniczący Rady Gminy i pracownicy Urzędu. Pierwsze 
spotkanie dotyczyło problemu prywatnego wodociągu 
należącego do kilku mieszkańców Pietrzykowic. Wyko-
nawca zapowiedział, że wyniku budowy drogi ekspre-
sowej wodociąg ten zostanie przerwany, gdyż na etapie 
projektowania nie uwzględniono jego przebiegu. Wójt 

Gminy poparł stanowisko mieszkańców w tej sprawie,  
w szczególności w zakresie odbudowania wodociągu po 
zakończeniu budowy drogi ekspresowej. Wójt poinformo-
wał, że w przypadku wyrażenia zgody przez poszkodo-
wanych mieszkańców, Gmina na własny koszt podłączy 
mieszkańców do gminnej sieci wodociągowej oraz pokryje 
koszty zakupu wodomierzy - tak, aby w okresie prac bu-
dowlanych mieszkańcy mieli zapewniony stały dostęp do 
wody. O zwrot wszelkich kosztów Urząd Gminy wystąpi 
do inwestora i wykonawcy drogi ekspresowej.

Drugie spotkanie dotyczyło planowanego zamknięcia 
ul. Zadolne w Pietrzykowicach. Dzięki negocjacjom oraz 
obywatelskiej postawie mieszkańców udało się wspólnie 
wyznaczyć drogę dla pieszych i taka ścieżka zostanie 
wybudowana przez wykonawcę drogi ekspresowej.

Z zebrań 
wiejskich

W miesiącu marcu na terenie 
Gminy Łodygowice odbyły 

się coroczne Zebrania Wiejskie, 
które miały na celu m.in. wybór no-
wych członków rad sołeckich. I tak 
przedstawiamy składy nowych rad w 
poszczególnych sołectwach:

1. Bierna:
 1. Jaworski Marian 
 2. Hańderek Tadeusz 
 3. Maślanka Tomasz 
 4. Żyrek Krzysztof 
2. Łodygowice:
 1. Kołodziej Jan
 2. Mieszczak Tadeusz
 3. Okrzesik Jan
 4. Pawlik Tadeusz
 5. Smółka Stanisław
 6. Suchanek Elżbieta
 7. Wałęga Antoni
3. Pietrzykowice:
 1. Gancarczyk Janusz
 2. Piątek Henryk
 3. Piątek Tadeusz
 4. Midor Jadwiga
 5. Barcik Łukasz
 6. Fiedor Wiesław
 7. Łasut Jarosław
4. Zarzecze:
 1. Adamczyk Michał
 2. Barcik Mirosław
 3. Fijak Kinga
 4. Wandzel Kazimierz
Oprócz wyborów zebrania wiej-

skie wysłuchały informacji sołtysów z 
prac sołectwa w poprzedniej kadencji 
oraz zamierzeń na 2011r. Ponadto, 

SołEckiE WiEści
kowicach, a następnie w 1952 roku 
ukończył Technikum Włókiennicze  
w Bielsku-Białej. Przez 41 lat praco-
wał zawodowo w Bielsku najpierw 
jako tkacz, potem mistrz, a na końcu 
kierownik wydziału.

 Jednocześnie pomagał swoim 
przybranym rodzicom w pracy na roli. 
W 1957r. założył rodzinę. Jest ojcem  
2 synów i dziadkiem 4 wnuków. Po 
przejściu na emeryturę w 1990 r. 
poświęcił się pracy społecznej, zo-
stał sołtysem i funkcję tę pełnił nie-
przerwanie przez 20 lat co świadczy 
przede wszystkim o wielkim zaufaniu 
dla jego pracy ze strony mieszkańców 
Pietrzykowic.

Za swoje najważniejsze osiągnię-
cia uważa udział w telefonizacji wsi, 
budowie wodociągu, gazyfikacji oraz 
modernizacji i asfaltowania wielu dróg 
sołeckich.

W pierwszym plebiscycie „Gazety 
Żywieckiej” na Sołtysa Roku został 
wybrany „Najlepszym Sołtysem Ży-
wiecczyzny 2000 roku”. Przez 16 lat 
/ 4 kadencje / pełnił funkcję Radnego 
Rady Gminy Łodygowice. Od 1952 
roku jest też członkiem OSP w Pie-
trzykowicach. Pan Marian należy do 
współzałożycieli Koła Nr 3 Związku 
Emerytów i Rencistów, które powstało 
w 1993 r. i w którym do dziś pełni 
funkcję przewodniczącego.

Za swoją pełną oddania pra-
c ę  o t r z y m a ł  w i e l e  n a g r ó d , 
wyróżnień m.in.: srebrną odznakę Sto-
warzyszenia Włókienników Polskich,  
srebrną odznakę                 

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UG



5

Biuletyn Samorządowy Gminy Łodygowice

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr V/ 29 /2011 

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 29 marca 2011 r. 

 

Stawki za 1m3 ścieków  

 

 

 

Lp. 

 

Taryfowa grupa odbiorców 

Cena w zł/m3 Dopłata z budżetu gminy do 
taryfy 1m3ścieków 

netto wraz z 8% VAt netto wraz z 8% 
VAt 

1 Gospodarstwa domowe i jednostki 
użyteczności publicznej 

4,81 5,20 0,60 0,65 

2 
Pozostali odbiorcy 

5,42 5,85 - - 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr V / 29 /2011 

Rady Gminy  Łodygowie  

z dnia 29 marca 2011 r.  

 

 

Stawki za opłatę abonamentową  

 

odbiorcy Stawka opłaty netto Stawka opłaty wraz z 8% podatku VAT 

Gospodarstwa domowe w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego lub wskazania wodomierza 
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz pozostali 
odbiorcy i jednostki użyteczności publicznej 

 

5,00 zł/miesiąc 5,40 zł/miesiąc 

Osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym, 4,55 zł/miesiąc 4,91 zł/miesiąc 

Zakłady  przemysłowe  w tym zakłady spożywcze 15 zł/miesiąc 16,20 zł/miesiąc 

Naczelnej Organizacji Technicznej, odznakę Zasłużonego 
Pracownika Przemysłu Lekkiego, odznakę za zasługi 
dla Województwa Bielskiego, odznakę za Wysługę  
50 lat w OSP, srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa, 
medal 40-Lecia Polski Ludowej oraz Krzyż Kawalerski 
Odrodzenia Polski.

Sprawy kanalizacyjne

W związku z przygotowaniem procedur przyłącza-
nia budynków do nowo wybudowanej kanalizacji 

informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
każdy właściciel musi okazać podpisaną umowę na wy-
konanie przyłącza oraz potwierdzenie dokonanych wpłat 
zaliczki w wysokości 2 000,00 złotych. Równocześnie in-
formujemy, że nie ma możliwości technicznych i prawnych 
aby mieszkańcy sami wykonywali przyłącza kanalizacyjne 
do swoich domów. Wyłącznie firma realizująca kanalizację 
może wykonać te prace i udzielić na nie stosowną gwa-
rancję kontraktową.

Przed rozpoczęciem przyłączenia budynków w po-
szczególnych miejscowościach będzie pracować komi-
sja odpowiedzialna za odbiory techniczne wykonanej 
kanalizacji. Wszystkie osoby, którym niewłaściwie od-
tworzono teren lub nie wykonano prac po wbudowaniu 
kanalizacji mogą zgłaszać swoje uwagi bezpośrednio 
do tej komisji lub biura Inżyniera Kontraktu, który nad-
zoruje prace inspektorów- do siedziby w Żywcu przy  
ul. Wyzwolenia 2a (tel. 33 861 48 02).

PoZiMoWy ReMont dRóG 
GMinnych

Uprzejmie informujemy, że pozimowy remont dróg 
gminnych zakończy się do 30 kwietnia br. Za utrudnienia 
w czasie prac budowlanych przepraszamy.

NOWE STAWKI ZA WODę I śCIEKI
Rada Gminy Uchwałą nr V/29/2011 w dniu 29 marca 

2011r. uchwaliła nowe stawki za wodę i ścieki oraz opłaty 
za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych:

Załącznik nr 1 do  
Uchwały nr V / 29 /2011 

Rady Gminy Łodygowice 
z dnia 29 marca 2011r.  

 
 
 
Stawki za 1m3 wody 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lp. 

 
Taryfowa grupa odbiorców 

Cena w zł/m3 Dopłata z budżetu gminy do 
taryfy 1m3 wody 

netto wraz z 8% VAt netto wraz z 8%  
VAt 

1 
Gospodarstwa domowe  i jednostki 

użyteczności publicznej 3,83 4,14 1,61 1,75 

2 Przemysł 5,47 5,91 - - 

3 Zakłady przemysłu spożywczego 5,45 5,89 - - 

4 Pozostali odbiorcy 5,45 5,89 - - 

oGłoSZENiE o NiEoDPłatNyM 
oDBioRZE oDPaDÓW 

WiELkoGaBaRytoWych
 
W dniach 26, 27, 28 i 29 kwietnia 2011 r. Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach  organi-
zuje nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabary-
towych (stare meble, okna, opony, itp.).  W ramach 
zbiórki nie będą odbierane odpady komunalne, jak  
i odpady objęte segregacją indywidualną (w workach). 
Nie będzie również odbierany gruz i popiół oraz inne 
odpady, które mieszczą się w kuble.

Odpady przeznaczone do zbiórki należy wystawić 
przed posesję w miejscu dogodnym do zabrania od-
padów (tj. w pobliżu bramy wjazdowej) do godz. 7:00 
w dniu odbioru.

harmonogram wywozu:
 26.04.2011r.  -  Łodygowice dolne
27.04.2011r.  -  Łodygowice Górne
28.04.2011r.  -  Pietrzykowice
29.04.2011r.  -  Bierna i Zarzecze

Sołtysi wybrani
W dniu 20 lutego br. odbyły się powszechne wybo-

ry sołtysów w Łodygowicach, Pietrzykowicach 
i Zarzeczu. Po podliczeniu wszystkich głosów wyniki 
przedstawiają się następująco:

Sołectwo Łodygowice:
  1. Góra eugeniusz Franciszek 587 głosów
  2. Loranc Józef Szymon  149 głosów
Sołectwo Pietrzykowice:
  1. Masny Józef   213 głosów
  2. Międzybrodzki Jan Mieczysław  217 głosów
  3. Zwardoń Irena Agnieszka  141 głosów
Sołectwo Zarzecze:
  1. Urbaś Andrzej   102 głosy
  2. Wolny Karol Stefan   178 głosów
W Sołectwie Bierna Sołtysem pozostał Władysław 

drewniak, który pełnił tą funkcję w poprzedniej ka-
dencji.

Stawki za opłatę abonamentową

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. ZGK

opr. na podst. inf. GOK
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Z Życia StRaŻy PoŻaRNych

Motopompa 
dla OSP Łodygowice

Dzięki staraniom poczynionym 
końcem sierpnia bieżącego roku 
przez Zarząd OSP Łodygowice Fun-
dacja Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w ramach akcji STOP 
POWODZIOM zakupiła dla naszej 
jednostki motopompę szlamową 
Honda WT40X. W ramach akcji STOP 
POWODZIOM Fundacja WOŚP za-
kupiła sprzęt dla 575-ciu jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

W sobotę, 18 grudnia, na Placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie zebrali się przedstawiciele 
120 jednostek OSP z całej Polski w 
celu uczestnictwa w uroczystościach 
przekazania zakupionego sprzętu. 

W tym dniu nie zabrakło również tam naszej delegacji, która miała przyjemność 
z rąk: Jurka Owsiaka - Dyrygenta WOŚP, Zbigniewa Sosnowskiego - podse-
kretarza stanu w MSWiA, druhny Teresy Tiszbierek - wiceprezes ZG ZOSP RP 
odebrać motopompę szlamową Honda WT40X. Motopompa ta przeznaczona 
jest do przepompowywania dużych ilości wody czystej oraz szlamu o średni-
cy zanieczyszczeń do trzech centymetrów. Pozwala na wydobywanie wody  
z głębokości do 8 metrów z prędkością 1640 litrów na minutę.

Dzięki otrzymanej motopompie będziemy mogli skuteczniej nieść pomoc 
podczas powodzi i innych miejscowych zdarzeń na terenie gminy Łodygowi-
ce a także na terenie powiatu żywieckiego. Dziękujemy Fundacji WOŚP za 
przekazany sprzęt.

Młodzież zapobiega pożarom
W dniu 02.03.2011r. w Domu Strażaka w Łodygowi-

cach odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma 
na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umie-
jętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownic-
twa i ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. 
W bieżącym roku w gminnych eliminacjach wzięło udział 
39 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w elimi-
nacjach odbywających się w szkołach i jednostkach OSP 
z terenu naszej gminy. Turniej został przeprowadzony  
w trzech kategoriach wiekowych:

l grupa - uczniowie szkół podstawowych,
II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych,
III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W pierwszej kolejności w wyniku eliminacji przeprowa-
dzonych w formie testu pisemnego wyłoniono najlepszych 
przedstawicieli poszczególnych kategori wiekowych, któ-
rzy zakwalifikowali się do finału ustnego. W finale ustnym 
uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć zestaw trzech 
pytań. Jak co roku nie obyło się bez dogrywek. Po zaciętej 
rywalizacji udało się wyłonić zwycięsców poszczególnych 
kategori wiekowych, którzy będą reprezentowali naszą 
gminę w eliminacjach powiatowych.

Zwycięzcami poszczególnych kategori zostali:
l grupa – Joanna okrzesik – reprezentantka
  OSP Łodygowice
II grupa – Katarzyna Mieszczak – reprezentantka 
    OSP Łodygowice
III grupa -  Joanna Januła – reprezentantka 
    OSP Łodygowice

Wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do finału 
ustnego otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Gminy 
– Czesława Wandzla, Sekretarza Gminy - Stanisława 
Kucharczyka oraz Prezesa Gminnego Zarządu ZOSP 
RP – Władysława Drewniaka dyplomy i cenne nagrody. 
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i życzymy powo-
dzenia w eliminacjach powiatowych. opr. na podst. inf. OSP Łodygowice

opr. na podst. inf. OSP Łodygowice
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Z Życia GMiNy

Po raz piąty 
„koguty” rozdane

Współcześnie Koła Gospo-
dyń Wiejskich mają jeden 

najważniejszy cel – pielęgnowa-
nie i przekazywanie młodemu 
pokoleniu zwyczajów, tradycji i 
obrzędów otrzymanych w spadku 
po przodkach. Temu celowi służyła 
impreza, która miała miejsce w sali 
widowiskowej GOKw niedzielne 
popołudnie 20 marca br.

„Biernianie” grupa reprezentująca sołectwo Bierna 
pod wodzą Marii Jaworskiej i Krzysztofa Żyrka przedsta-
wili oczepiny panny młodej, tradycyjny zwyczaj weselny 
symbolizujący przejście ze stanu panieńskiego w stan 
zamężny. Symbolem tej przemiany jest zamiana wianka 
na głowie panny młodej na czepiec mężatki. Najciekawszą 
częścią tego obrzędu były fantastyczne, przezabawne 
przyśpiewki weselne w wykonaniu Krzysztofa Żyrka – 
starosty weselnego i Marii Banach – matki weselnej. 

KGW z Łodygowic pokazało obrzędy ostatkowe. Ostat-
ki zwane też zapustami oznaczają ostatnie dni karnawału 
trwające od tłustego czwartku do wtorku poprzedzającego 
środę popielcową. Na tradycyjnych ostatkach obowiązko-

we były tańce na urodzaj, w których uczestniczyły młode 
mężatki. Nasze panie tak mocno tupały, że w tym roku 
kapusty i kwacków będzie pod dostatkiem.

Wieczór andrzejkowy pełen ciekawych wróżb /in-
terpretacja szczekania psa, lanie wosku, podnoszenie 
garnuszków, rzucanie kierpcami/ zaprezentowały kobiety  
z Pietrzykowic. Zespół „Zarębianki” oprócz przewodniczą-
cej Jadwigi Midor przygotowała Janina Pyka. 

Zarzecze jak przystało na wieś położoną na brzegach 
Soły słynie z robienia koszyków. To właśnie rzemiosło 
bardzo popularne w Zarzeczu pokazało tamtejsze KGW. 
Przy pleceniu koszyków pracowały całe rodziny, była 
to ciężka ale opłacalna profesja. Wspólna praca była 
okazją do rozmów, śpiewów i dowcipkowania, niezwykle 
zabawne dialogi bardzo podobały się naszej publiczności.  
W trakcie inscenizacji zarzeccy koszykarze wykonali dwa 
„szykowne” koszyczki.

Koła uczestniczące w Przeglądzie otrzymały równo-
rzędne nagrody finansowe, które wręczyli Przewodniczący 
Rady Gminy Łodygowice Czesław Wandzel i sekretarz 
gminy Stanisław Kucharczyk.

Na zakończenie imprezy odbyła się degustacja post-
nych potraw przygotowanych przez Restaurację „U Mere-
sa” z Żywca. Na stole był żur, pierogi z kapustą i grzybami, 
pieczone ruskie pierogi oraz sałatki śledziowe.

Renata Talik
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21 marca 2011 r. na zawsze 
pozostanie w pamięci uczniów 

i nauczycieli Zespołu Szkół nr1  
w Łodygowicach. 

W tym właśnie dniu nasza pla-
cówka otrzymała, nadany przez 
panią Minister Edukacji Narodowej 
– Katarzynę Hall - honorowy tytuł 
„Szkoły odkrywców talentów” 
oraz pamiątkową tablicę, na której 
uroczyste odsłonięcie zostali zapro-
szeni goście: Przewodniczący Rady 
Gminy pan Czesław Wandzel, Wójt 
Gminy Łodygowice pan Andrzej 
Pitera, Przewodnicząca Komisji Kul-
tury, Oświaty i Sportu pani Danuta 
Kubalica, Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej, przedstawiciel Grona 
Pedagogicznego Zespołu Szkół nr 1 
w Łodygowicach pani Krystyna Po-
trzeba – Jakubiec, proboszcz parafii  
w Łodygowicach ks. prałat Józef 
Zajda – dyrektor Caritas diecezji 
bielsko-żywieckiej oraz  ks. Robert 
Kasprowski – sekretarz Caritas. 

Zaproszeni goście w trakcie uro-
czystości mogli zobaczyć, w jaki spo-
sób i  w jakich dziedzinach rozwijamy 
talenty swoich podopiecznych.

 Jako pierwszy,  zaprezentował 
się Zespół Regionalny „Magurzanie”, 
prowadzony już od wielu lat przez pa-
nią Krystynę Mikociak. „Magurzanie”  
w duchu praojców pięknie zaśpiewali 
i zatańczyli w strojach regionalnych. 
Ponadto przygotowali małą wystawę 
eksponatów izby regionalnej, powsta-
jącej w naszej szkole.

Prócz tańca i śpiewu przodków 
uczniowie chcą „ocalić od zapomnie-
nia” również ich instrumenty i grę na 
nich. W czasie uroczystości goście 
wysłuchali krótkiego koncertu dzieci 
grających na skrzypcach i heligon-
kach w Fundacji Braci Golec, istnieją-
cej już od roku przy naszej szkole.

Choć podobno „śpiewać każdy 
może” uczniowie starają się pod 
czujnym okiem pani Haliny Hańde-
rek robić to jak najlepiej. Te wysiłki 
doceniono na licznych konkursach, 
a zaproszeni goście, wsłuchali się 
w utwory przygotowane przez chór, 
zespół instrumentalny i solistów. Cała 
sala nuciła razem z chórem piosenkę 
„Wiosna” z repertuaru Skaldów.

 Dążymy do tego, aby nasze 
dzieci rozwijały się wszechstronnie: 
tańczyły, śpiewały, grały  na instru-
mentach,  tworzyły prace plastyczne. 
Wszystko to później łączymy  w jed-
no - w teatr. Nie mogło go zabraknąć  
w naszej szkole. Już od 10- ciu lat 
sztuki, które prezentują grupy teatral-
ne pobudzają widza do myślenia nad 
tym co ważne, rozbawiają do łez lub 
wzruszają do głębi. Nasi aktorzy osią-
gają sukcesy w licznych konkursach, 
począwszy od gminnych, a skoń-
czywszy na wojewódzkich. Podczas 
dzisiejszej imprezy grupa teatralna 
„Mała Kurtyna” prowadzona przez 
panią Sabinę Matuszewską i Iwonę 
Barys – Prochownik, zaprezentowała 
krótki spektakl w „diabelskim nastro-
ju”. Pikanterii całemu przedstawieniu 
dodał ekscentryczny występ grupy 
tanecznej „Nefryt”, której opiekunką 
jest pani Ewelina Okrzesik.

Nasi uczniowie to nie tylko artyści, 
wrażliwi na sztukę, ale przede wszyst-
kim ludzie wrażliwi na los drugiego 
człowieka. W odpowiedzi na potrzebę 
serca zawiązało się w naszej szkole 
Koło Caritas, którego opiekunami 
są pani Ewa Dobija oraz ks. Robert 
Kasprowski.  Do przeprowadzanych 
akcji, włączają się wszyscy ucznio-
wie, a działania, które podejmują 
przedstawiono gościom w postaci 
prezentacji multimedialnej.
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 „Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy
 jeżeli nie pozwolimy by pokonał nas 
lęk przed własną słabością”, “Ten, 
który daje otrzymuje jeszcze więcej”,
“Człowiek tyle jest wart ile może dać 
drugiemu człowiekowi”

      Jan Paweł II

Z inicjatywy uczennic nasze-
go gimnazjum: Magdaleny 

Kapała i Anny Gancarczyk zaczyna 
funkcjonować w Zespole Szkół w 
Pietrzykowicach „Koło Wolontariu-
sza”. Inicjatywa jest odpowiedzią na 
zadanie rekrutacyjne: „Wolontariat na 
rzecz aktywności społecznej”, a ce-
lem finalnym jest uzyskanie mandatu 
poselskiego XVII Sesji Sejmu Dzieci 
i Młodzieży.

Nasi rówieśnicy wykazali dużą 
otwartość i ciekawość otaczającego 
świata, naturalną potrzebę przeby-
wania w grupie oraz podejmowania 
działań na rzecz swoich młodszych 
kolegów i koleżanek. Od początku 
wielu uczniów zadeklarowało au-
tentyczną chęć pracy, zdając sobie 
sprawę, że odbywać się to będzie  
w czasie wolnym od nauki i obowiąz-
ków domowych. 

W ten to sposób z pomocą dyrekcji 
szkoły postanowiliśmy spróbować. Po 
wypełnieniu ankiet zgłoszeniowych, 
dostarczeniu zgody rodziców, rozmów 
przybliżających istotę wolontariatu 
utwierdziliśmy się w przekonaniu, 
że warto spróbować. Nawiązaliśmy 
kontakt z Pogotowiem Opiekuńczym  
w Pietrzykowicach, Klubem Promy-
czek. Na początek zaczęliśmy od 
promocji naszego pomysłu przez 
akcję plakatową, warsztaty na lek-
cjach wos-u, wydanie i rozpowszech-
nienie ulotek wśród społeczności 
uczniowskiej jak i wśród pozostałych 
mieszkańców naszej wioski, takie 
informacje zamieściliśmy także  na 
stronie szkoły  i gminy Łodygowice.

Nasza propozycja skierowana jest 
do najmłodszych i ich rodziców. Pro-
ponujemy  gry i zabawy  w „Radosnej 
Szkole”. W czasie gdy dzieci będą 
oddawały sie zabawie, ich opieku-
nowie będą mogli korzystać z wioski 
internetowej, gdzie pod kierunkiem 
informatyka poznają możliwości ko-
rzystania  z internetu.

 Zapraszamy  wszystkich we wtor-
ki w godz. 1600 – 1800

  Jeśli czujesz potrzebę:  
- sprawdzenia się
- podzielenia doświadczeniami
- zdobycia nowych umiejętności
- poznania ludzi
- niesienia radości najmłodszym
- ucieczki przed samotnością
- wypełnienia wolnego czasu
- zostań wolontariuszem.
Dajmy sobie szansę, zróbmy to 

dla siebie i innych. Jesteśmy prze-
konani, że wolontariat szkolny jest 
doskonałą formą kształtowania po-
staw altruistycznych jak i narzędziem 
edukacji obywatelskiej.

Zależy nam, by wychowanie dzieci 
i młodzieży było rzeczą zwykłą, co-
dzienną, jak oddychanie, bicie serca, 
bo jak pisał K.I. Gałczyński: „ Oto jest 
nasz dzień codzienny, nasze małe 
budowanie, trud uparty i niezmienny, 
nieustanne kształtowanie…” Wycho-
wanie uczniów traktujemy jak mecz 
szachowy, w którym podpowiadamy 
najlepsze ruchy, aby udało im się 
wygrać. Po drodze odkrywamy w nich 
talenty. Można zadać pytanie w jaki 
sposób to czynimy? Otóż, najczęściej 
dziecko samo pokazuje gdzie w tej 
tajemniczej kopalni małego człowie-
ka jest ukryty jakiś diament, wtedy 
pomagamy go odnaleźć, a następnie 
szlifujemy z nadzieją, że efektem całej 
pracy będzie rzadkiej urody brylant. 
Jeżeli zaś owego klejnotu nie potra-
fimy odnaleźć czy nazwać, pokazuje-
my, uczymy jak zostać przyzwoitym 
człowiekiem, prawym obywatelem, 
człowiekiem szczęśliwym, który umie 
godnie żyć. A to dopiero sztuka wy-
magająca talentu!

Jak widać rozwijamy i pielęgnuje-
my różnorodne uzdolnienia naszych 
wychowanków. Wychodzimy z zało-
żenia, iż w każdym z nich tkwi jakiś 
talent, najważniejsze jest jednak to, 
by go w odpowiednim momencie 
odkryć i rozwinąć.

Jesteśmy bardzo dumni z tego, 
że talenty naszych uczniów, praca i 
zaangażowanie nauczycieli zostały 
dostrzeżone i nagrodzone przyzna-
niem naszej szkole tytułu „Szkoła 
odkrywców talentów”. Warto pod-
kreślić, iż jesteśmy jedyną w powiecie 
żywieckim szkołą, która uzyskała ten 
tytuł. To wyróżnienie czyni nas wyjąt-
kową placówką w regionie.

ten dzień i cała uroczystość 
były wyjątkowe, oby takich dni było 
w naszej szkole więcej…

opr. na podst. inf. ZS nr1 opr. na podst. inf. ZS Pietrzykowice
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tam bardzo gościnnym 
przyjęciem ze strony tam-
tejszych mieszkańców  
a nasz koncert widzowie 
przyjęli z dużym entuzja-
zmem. Tym bardziej, że 
folklor naszego regionu 
nie był tam znany.

W sumie w minionym 
sezonie artystycznych 
„Magurzanie” zaprezen-
towali się w 47 koncer-
tach.

N o w y  s e z o n  a r t y s t y c z n y 

(2010/2011) rozpoczęliśmy od przy-
gotowania nowego programu kolęd-
niczego, tańców zaborowskich oraz 
suity łowickiej.

Krystyna Mikociak

Wyjazd wakacyjny 
Magurzan 2010

Po wyjeździe do Bułgarii w sierp-
niu 2009 roku, który był dla zespołu 
czasem upragnionego wypoczynku, 
postanowiliśmy spróbować naszych 
sił i kondycji organizując tourne po 
Litwie, Mazurach oraz wybrzeżu mo-
rza Bałtyckiego.

Naszą podróż rozpoczęliśmy od 
udziału w Międzynarodowym Festi-
walu Folkloru w Kłajpedzie, porto-
wym mieście na północy Litwy. Tu 
oprócz licznych koncertów, uczyliśmy 
zespoły z różnych części Europy 
tańców z Żywiecczyzny a w czasie 
sympozjum  etnograficznego zapre-
zentowaliśmy stroje naszego regionu.  

Po zakończeniu uroczystości 
związanych z XXV - leciem 

swojej działalności, które odbyły się  
w listopadzie 2009 r. zespół stanął 
przed kolejnym wyzwaniem, którym 
było zaprezentowanie całego pro-
gramu artystycznego przed komisją 
decydującą o przyjęciu naszego 
zespołu do Międzynarodowej Or-
ganizacji Folklorystycznej CIOFF. 
Koncert ten odbył się 21.02.2010 r. 
Otrzymaliśmy za niego maksymalną 
ilość punktów. Nie zapomnieliśmy 
o byłych członkach zespołu, którzy 
również wzięli udział w koncercie.

02.05.2010 r. zorganizowaliśmy 
Góralski Bal Charytatywny na rzecz 
ciężko chorego dziecka byłej „Magu-
rzanki”, w którym uczestniczyło pra-
wie 200 osób, a przygrywało osiem 

zaprzyjaźnionych kapel z naszego 
oraz ościennych regionów. 

Następnie przy-
gotowaliśmy się do 
nadchodzącego 
sezonu artystycz-
nego, w którym 
wiele się wydarzy-
ło: w czerwcu „Mali 
Magurzanie” wyje-
chali do Czech, a w 
lipcu starsza grupa 
odbyła tourne po 
Litwie, Mazurach 
i wybrzeżu morza 
bałtyckiego, gdzie 
koncertowała nawet kilka razy dzien-
nie. 

„Magurzanie” zdobyli I miejsce  
w Ogólnopolskim Festiwalu w Łowi-
czu oraz jedną z sześciu głównych 
nagród w Międzynarodowych Spotka-
niach Folklorystycznych w Wiśle (wy-

stępowało tam 29 
zespołów z całego 
świata). Z kolei „Mali 
Magurzanie” zdobyli 
dwie nagrody: I miej-
sce w Wojewódz-
k im Przeglądz ie 
Dziecięcych Zespo-
łów Artystycznych  
w Boguszowicach  
k / R y b n i k a  o r a z  
II miejsce w Woje-
wódzkim Przeglą-
dzie Dziecięcych 
Zespołów Folklory-

stycznych w Jaworzu.
Po sierpniowej przerwie nasz se-

zon artystyczny zakończyliśmy wystę-
pem dożynkowym w gminie Sadowo 
70 km. od Warszawy. Spotkaliśmy się 
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Wspomnienie kolędowania „Magurzan”

Podobnie jak w latach ubiegłych  Zespół Regionalny „Magurzanie” okres 
Bożego Narodzenia spędził na kolędowaniu. Przygotowaliśmy nowy 

program kolędniczy i po raz pierwszy połączyliśmy w nim występ dużych  
i średnich „Magurzan” z najmłodszymi członkami, którzy zaczęli uczęszczać 
na próby w 2009 roku. W efekcie wystąpiły 84 osoby.  Połączenie śpiewania 
kolęd i składania życzeń przez poszczególne grupy wiekowe (dziewczęta  
z podłaźniczkami, kolędnicy z szopką, Trzej Królowie, kolędnicy na  
św. Szczepana i kolędnicy z gwiazdą) dało dużą różnorodność form i efekt 
wszechobecnego kolędowania. 

Swoją obecnośc ią  
i koncertami uświetniliśmy 
Msze  Święte we wszyst-
kich kościołach naszej 
gminy. Ponadto gościn-
nie zaprezentowaliśmy 
się w kościele w Kalnej, 
gdzie zostaliśmy bardzo 
mile przyjęci. Końcem 
grudnia kolędowaliśmy 
też  podczas sesji Rady 
Gminy Łodygowice, gdzie 
oprócz kolęd po raz pierw-
szy przedstawiliśmy suitę  

łowicką. 5 stycznia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Łodygowicach 
odbył się koncert noworoczny grupy 
„Mali Magurzanie” i dzieci z Ogniska 
Twórczości Artystycznej prowadzone-
go w Łodygowicach przez Fundację 
Braci Golec. Również najstarsi człon-
kowie zespołu wsparli swoim śpiewem 
i tańcem młodszych kolegów. Był to 
zarazem pierwszy występ, na którym 
przedstawiliśmy tańce zaborowskie. 
Natomiast 23 stycznia nasz zespół 
uczestniczył w imprezie kulturalnej 
pn. „Boże Narodzenie w Beskidach”, 
która odbyła się w Miejskim Centrum 
Kultury w Żywcu. Oprócz oglądania 
występów kapel, grup kolędniczych 
czy zespołów regionalnych widzowie 
mogli spróbować tam góralskiego ja-
dła i obejrzeć kiermasz sztuki ludowej 
naszego regionu. 

Poszczególne grupy zespołu zdo-
były nagrody w niżej wymienionych 
konkursach:

Grupa śpiewacza „Magurzanki”:
- II miejsce w VII Międzynarodo-

wym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
„Pastorałka Żywiecka 2011” w Żyw-
cu; 

- I miejsce w XI Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek w Łodygowicach;

- I miejsce w XVIII Konkursie Kolęd 
i Pastorałek w Ślemieniu.

W Wojewódzkim Przeglądzie Ze-
społów Kolędniczych i Obrzędowych 
„Żywieckie Gody”:

II miejsce – kolędnicy z szopka 
(kategoria dziecięca)

II miejsce – kolędnicy z gwiazdą 
(kategoria dorosłych)

Wyróżnienie – Trzej Królowie (ka-
tegoria dziecięca).

Po udanych zimowych występach 
pełni optymizmu przygotowujemy się 
do letniego sezonu artystycznego.

 Agnieszka Nowak

Wracając do Polski zwiedziliśmy 
średniowieczny zamek obronny  
w Trokach, a następnie stolicę Litwy 
–  Wilno, gdzie podziwialiśmy zabyt-
kowe budowle i urokliwe uliczki. Mie-
liśmy tam również czas na zadumę, 
kiedy zwiedzaliśmy cmentarz „Rosa” 
przepełniony śladami polskości. 

Po przyjeździe do Polski wystą-
piliśmy w Ełku. Mogliśmy tam do-
świadczyć wyjątkowej gościnności ze 
strony Mazurskiego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Ełk”. Następnie koncertowa-
liśmy w Międzynarodowych Olsztyń-
skich Dniach Folkloru. Po pierwszym 
występie organizatorzy poprosili nas 
o przedłużenie pobytu w Olsztynie 
i występ na deskach amfiteatru, co 

pozwoliło zespołowi 
zaprezentować się 
przed bardzo licz-
ną publicznością. Z 
kolei dzięki impre-
zom organizowanym  
w klubie festiwalowym 
mieliśmy szansę po-
znać tancerzy m.in.: 
z Meksyku, Kostaryki, 
Grecji, Rosji i Serbii. 
Kolejny dzień spę-
dziliśmy na podróży 
do Brus leżących na 

Kaszubach, zwiedzając po drodze 
Malbork. Po południu odbyły się 
warsztaty z Kaszubskim Zespołem 
Folklorystycznym „Krebane”, a wie-
czór upłyną na wspólnych tańcach. 
Nasze tourne zakończyliśmy nad 
morzem, gdzie odwiedziliśmy Gdańsk 
oraz Sopot.

Wyjazd ten możemy zaliczyć do 
wyjątkowo udanych gdyż nie było na 
nim okazji żeby się nudzić. Poznali-
śmy wielu ciekawych ludzi z całego 
świata, poszerzyliśmy swoją wiedzę 
na temat folkloru różnych regionów, 
zacieśniliśmy więzi miedzy członkami 
zespołu. Już nie możemy się docze-
kać kolejnej wspólnej podróży.

      Elżbieta Mikociak
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„to był niezapomniany wieczór” – westchnęła jedna 
z uczestniczek sobotniej imprezy w sali GOK-u. Najpierw 
uwaga wszystkich widzów skupiła się na przepięknych 
pracach Pani Stanisławy Masny oraz Marioli Tomczak  
z Pietrzykowic. Obie Panie łączy nie tylko bliskie pokre-
wieństwo, ale przede wszystkim talent plastyczny. Pani 
Stasia rodowita Pietrzykowianka, po przejściu na emery-
turę zajęła się wykonywaniem gobelinów. 

Ma na swoim koncie wiele osiągnięć m.in. wystawy:
- w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywiec-

kiej,
-  w GOK Jeleśnia,
- w Towarzystwie Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej 

w roku 2008 i 2009,
- w Muzeum Miejskim w Żywcu,
- w Oddziale TMZŻ Porąbka,
- w żywieckiej kawiarni „De Caffe”, a także wyróżnienia 

w edycjach konkursu plastycznego „Mieszkam w Beski-
dach” oraz udział w projekcie i wystawie „Przez kulturę 
do wiedzy”.

Pani Mariola jak przystało na rodowitą góral-
kę, natchnienie czerpie z piękna natury Beskidów.  

Poza górami najchętniej maluje kwiaty, kompozycje 
roślinne i abstrakcyjne, okazjonalnie podejmuje się ma-
larstwa portretowego oraz maluje obrazy z zamówionymi 
motywami. Jej kreatywność sprawdza się w dekoracyjnym 
malarstwie ściennym. Prace malarskie pani Marioli można 
podziwiać na wielu wystawach i konkursach w naszym 
regionie m.in.:

- w GOK w Porąbce,
- w Muzeum Miejskim w Żywcu,
- w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu,
- w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Ze-

brzydowskiej. W jej dorobku artystycznym jest też 
udział w projekcie i wystawie „Przez kulturę do wiedzy” 
oraz  wyróżnienie w konkursie  plastycznym „Mieszkam  
w Beskidach”.

Po otwarciu wystawy, przy kawie i gorącej szarlotce 
serwowanej przez „Anielską Cafe” z Łodygowic; widzowie 
dali się ponieść czarowi przepięknych piosenek o miłości 
autorstwa Jonasza Kofty, Czesława Niemena, Cohena, 
Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty, wykonywanych 
przez artystów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Martę  
i Rafała Sawickich przy wspaniałym, ekspresyjnym akom-
paniamencie Piotra Matusika.

„Dziękujemy organizatorom i wykonawcom za wspa-
niałą ucztę duchową”; podsumował całe to wydarzenie 
Pan Eugeniusz Jachym – aktor Teatru „Banialuka” w Biel-
sku-Białej, a zarazem radny Rady Gminy Łodygowice.

Renata Talik
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Na początek troszkę o nas…
Nasze Koło powstało w 1979 roku, 

liczy 343 członków. W trakcie sezonu 
organizujemy pięć zawodów spławi-
kowych, oraz maraton nocny, ponad-
to w Maju wspólnie z Urzędem Gminy 
Łodygowice organizujemy zawody  
z okazji Dnia Dziecka.

W ciągu roku prowadzimy akcje 
proekologiczne związane z oczysz-
czaniem terenów przy stawie Koła.

Zawodnicy z naszego koła startują w pierwszej lidze 
spławikowej Okręgu Bielsko-Biała.

Wydarzenia
23 stycznia w budynku OSP w Zarzeczu odbyło się 

zebranie sprawozdawcze, na którym przewodniczący 
poszczególnych komisji zdali raport z wykonanej pracy. 
Odznaczeni zostali prezes Koła Grzegorz Kocur złotą 
odznaką z wieńcami oraz Tadeusz Pietraszko złotą od-
znaką. Wręczono puchary Grand Prix dla najlepszych 
zawodników minionego sezonu.

Pamiątkowy puchar za współpracę między kołem 
,,Beskidy,, a Gminą Łodygowice odebrał w imieniu Wójta 
Gminy Andrzeja Pitery sekretarz Gminy pan Stanisław 
Kucharczyk.

Wszelkich informacji o egzaminach dla nowych człon-
ków udziela prezes Koła Grzegorz Kocur pod numerem 
502 490 641 oraz 728 381 475.

Adres strony internetowej www.pzw-beskidy.vot.pl
Artykuł zredagował Jacek Matlas

Mistrz Polski 2011 
w narciarstwie alpejskim

Jadwiga Gołda – nauczy-
cielka wychowania fizycznego 
w Zespole Szkół  w Pietrzyko-
wicach zdobyła tytuł Mistrza 
Polski w zawodach narciarskich 
zjazdowych „Family Cup” roz-
grywanych na stokach w Klusz-
kowcach k/Czorsztyna.

Oprócz tego w tym roku 
brała udział w zawodach nar-
ciarskich:
Puchar Pilska – I miejsce
Puchar Żywca – I miejsce 
Puchar Bielska – III miejsce
Puchar Limanowej – II miejsce

Narciarstwo zimą, a latem tenis ziemny to sporty, które 
uprawia z pasją od wielu już lat Pani Jadzia.

Gratulujemy również wicemistrzostwa Polski w zawo-
dach organizowanych w narciarstwie alpejskim w marcu 
tego roku, a jej uczniom, aby brali z niej przykład i z pasją 
uprawiali sport. 

          na podst. inf. ZS w Pietrzykowicach

  „Nigdy przedtem picie kawy
   nie było tak modne jak teraz….”

Powyższe motto 
stało się prze-

wodnim motywem 
prowadzenia nowej 
cukiernio-kawiarni, 
jaka powstała w Gmin-
nym Centrum Kultural-
nym w Łodygowicach. 
„Anielska Cafe”, bo tak 
nazwał ją jej właściciel 
pan Jacek Kufel,  ofe-
ruje w swojej sprzedaży wiele rodzajów kaw (espresso, 
latte, macchiato, capucciono, Rappe i wiele innych), 
desery, ciasta, lody włoskie i napoje. 

Kawiarnia czynna jest od wtorku do piątku w godzi-
nach: od 11 do 20 i w weekendy od 8.30 do 20.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie  
www.anielskacafe.pl

     Renata Talik
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Pierwszy kwartał 2011 roku minął jak z bicza strzelił. 
Styczeń upłynął pod znakiem licznych spotkań 

opłatkowych i kolędowania „Magurzan” oraz młodzieży 
z MOD we wszystkich kościołach naszej gminy, a także 
udziału w Godach Żywieckich i  imprezie Żywiecki Karna-
wał. 9 stycznia w Pietrzykowicach odbył się 21 Przegląd 
Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych, a  w dniach 
14-15.01. w Łodygowicach eliminacje Przeglądu Kolęd. 
22 stycznia wspólnie z widzami oklaskiwaliśmy koncert 
noworoczny MOD, a w czasie ferii zorganizowaliśmy  
4 wyjazdy dla dzieci do Teatru „Banialuka”, Studia Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz bielskiego „Kinople-
xu” i kina „Janosik” w Żywcu. 30 stycznia odbyły się finały 
11 Przeglądu Kolęd.

Od początku lutego rozpoczęliśmy prace nad przygo-
towaniem przedstawienia teatralnego pt. ”Zielona kraina”, 
który wystawiliśmy z grupą teatralną „Bez paniki” w dniu 
14 i 18 marca /obejrzało go ponad 500 dzieci/.

12 lutego w sali widowiskowej GOK-u koncertował 
zespół „The Pryzmats”, który promował swoją nową płytę 
hip-hopową wydaną dzięki środkom pozyskanym przez 
nasz Ośrodek Kultury z Żywieckiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

27 lutego w GOK-u odbył się koncert zespołu „Mali 
Magurzanie” oraz dzieci z Fundacji Braci Golców.

Marzec otworzył Turniej Wiedzy Pożarniczej i szkolna 
zabawa karnawałowa. 12 marca miało miejsce otwarcie 
wystawy gobelinów Stanisławy Masny i malarstwa Marioli 
Tomczak z Pietrzykowic oraz niezapomniany koncert 
piosenek o miłości w wykonaniu artystów Teatru Polskie-
go w Bielsku-Białej. 20 marca miał miejsce 5 Przegląd 
Tradycji Ludowych z udziałem czterech Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu naszej gminy. Miesiąc marzec zamknął 
się Gminnym Konkursem Recytatorskim pt. „Jana Paweł 
II – nasz święty”.

W międzyczasie odbyły się w GOK-u wybory soł-
tysa, zebranie wiejskie oraz wybory do Izby Rolniczej. 
Obecnie najważniejszym wyzwaniem jest wystawienie 
„Pasji” wspólnie z parafią św. Szymona i Judy Tadeusza, 
przygotowywanie grupy teatralnej „Bez paniki” na konkurs  
w Buczkowicach i Częstochowie oraz udział w jarmarku 
wielkanocnym w Gogolinie.

W dniu 14.04.br. dzieci ze SP w Łodygowicach Gór-
nych wezmą udział w warsztatach wielkanocnych, zaś 
19.04.br. nastąpi rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu 
Plastycznego „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”, 
którego jesteśmy współorganizatorami

W dniach 30.04. i 03.05. zapraszamy na 14 Otwarty 
Turniej Sportowy „O Puchar Wójta Gminy Łodygowice” 
 /szczegóły na stronie internetowej: www. lodygowicegok.
pl/. Kolejne majowe plany to obchody Dnia Matki oraz 
koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II.

Serdecznie zapraszamy.
Renata Talik

Niespełna 2 miesiące temu w Gminnym Ośrodku 
Kultury zawiązał się zespół teatralny „Bez Paniki”, 

a już 14 i 18 marca prawie 500 dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym obejrzało inauguracyjny spek-
takl pt: „Zielona kraina” autorstwa Łukasza Ecimowicza 
jednego z założycieli i pomysłodawców grupy teatralnej. 
Bajka opowiada epizod z życia wesołych krasnali: Numi-
sia, Nutki, Siłacza i Mądrali. Pewnego razu do ich krainy 
przyjeżdża król wszystkich krasnali. 
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apel Wójta 
Gminy łodygowice
w sprawie zakazu wypalania 

traw

Wypalanie  traw  nie  przynosi  żadnych  korzyści,  
a jednocześnie powoduje wyjaławianie 

ziemi. Ogień stwarza zagrożenie dla gospodarstw  
i lasów, niszczy miejsca lęgowe ptaków, zabija 
owady i inne zwierzęta. Dodatkowo z dymem prze-
dostają się do atmosfery duże ilości dwutlenku siarki  
i substancji rakotwórczych. 

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przy-
rody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.),  
a w szczególności z art. 124 zabrania się wypalania 
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroż-
nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa-
rów oraz w związku z art. 131 pkt.12 kto wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki 
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze 
aresztu albo grzywny.

Dodatkowo biorąc pod uwagę przepisy kodeksu 
karnego art. 163 § 1 i art. 164  kto sprowadza zda-
rzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od 
sześciu miesięcy do 8 lat.

Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego, 
ale w szczególności bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców apeluję o nie wypalanie traw i łąk!

      Wójt Gminy Łodygowice
         Andrzej Pitera

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM ODBIORZE 
ODPADÓW  AZBESTOWYCH

 
W dniach 15 maja – 15 czerwca 2011 r. Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach  organi-
zuje nieodpłatną zbiórkę odpadów azbestowych.

W terminie, jak wyżej należy umówić się telefo-
nicznie z pracownikiem Zakładu w celu ustalenia 
szczegółowego terminu odbioru odpadów azbesto-
wych. Numer telefonu: 724 369 734. Worki na azbest 
odbierać można w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7). 
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt 
pod numerem: 33 863 05 30.         opr. na podst. inf. ZGK

Przypomnienie o konieczności
zakupu kubłów

Celem uporządkowania 
gospodarki śmiecio-

wej przypominamy, że odpady 
niesegregowane odbierane są 
obecnie wyłącznie w kubłach (120l  
lub 240 l). Kubły można zakupić 
na wolnym rynku lub zamówić je  
w Zakładzie Gospodarki Komu-
nalnej. Kubły w ZGK kosztują:  
120 l – 87 zł; 240 l – 120 zł. 

Kubły zakupione w ZGK są 
przywożone do mieszkańca.  
W przypadku zainteresowania prosimy 
o kontakt pod numerem: 33 863 05 30. 

                                                            opr. na podst. inf. ZGK

Spektakl ma interaktywny charakter, dzieci uczestniczą 
w sprzątaniu zielonej krainy, ubieraniu sali balowej, uczą 
się piosenek i żywo uczestniczą w akcji.

Całość uzupełnia barwna scenografia i rekwizyty wy-
konane przez Marię Dobija – plastyka GOK-u. Reżyserią 
zajęła się Dyr. GOK Renata Talik. Ogromną pomocą służył 
nam też Eugeniusz Jachym – aktor Teatru „Banialuka”  
w Bielsku-Białej. Muzykę i efekty dźwiękowe przygotował 
Wojciech Talik, a za światło odpowiadał Andrzej Talik.

Oprócz aktorów grających główne role tj. Numisia 
– Anna Świerczek, Nutka – Damian Skoczylas, Siłacz 
– Łukasz Ecimowicz, Mądrala – Kamil Pasierbek, król 
– Krzysztof Kopacz; do pracy nad spektaklem zaanga-
żowała się duża grupa młodzieży. Pełnili oni rolę świty 
królewskiej, księżyca, obsługi technicznej, itp.

Cieszymy się z pierwszych efektów naszej pracy i już 
dziś zapraszamy na kolejne spektakle.

Renata Talik
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Wesołych Świąt Wielkanocnych
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

Wójt Gminy Łodygowice, Przewodniczący Rady Gminy
oraz pracownicy Urzędu Gminy 

składają najserdeczniejsze życzenia szczęścia, pogody ducha
i radości wypływającej ze spotkań w rodzinnym gronie

przy Świątecznym stole.

 Przewodniczący Rady Gminy           Wójt Gminy
           Czesław Wandzel             Andrzej Pitera

Mieszkańcom Gminy Łodygowice
z okazji Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego
życzę, aby ten szczególny czas 

był dla wszystkich
okresem zadumy i wyciszenia 

przygotowującym nas do 
beatyfikacji Jana Pawła II

Życzenia miłości, 
pokoju i radości 

w okresie Świąt Wielkanocnych 
oraz samych

 szczęśliwych dni 
dla Mieszkańców Gminy 

Łodygowice
składa

       Stanisław Szwed
       Poseł na Sejm RP

       Prawo i SprawiedliwośćBielsko-Biała, kwiecień 2011 r.
Kazimierz Matuszny

Poseł na Sejm RP


