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Zasłużeni 
Dla Gminy 

Łodygowice

W  dniu 6 czerwca 2011r. w trakcie  
Sesji Rady Gminy Łodygowice wręczono 

pierwszą edycję tytułów „Zasłużony dla Gminy 
Łodygowice”. To szczególne wyróżnienie usta-
nowione po raz pierwszy przez Radę Gminy Łody-
gowice w 2010 roku jest wyrazem uznania zasług  
w rozwój naszej Gminy mieszkańców w sposób 
szczególny zaangażowanych w życie społeczne. 

więcej czytaj na str.2 i 3

Absolutorium dla Wójta
W dniu 6 czerwca br. Radni 

Gminy Łodygowice jednomyślnie 
przyjęli wniosek o udzielenie ab-
solutorium za wykonanie budżetu 
w 2010 roku Wójtowi Gminy An-
drzejowi Pitera.

 Więcej na str. 2.

Zasłużeni dla Gminy 
Łodygowice

W  dniu 6 czerwca 2011r. w trakcie  
Sesji Rady Gminy Łodygowice wrę-
czono pierwszą edycję tytułów „Za-
służony dla Gminy Łodygowice”. 

 Więcej na str. 2 i 3.

15 lat Stowarzyszenia
Integracyjnego „Eurobeskidy”

28 maja 2011 r. na placu przed 
Zameczkiem w Łodygowicach 
zorganizowano festyn z okazji  
15 -lecia Stowarzyszenia Integracyj-
nego „Eurobeskidy”.  

 Więcej na str. 5.

Pietrzykowice dziękują za 
beatyfikację Jana Pawła II

21 maja 2011 roku w samo 
południe przy Zespole Szkół  
w Pietrzykowicach miało miejsce 
uroczyste poświecenie Pomnika – 
patrona szkoły – bł. Jana Pawła II. 

 Więcej na str. 10.

Fundacja Braci Golec 
w Łodygowicach, czas na 

posumowanie ....
To już rok odkąd Ognisko Twór-

czości Artystycznej Fundacji Braci 
Golec rozpoczęło działalność  
w naszej gminie.

 Więcej na str. 11 i 12.
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opr. na podst. inf. UG

W dniu 6 czerwca br. Rad-
ni Gminy Łodygowice 

jednomyślnie przyjęli wniosek  
o udzielenie absolutorium za wy-
konanie budżetu w 2010 roku Wój-
towi Gminy Andrzejowi Pitera.

Budżet Gminy za 2010 rok po-
dobnie jak budżety poprzedniej 
kadencji był budżetem zadaniowym, 
w którym około 30% stanowiły 
wydatki inwestycyjne. Liczba bez-
względnych to jest 12 mln 100 tys. 
złotych.

Rok 2010 to kolejny rok rozwoju 
naszej Gminy, szczególnie pod 
względem inwestycji. Środki były tak 
zagospodarowane, aby Gmina się 
rozwijała. Prawie każda inwestycja 
realizowana była przy udziale po-
zyskanych środków zewnętrznych 
tj. programów unijnych oraz dotacji 
krajowych. Wszystkie środki  wy-
dawane były oszczędnie, rzetelnie 
a brane pod uwagę były wszystkie 
sołectwa Gminy.

Należy przypomnieć, że w presti-
żowym rankingu Gazety Prawnej na-
sza Gmina zajęła V miejsce w skali 
całego kraju w ilości pozyskanych 
środków w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Natomiast wśród gmin 
wiejskich było to III miejsce.

Rok 2010 to także kolejny rok 
budowy kanalizacji i wynikające 
z tego tytułu obciążenia budżetu. 
Środki przeznaczone na to zadanie 
to około 4 mln złotych. Nie trzeba ni-
kogo przekonywać, że ta inwestycja 
w znacznym stopniu ogranicza wy-
datki na inne zadania i możliwości 
inwestycyjne Gminy.

Największe wydatki Gmina po-
niosła na oświatę i jest to około  
15 mln. Na wydatki bieżące przezna-
czono 300 tys. złotych, natomiast 
1 mln złotych stanowiły wydatki 
majątkowe. Jak co roku subwencja 
nie zaspokoiła środków na oświatę 
i wyniosła około 12 mln 200 tys. 
złotych.

Absolutorium dla Wójta

Deficyt budżetowy na 31 grud-
nia 2010 roku zamknął się kwotą 
około 5 mln złotych, co stanowiło 
12% wykonanych dochodów. Łącz-
ne zadłużenie w kwocie 15,3 mln 
złotych, to około 39% wykazanych 
dochodów budżetowych i nie sta-
nowi zagrożenia dla prawidłowego 
funkcjonowania gospodarki finan-
sowej Gminy.

Osobami wyróżnionymi pierwszą edycją tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Łodygowice” zostali:

Marian Goryl: lat 78,  mieszkaniec Pietrzykowic, 
Radny Gminy od 1990 do 2006 roku, Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, od 1952 roku członek OSP 
Pietrzykowice, następnie Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Zarządu Gminnego OSP w Łodygowicach, 
członek Rady Parafialnej, współzałożyciel Koła 
Związku Emerytów i Rencistów w Pietrzykowicach, 
w którym został później Przewodniczącym. Skarbnik, 
członek zarządu Okręgowego Związku Emerytów 
 i Rencistów w Bielsku-Białej. Sołtys Pietrzykowic od 
1990 do 2011 roku. Wybrany Sołtysem Roku 2000 przez 
Gazetę Żywiecką. Aktywny członek komitetów budowy 
telefonizacji, gazyfikacji i wodociągów, odznaczany 
orderami i medalami państwowymi i resortowymi. Pan 
Marian Goryl to człowiek niezwykle zasłużony dla 
Pietrzykowic. W 1990 roku po przejściu na emeryturę 
cały swój wolny czas poświęcił pracy na rzecz lokalnej 
społeczności jako długoletni radny a przede wszystkim jako 

sołtys Pietrzykowic. Aktywny działacz OSP Pietrzykowice 
oraz gminnego zarządu OSP. Jego nieoceniony jest 
również wkład pracy przy budowie dróg gminnych. Pan 
Marian Goryl to człowiek niezwykle uczciwy, sumienny 
i pracowity. Dał się również poznać jako bardzo dobry 
organizator niezliczonych lokalnych przedsięwzięć.

Janina Jakubiec: lat 89, mieszkanka Biernej, 
za swoje społeczne prace otrzymała wiele odznaczeń: 
„Srebrny Krzyż Zasługi”, „Zasłużona dla województwa 
Bielskiego”, „Order Serca Matki”, Brązowy, Srebrny  
i Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa i wiele innych. 
Brała udział w rozbudowie remizy OSP w Biernej. Była 
członkiem społecznych komitetów telefonizacji, gazyfikacji 
i wodociągów oraz komitetów budowy dróg gminnych. 
Pani Janina Jakubiec swoją działalność społeczną 
prowadziła przede wszystkim dla mieszkańców wsi Bierna. 
Organizowała wiele różnych imprez kulturalnych a także 
konkursów. We wszystkich swych działaniach starała się 
pomagać innym. Obecnie  „Honorowa Przewodnicząca 
KGW”.

Zasłużeni Dla Gminy Łodygowice
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Stanisław Hańderek:  la t  86, 
mieszkaniec Biernej.  Aktywny społecznik, 
strażak, Prezes OSP Bierna przez 21 lat. Był 
radnym gminy Łodygowice przez 5 kadencji. 
Członek rady sołeckiej przez 8 lat. Bardzo 
dobry organizator, odznaczony brązowym, 
srebrnym i złotym medalem „Zasłużony 
dla Województwa Bielskiego”. Brał udział  
w budowie remizy OSP w Biernej, prowadził 
budowę wielu dróg gminnych a także pracował 
w komitetach gazyfikacji, telefonizacji i budowy 
wodociągów. Otrzymał wiele odznaczeń m.in.: 
„Zasłużony dla Pożarnictwa”.

Michał Lepisiewicz: lat 87, mieszkaniec 
Łodygowic. Służył w I Armii Wojska Polskiego 
XXIII Pułku Artylerii I Dywizji.Wielki patriota, 
uczynny, w latach 1960-1970 pełnił funkcję radnego i zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy. Aktywny działacz 
organizacji kombatantów II wojny światowej. Do 2003 roku sołtys pięciu kadencji. Pomagał przy budowie kościoła  
i szkoły w Łodygowicach Górnych, dróg, gazyfikacji, telefonizacji i  wodociągów. Odznaczony: „Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski”, „Złotym Krzyżem Zasługi”, „Krzyżem Walecznym”, medalem „Zasłużony Na Polu Chwały” 
za udział w walkach o Berlin, oraz wieloma innymi odznaczeniami wojewódzkimi i kombatantów walczących.

Wanda Wałęga: lat 88, mieszkanka Łodygowic.  
W latach 70-tych radna Gminy przez II kadencje. Czynna 
działaczka społeczna. Wraz z działaczkami KGW 
prowadziła działalność regionalno-folklorystyczną. Swoimi 
występami uświetniała wiele gminnych i powiatowych 
imprez, tj. dożynki itp. Odznaczona „Krzyżem Kawalerskim 
Odrodzenia Polski”, „Srebrnym Krzyżem Zasługi:, 
medalem 30-lecia PRL, oraz medalem „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. Pani Wanda Wałęga jest pracowita, 
sumienna i dała się poznać jako dobra organizatorka  
i uczynna aktywistka.

 Tadeusz Mrowiec: lat 76, mieszkaniec Łodygowic. 
Aktywny obywatel i społecznik. Aktywny działacz OSP, bardzo 
dobry organizator, wieloletni dowódca Straży Pożarnych.  
W latach 70-tych był radnym przez II kadencje. Niekwestionowany 
autorytet w wielu specjalnościach straży, długoletni zastępca 
Naczelnika, V-ce prezes, Komendant Gminny OSP przez 20 lat. 
Honorowy Członek Straży Ogólnopolskich, posiadacz medali 
„Zasłużony dla pożarnictwa”, najwyższego znaku Złotego 
Znaku Związku OSP, oraz wielu innych odznaczeń.  
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„Dawno zamilkła ślubna pieśń, obrączki wytarły się w codziennym trudzie, 
lecz treść przysięgi wciąż w uszach brzmi. Miłość i wierność ślubuję Ci.”

Takie motto widniało w czasie tej niecodziennej uroczystości. 21.06 br. w sali GOK w Łodygowicach 37 par 
małżeńskich odebrało z rąk Wójta Gminy Łodygowice Andrzeja Pitery medale za długoletnie pożycie małżeń-

skie, przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Złote gody, bo tak popularnie mówi się o jubileuszu pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego przebiegły niezwy-

kle uroczyście. Szacowni jubilaci oprócz odznaczeń otrzymali kwiaty oraz prezent w postaci ciepłego koca. Wielkie 
zainteresowanie wzbudziła prezentacja multimedialna ślubnych fotografii sprzed półwiecza w większości autorstwa 
znanej w Łodygowicach pani Gurdowej. Był szampan i marsz Mendelsona, życzenia od władz gminy oraz księdza 
prałata Józefa Zajdy i piękne ikony od księdza kanonika Jana Goryla.

Całości, splendoru dodał koncert Marty Sawickiej, aktorki Teatru Polskiego w Bielsku-Bialej, która brawurowo 
wykonała piosenki  Hanki Ordonówny. Na zakończenie pary pozowały do wspólnej pamiątkowej fotografii.
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28 maja 2011 r. na placu 
przed Zameczkiem w Łody-

gowicach zorganizowano festyn 
z okazji 15 -lecia Stowarzyszenia 
Integracyjnego „Eurobeskidy”. 
Pomimo niesprzyjającej pogody 
członkowie i sympatycy Stowarzy-
szenia wraz z całymi rodzinami od 
godzin porannych dobrze bawili 
się na imprezie. 

O godzinie 10.00 zapoczątkowa-
no Spartakiadę dzieci i młodzieży.  

Rywalizacja toczyła się w konkuren-
cjach lekkoatletycznych i rekreacyj-
nych. Każdy uczestnik spartakiady 
dostał pamiątkową koszulkę, gorący 
posiłek oraz poczęstunek. W 14 kon-
kurencjach wystartowało 108 dzieci 
odpowiednio do grupy wiekowej. Dla 
najlepszych przygotowano medale, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

O 14.00 rozpoczęto rywalizację 
osób niepełnosprawnych. Pomi-
mo deszczowej pogody rozegrano 

wszystkie zaplanowane konkuren-
cje, w których brało udział ponad  
60 zawodników. Po przeprowadzeniu 
zawodów sportowych nastąpiło wrę-
czenie nagród. Nagrodami pienięż-
nymi oraz rzeczowymi obdarowano 
zawodników, którzy zajęli najlepsze 
miejsca w konkurencjach lekkoatle-
tycznych oraz wyróżniających się 
zawodników Stowarzyszenia. 

Należy zaznaczyć iż wyniki osią-
gane przez sportowców niepełno-
sprawnych podczas tegorocznej 
spartakiady są dużo lepsze niż w roku 
ubiegłym, również zawodnicy innych 
dyscyplin sportowych z każdym se-
zonem treningowym osiągają lepsze 
miejsca. 

Jest to niewątpliwie efektem 
dużego zaangażowania opiekunów, 
trenerów oraz organizacyjnych zdol-
ności Prezesa Handerka.

Podczas ceremonii medalowej 
nagrody wręczali m.in. Starosta Ży-
wiecki Andrzej Zieliński, Wicestarosta 
Andrzej Kalata, Wójt Gminy Łodygo-
wice Andrzej Pitera, Dyrektor PFRON 
w Katowicach Anna Wandzel, Radny 
Rady Powiatu - Sekretarz Gminy 
Łodygowice - Stanisław Kucharczyk, 
Radny Rady Powiatu Wiesław Sypta 
oraz Radni Gminy Łodygowice.

Barabasz Mar ia  i  Jan
Barc ik  Genowefa i  Jan
Baron Leonia i  Józef

Bia łek Augustyna i  A lo jzy
Błachut  Kaz imiera i  S tan is ław

Ciućka Mar ia  i  Bronis ław
Drewniak Antonina i  Jan

Giercuszkiewicz  Mar ia  i  S tan is ław
Gryglak Mar ia  i  S tan is ław

Hubczak A l i c ja  i  Jan
Imie l scy  Teresa i  Antoni

Jakubiec  K lementyna i  S tefan
Jakubiec  Mar ia  i  Edward

Jarco Lucyna i  Józef
Kl inowscy Hal ina i  Jan

Krakowiak E lżb ie ta  i  Teof i l
Krys ta  Helena i  Jan

Kubisa Janina i  Paweł
Kulec  Oty l ia  i  Antoni
Kuś  Mar ia  i  Czes ław

Kwaśny Antonina i  A lo jzy
Loranc  Anie la  i  S tan is ław
Łatanik Józefa i  Antoni

Masny Anna i  Ludwik
Maś lanka Mar ia  i  Michał

Maś lanka Mar ia  i  Tadeusz
Michalscy  Czes ława i  Tomasz

Mikoc iak Janina i  Jan
Paluch Ewa i  Włodz imier z
Paluch Mar ia  i  Bronis ław

Pietraszko Stefania  i  Tadeusz
Szczotka E lżb ie ta  i  Franc i szek

Walaszek Mar ia  i  Bronis ław
Wandzel  Mar ia    Eugeniusz

Widz I rena i  Józef
Wolny Hal ina i  P io tr
Wróbel  Ju l ia  i  Jan

Medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie 
odznaczeni zostali:



Od lewej: Starosta Żywiecki - Andrzej Zieliński i Stanisław Hańderek - Prezes Stowarzyszenia 
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W maju zakończono również Grand Prix Łodygowic 
w szachach trwające od grudnia 2010 roku. Najlepszym 
zawodnikiem sekcji szachowej stowarzyszenia został 
Jan Temel. Jednym z wyróżnionych był Starosta Żywiecki 
Andrzej Zieliński- członek drużyny szachowej Eurobeskidy 
Łodygowice, która zajęła 11 miejsce na 20 startujących 
w Drużynowych Mistrzostwach Śląska 2011 Liga Wo-
jewódzka Seniorów i utrzymała się w III Śląskiej Lidze 
Szachowej. Indywidualnie Andrzej Zieliński był 18 na 177 
startujących. Gratulujemy!

Również prezes Stowarzyszenia Pan Stanisław Han-
derek został uhonorowany przez Pana Starostę Andrzeja 
Zielińskiego rzeźbę górala, za wytrwałość i zaangażowanie  
w prowadzeniu  już 15 lat Stowarzyszenia zrzeszającego 
niepełnosprawnych sportowców.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było poświece-
nie odrestaurowanych pomieszczeń siedziby Stowarzy-
szenia przez księdza Grzegorza Kierpca oraz wręczenie 
statuetek i nagród pieniężnych zawodnikom biorącym 
czynny udział w działalności Stowarzyszenia.

Po zakończeniu części sportowej miał miejsce piknik 
rodzinny „Bądźmy Razem”. Wspólnemu biesiadowaniu 
do późnych godzin wieczornych przygrywał zespół mu-
zyczny umilając czas mieszkańcom Gminy Łodygowice 
oraz zaproszonym gościom.

Aleksander Gluza

Jak połączyć naukę i do-
brą zabawę, a  dodatkowo po-
zostawić daleko za sobą  tzw. 
„niezdrową rywalizację”? 

P r z e p i s  n a  s u k c e s 
w te j  dz iedz in ie  odna -
leź l i  młodzi  uczestnicy  
I Międzyszkolnego Turnieju 
Integracyjnego „Edukacja 
Regionalna w Szkole”

Motywem przewodnim 
konkursu zorganizo-

wanego 14 stycznia 2011 r. w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących im. W. Jagiełły w Łodygowicach stały się  
te doskonale znane większości z nas słowa polskiego 
papieża. 

Do udziału w tym przedsięwzięciu  zaproszeni zostali 
uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy wraz  
z opiekunami i dyrektorami placówek.

Jego celem było ukształtowanie w młodym człowieku 
poczucia tożsamości regionalnej poprzez:

zaznajomienie się z lokalną tradycją i kulturą oraz • 
historią regionu,
twórcze poszukiwanie materiałów - odpowiednia • 
ich selekcja,
poznanie miejscowych zabytków,  przyśpiewek, • 
strojów regionalnych, poezji i prozy - pisanych 
gwarą, 
swobodną, nieskrępowana twórczość inspirowaną • 
miejscową tradycją,

Kolejnym  równie ważnym celem konkursu stała się 
integracja młodzieży uczęszczającej do różnych szkół na 
terenie gminy. Uczestnicy rywalizowali w następujących 
dziedzinach:

prezentacja multimedialna obrazująca realizację • 
Ścieżki regionalnej w danej placówce,
przedstawienie szkoły i rodzinnej miejscowości,• 
odpowiedzi na wylosowane pytania testowe,• 
prezentacja tańca,•  
omówienie wylosowanego stroju regionalnego,•  
rozpoznawanie okolicznych zabytkowych obiek-• 
tów,
prezentacja wystawy,• 
recytacja• 

Konkursowe „zmagania” obserwowali rodzice i zapro-
szeni goście, m.in.: p. Kazimierz Mędrzak, p. Magdalena 
Mędrzak, p. Krystyna Madziar, zaś oceniało jury. 

Jan Paweł II
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W jego skład, oprócz nauczycieli uczących w zapro-
szonych szkołach, weszli: Sołtys Łodygowic p. Eugeniusz 
Góra, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich p. Elż-
bieta Suchanek, przedstawicielka Twórców Ludowych  
z terenu gminy p. Genowefa Iwanek, folklorysta p. Kry-
styna Mikociak oraz p. Marcin Pokusa.

Uczestnicy konkursu prezentowali wysoki poziom 
wiedzy, umiejętności oraz wielkie zaangażowanie w po-
szczególne dyscypliny: doskonale znali historię gminy, 
bezbłędnie rozpoznawali wszystkie obiekty (nie tylko za-
bytkowe) charakterystyczne dla regionu, śpiewali, tańczyli, 
recytowali, a przede wszystkim – co chyba najważniejsze 
– świetnie  się przy tym bawili. Nikogo nie zdziwił więc 
werdykt jury: zwycięzcami rywalizacji okazali się wszyscy 
uczestnicy! 

Każda drużyna otrzymała nagrody – pięknie wydane 
serie książek, których sponsorem była Fundacja Braci 
Golec. Dodatkowo,  każdy uczeń został obdarowany  
upominkami fundowanymi przez Radę Rodziców ZSO 
w Łodygowicach oraz Panią Dyrektor tejże placówki,  
a także sponsorów indywidualnych.

Smakowitym zakończeniem tej bardziej zabawy niż ry-
walizacji były: regionalny poczęstunek- słodkie kołacze oraz 
pyszny chleb ze smalcem, no i oczywiście – TAŃCE!!!

Sala gimnastyczna ZSO w Łodygowicach dawno 
nie oglądała takich popisów. Porywająca gra p. Marcina 
Pokusy ostatecznie przełamała lody nieśmiałości spo-
wodowała, że bawili się wszyscy – nie wytrzymało nawet 
jury: kto z szacownego grona nie kiwał się na krześle  
w rytm muzyki, ten ukradkiem przytupywał pod stołem lub 
nucił pod nosem ludowe przyśpiewki. 

Spotkanie w ramach konkursu regionalnego wydłużyło 
się do tego stopnia, że zaskoczone były  nawet same jego 
pomysłodawczynie i organizatorki – p. Wiesława Górna 
i p. Justyna Suchanek – nauczycielki pracujące w ZSO. 
Gratulujemy im pomysłu oraz zaangażowania, a Dyrekcji 
ZSO dziękujemy za przychylność oraz pomoc okazane  
w przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie 
dziękujemy za wspólnie spędzone chwile – liczymy, że 
bawiliście się równie dobrze jak my!

Pozostaje mieć nadzieję, że tak wartościowe przed-
sięwzięcie nie zniknie z kalendarza wydarzeń edukacyjno 
– integracyjnych naszej gminy i doczeka się kontynuacji 
w kolejnych latach.

 W. Górna, B. Cwajna

Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku odbędą się w Madrycie, stały się inspiracją dla Parafii w Łodygowicach 
Dolnych, aby przybliżyć wszystkim czym one są i jak wyglądają oraz jaki wywierają wpływ na uczestników 

tego niezwykłego wydarzenia. Główną ideą przedsięwzięcia, które 
odbyło się już 18 czerwca br. na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowe-
go w Łodygowicach było odwzorowanie tego, co dzieje się podczas 
Światowych Dni Młodzieży. Zostały zaproszone wszystkie grupy 
młodzieży z parafii Szczyrk, Łodygowice Górne Zarzecze, Pietrzyko-
wice, Buczkowice, Rybarzowice, Kalna, Meszna, Wilkowice wraz ze 
wszystkimi kapłanami. 

Program tego spotkania bardzo wiernie przypominał Światowe Dni 
Młodzieży, które co kilka lat . Stąd wszystkie główne punkty programu 
zostały zachowane. Wszystko zatem odbyło się w plenerze. Zbudo-
wano ołtarz na scenie, gdzie późnym wieczorem odbyła się uroczysta 
Msza św. z kapłanami naszego dekanatu. Zostały wniesione kopie 
symboli Dni Młodych: Krzyża i Ikony, które od początku towarzyszą i są 
świadkami tych spotkań. Na zakończenie odbył się koncert pn. „Kawał 
dobrego grania dla naszego Pana”.       ks. Grzegorz  Kierpiec



8

Biuletyn Samorządowy Gminy Łodygowice

Z ŻYCIA STRAŻY POŻARNYCH

Jest to dar rodziców i ludzi, dla których jest ważne 
dobro szkoły oraz Księdza Proboszcza.  W uroczy-
stości oprócz dzieci, rodziców i nauczycieli wzięli 
udział: Władze samorządowe na czele z Wójtem  
p. Andrzejem Piterą z małżonką, Przewodniczącym 
Rady Gminy p. Czesławem Wandzel z małżonką, 
Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  
p. Danutą Kubalica, a także przedstawiciele środowisk: 
OSP Pietrzykowice z prezesem Henrykiem Piątek, KGW  
z przewodniczącą Jadwigą Midor, Sołtys p. Jan Mię-
dzybrodzki z Radą Sołecką oraz z byłym sołtysem  
p. Marianem Goryl. Wystąpił również zespół „Po prostu” 
z Pewli Małej, który pięknym śpiewem uświetnił uroczy-
stość.

21 maja 2011 roku w samo południe przy Zespole 
Szkół w Pietrzykowicach miało miejsce uroczyste 

poświecenie Pomnika – patrona szkoły – bł. Jana Pawła 
II podczas Mszy świętej odprawianej na placu przed 
budynkiem szkoły. 

Podczas homilii – ks. Jan Goryl – proboszcz parafii, 
podkreślił, że pomnik patrona szkoły jest w pewnym sensie 
dopełnieniem zapoczątkowanego w 2007 roku nadania 
imienia szkole Jana Pawła II, dzieła w drodze wychowania 
młodego pokolenia Polaków. 

Rzeźba wykonana została z topolowego drzewa, natu-
ralnych rozmiarów przez p. Władysława Zonia z Rycerki 
Górnej z zawodu stolarza, z zamiłowania rzeźbiarza.  opr. na podst. inf. UG

W dniu 9 kwietnia 2011 r. w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pietrzykowicach odbył się 

X Zjazd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP  
w Łodygowicach. Obradujący na zjeździe druhowie doko-
nali wszechstronnej oceny pięcioletniej działalności, stanu 
realizacji własnych uchwał oraz przyjęli program działania 
na nową kadencję. W zjeździe uczestniczyli: bryg. Józef 
Pietraszko- z-ca komendanta PSP Żywiec, ks. Zygmunt 
Bernat- kapelan OSP, Karol Stasica, Andrzej Pitera- wójt 
Gminy Łodygowice, Czesław Wandzel- Przewodniczący 
RG, Renata Talik- dyrektor GOK oraz seniorzy służby 
pożarniczej: druhowie Tadeusz Mrowiec, Mieczysław 
Łasut, Kazimierz Wandzel i Michał Talik. Zjazd dokonał 
wyboru nowych władz tj. Zarządu Gminnego oraz Komisji 
Rewizyjnej.

Skład Zarządu Gminnego Związku OSP w Łodygowicach:
dh Władysław Drewniak – Prezes Zarządu Gminnego
dh Henryk Piątek - Zastępca Prezesa
dh Stanisław Midor – Zastępca Prezesa
dh Marian Jaworski – Skarbnik
dh Jan Międzybrodzki – Sekretarz
dh Józef Masny – Komendant Gminny
Członkowie Zarządu: dh Stanisław Kucharczyk,  dh To-

masz Góra, dh Jarosław Juraszek, dh Tadeusz Mieszczak, dh 
Kazimierz Pietraszko, dh Janusz Okrzesik, dh Jarosław Łasut,  
dh Wiesław Fiedir, dh Tadeusz Duc, dh Paweł Wandzel,  
dh Tadeusz Pietraszko.
Skład Komisji Rewizyjnej:

dh Michał Adamczyk – Przewodniczący
dh Ryszard Bachniak – zastępca Przewodniczącego
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umundurowanie strażaka, torbę medyczną oraz pozostałe 
sprzęty pożarnicze, dzięki którym możemy nieść pomoc 
w różnych zdarzeniach. Dzieci z zainteresowaniem dopy-
tywały nas o sposób obsługi danego sprzętu oraz zasady 
funkcjonowa-
nia naszej jed-
nostki. Każdy 
z nich mógł 
przymierzyć 
hełm strażac-
ki czy też za-
łożyć ubranie 
bojowe a tak-
że potrzymać 
sprzęt pożar-
niczy.

W dniu 11.05.2011r. odwiedziliśmy Zespół Szkół Spe-
cjalnych w Łodygowicach, gdzie również zademonstrowa-
liśmy dzieciom sprzęt pożarniczy oraz zapoznaliśmy ich  
z zasadami bezpiecznego postępowania podczas pożaru, 
powodzi czy innych zagrożeń. Do szkoły udaliśmy się 
dwoma samochodami: GBA Renault i GLM Ford. Ucznio-
wie szkoły specjalnej mieli okazję ubrać ubranie bojowe, 
założyć strażacki hełm a także zobaczyć jak działa kurtyna 
wodna. Na zakończenie wizyty zabraliśmy uczniów szkoły 
na krótką przejażdżkę samochodami pożarniczymi.

Dziękujemy dyrekcji szkół oraz nauczycielom za miłe 
przyjęcie i liczymy na dalszą współpracę w zakresie prze-
kazywania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego 
uczniom naszych szkół.

W dniu 10.05.2011 roku spotkaliśmy się z uczniami 
klas zerowych z naszego sołectwa w celu zapo-

znania ich z ciekawostkami związanymi z służbą strażaka 
– ochotnika oraz przedstawienia im sprzętu będącego 
na wyposażeniu naszej jednostki. Podczas prezentacji 
sprzętu przekazaliśmy również dzieciom kilka cennych 
informacji na temat bezpiecznego postępowania z ogniem 
a także z podstawami udzielania pierwszej pomocy  
i wzywania służb ratowniczych. 

W godzinach 
porannych udali-
śmy się do szkoły 
w Łodygowicach 
Górnych, gdzie 
na boisku sporto-
wym dzieci miały 
okazję zobaczyć 
w y p o s a ż e n i e 
dwóch naszych 
samochodów bo-
jowych: GBA Re-

nault i GLM Ford. Po krótkim czasie do klas zerowych 
dołączyli uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy 
również z zainteresowaniem przyglądali się wyposaże-
niu bojowym naszej jednostki. Wczesnym południem do 
naszej jednostki wraz z opiekunami przybyły dzieci ze 
szkoły z Łodygowic Dolnych. Dodatkową atrakcją dla nich 
było możliwość zwiedzenia Remizy OSP oraz przejażdżki 
naszymi samochodami bojowymi do szkoły. 

Podczas demonstracji sprzętu dzieci miały okazję 
zobaczyć między innymi nasze samochody bojowe,       inf. OSP Łodygowice

dh Barbara Maślanka – Sekretarz
dh Jan Graboś – Członek Komisji
Zjazd dokonał również wyboru delegatów na Zjazd 

Powiatowy, zostali nimi druhowie: Stanisław Kucharczyk, 

Władysław Drewniak, Henryk Piątek oraz Stanisław Mi-
dor.

Desygnowani do Zarządu Powiatowego zostali druho-
wie: Stanisław Kucharczyk i Henryk Piątek. 

W dniu 28 maja 2011 r. na boisku LKS „Bory”  
w Pietrzykowicach odbyły się gminne zawody 

sportowo-pożarnicze, w których udział wzięły cztery dru-
żyny seniorów- w tym jedna kobieca oraz pięć Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych. Nad prawidłowym przebiegiem 
imprezy czuwała komisja sędziowska z sędzią głównym 
Andrzejem Gracą powołana przez Komendę Powiato-

wą Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Żywcu.  Zawody 
zostały rozegrane 
w dwóch konku-
rencjach: ćwiczeń 
bojowych oraz 
sztafety pożarni-
czej z przeszko-
dami. 

Mimo niesprzyjającej pogody wszystkie drużyny 
uzyskały bardzo dobre wyniki. Klasyfikacja generalna 
przedstawiła się następująco:

Seniorzy:
I miejsce OSP Zarzecze
II miejsce OSP Pietrzykowice
II miejsce OSP Łodygowice
Seniorki:
I miejsce OSP Łodygowice
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewczęta:
I miejsce OSP Pietrzykowice
II miejsce OSP Łodygowice
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopcy:
I miejsce OSP Zarzecze
II miejsce OSP Pietrzykowice
III miejsce OSP Łodygowice.       inf. OSP Łodygowice
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II miejsce: Kaja Pietraszko – klasa 0, Kacper Czer-
nek – klasa I, Jakub Wandzel – klasa II, Weronika Wisła 
– klasa III.

III miejsce: Gabriela Frydel – klasa 0, Jan Rapacz – 
klasa I, Jakub Drobina – klasa II, Szymon Piwowarczyk 
– klasa III.

Wyróżnienia: Klaudia Jakubiec, Kordian Hankus, 
Jakub Dziura, Jakub Caputa, Agnieszka Loranc, Łukasz 
Wisła, Katarzyna Cader, Karolina Michalska, Natalia 
Rączka.

Zwycięzcom wręczono dyplomy i statuetki strażackie, 
zaś wszystkie dzieci otrzymały słodycze i napoje. Naczel-
nik OSP Bierna Władysław Drewniak serdecznie dziękuje 
strażakom, a zarazem członkom Rady Sołeckiej: dh Ma-
rianowi Jaworskiemu, Krzysztofowi Żyrek i Tomaszowi 
Maślanka za pomoc w przeprowadzeniu konkursu. 

Z Okazji Dnia Strażaka Ochotnicza Straż Pożarna  
w Biernej, Sołtys wraz z Radą Sołecką zorganizo-

wali w Szkole Podstawowej w Biernej konkurs plastyczny 
o tematyce „Pożar i strażak w oczach dziecka”. 

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród 
odbyło się 4 maja. Podczas spotkania uczniowie szko-
ły zaprezentowali przygotowany program artystyczny  
o tematyce pożarniczej, zapoznali się umundurowaniem  
i wyposażeniem strażackim oraz poznali specyfikę samo-
chodu pożarniczego.

Wyniki konkursu plastycznego
I miejsce: Natalia Pyjur – klasa 0, Gabriela Gajczak – kla-

sa I, Wiktoria Kubica – klasa II, Wiktoria Cader – klasa III.

W Gminie Łodygowice został 
powołany Zespół Interdy-

scyplinarny ds. Rozwiązywania 
Problemów Przemocy. To zespół 
osób delegowanych ze środowisk 
profesjonalnie zajmujących się stan-
daryzacją, analizami i rozwiązywa-
niem lokalnych problemów przemocy 
w rodzinie. W skład Zespołu Inter-
dyscyplinarnego wchodzą przedsta-

wiciele gminnego ośrodka pomocy społecznej, policji, 
pracownicy oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy. Działania 
Zespołu będą zmierzać do poprawy sposobów udzielania 
pomocy osobą doświadczającym przemocy i ich najbliż-
szemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki 
wobec problemu i wypracowywania właściwych procedur  
i standardów działania. Obsługę organizacyjno - tech-
niczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łodygowicach.

Dzięki po-
z y s k a -

nym środkom  
z Programu Roz-
woju Obszarów 
Wie j sk i ch  za 
kwotę 250.000 
zł w Pietrzyko-
wicach s two -
rzymy Centrum 

Integracji Wiejskiej „Sołtysówka”. W obecnym budynku 
gruntownie zmodernizowane zostanie wnętrze obiektu, 
w którym powstaną pokoje z miejscami noclegowymi 
dla 16 osób, nowoczesna klimatyzowana sala spotkań, 
sala konferencyjna, wyremontowana zostanie kuchnia  
i klatka schodowa.  Planowane uruchomienie Centrum to 
październik 2011 r. Warto podkreślić, że będzie to jedyny 
tego typu obiekt  w naszej Gminie. 

Z ŻYCIA GMINY
opr. na podst. inf. OSP Bierna

opr. na podst. inf. UGopr. na podst. inf. UG
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opr. na podst. inf. Fundacji

To już rok odkąd Ognisko Twórczości Artystycz-
nej Fundacji Braci Golec rozpoczęło działalność  

w naszej gminie. Od marca 2010 roku gry na tradycyj-
nych instrumentach według maniery Górali żywieckich 
uczy się 35 uczniów/uczennic. Zajęcia prowadzone przez 
Pana Marcina Pokusę (grupa skrzypiec) oraz Bartłomieja 
Rybkę (grupa heligonki) to łącznie 48 godzin miesięcznie 
zajęć dla wszystkich podopiecznych. Lekcje odbywają się 
w kilkuosobowych grupach raz w tygodniu dla każdego 
instrumentu w Zespole Szkół nr 1 w Łodygowicach Gór-
nych oraz Zespole Szkół nr 2 w Łodygowiach Dolnych.  
Lokalizacja zajęć w szkołach ułatwia ich dostępność dla 
wszystkich zainteresowanych dzieci, a współfinansowa-
nie tego przedsięwzięcia przez Urząd Gminy zapewnia 
ciągłość zajęć i wysoki poziom nauczania. 

Za nami kolejny nabór – mówi dyrektorka Fundacji 
Magda Mędrzak. O dużym zainteresowaniu świadczy 
fakt, że na kolejny rok nauki przyjęliśmy 21 nowych osób 
z całej gminy. Co daje nam kolejny dzień nauki i łącznie 
56 podopiecznych!  Ale chyba najważniejsze jest to - pod-
kreśla Magda Mędrzak,  że dzieciaki i młodzież z naszej 
gminy mają w sobie ogromny potencjał,  naturalny talent 
muzyczny i co najważniejsze chcą się uczyć.  

To co wydarzyło się przez ostatni rok, a mamy czym się 
pochwalić to m.in.: Koncert Kolęd zorganizowany wspól-
nie z Zespołem Regionalnym „Magurzanie” w Gminnym 
Ośrodku Kultury, I Międzyszkolny Turniej Integracyny – 
„Edukacja Regionalna w Szkole”, który się odbył w Szkole 
Podstawowej nr 2,  udział z sukcesami w XV Konkursie 

Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych - I nagro-
da dla  heligonistów Antoniego i Filipa Wandzlów, oraz  
I nagroda w konkursie „Beskidzki Dzwonek” w Szczyrku 
dla Maksymiliana Czerwińskiego,  to zasługa wielu osób 
zaangażowanych w edukację regionalną i muzyczną,  
a w szczególności władz gminy, które współfinansują to 
przedsięwzięcie, dyrektorów szkół, którzy udostępniają 
sale do ćwiczeń, rodziców, instruktorów, opiekunów. 
Wyjątkowy jest również fakt, że uczniowie i uczennice 
Ogniska są członkami i członkiniami Zespołu Regional-
nego „Magurzanie”, dzięki czemu naturalnie rozwijają 
swój muzyczny talent i mają okazję wykazać się swoimi 
umiejętnościami. To doskonały dowód na to, że jeśli ro-
bimy coś wspólnie efekty są natychmiastowe.  

Bardzo cieszymy się, że muzykowanie, a dzięki temu 
kultura ludowa naszego regionu, wzbudza tak duże 
zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży. Dla nich to 
atrakcyjna forma spędzania czasu, a dla nas znak, że 
nasza kultura jest wciąż żywa. 

Plany Fundacji na przyszłość – odpowiada Magda 
Mędrzak, to uruchamianie Ognisk Twóczości Artystycznej 
w kolejnych gminach Żywiecczyzny. Mamy doświadcze-
nie, sprawdzonych instruktorów, co roku kupujemy nowe 
instrumenty. Od 2003 prowadzimy Ognisko w Milówce  
(ok. 100 podopiecznych), w marcu br. odbyło się prze-
słuchanie w Koszarawie. Chcemy wyszukiwać i wspierać 
młode muzyczne talenty, a jednocześnie wyrównywać 
szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z naszego regionu. 
Współpraca z Gminą Łodygowice to dla nas dobra prak-
tyka, którą chcemy przenosić do kolejnych gmin regionu. 
Ale tak jak tu i Milówce zależy to od współpracy i zaan-
gażowania wielu osób i instytucji. Szczególne podzię-
kowania w tym miejscu należą się Wójtowi gminy Panu 
Andrzejowi Piterze za wspaniałą współpracę, Pani Kry-
stynie Mikociak za opiekę nad uczniami i zaangażowanie, 
dyrektorom szkół oraz instruktorom muzycznym. Panu 
Marcinowi Pokusie i Bartłomiejowi Rybce za serce jakie 
okazują dzieciom, cierpliwość i umiejętność rozwijania  
w każdym dziecku muzycznego talentu! 

Z okazji rozpoczynających się wakacji pragniemy 
życzyć wszystkim naszym podopiecznym miłego wypo-
czynku i wspaniałych podróży w różne rejony muzycznych 
doznań! 
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17 czerwca 2011 roku w sali 
sesyjnej Urzędu Gminy Ło-

dygowice Wójt Gminy Andrzej Pi-
tera wyróżnił najlepszych uczniów 
z pięciu szkół podstawowych, 
trzech gimnazjów oraz z Liceum 
Ogólnokształcącego w Łodygowi-
cach. Już po raz piąty przyznano 
im nagrody w formie jednorazo-
wego stypendium za wzorowe 
zachowanie, wysokie wyniki  
w nauce, za szczególne osiągnię-
cia w działalności artystycznej 
oraz dla finalistów i laureatów 
olimpiad przedmiotowych. 

Po raz kolejny zaproszono do 
Urzędu Gminy najlepszych uczniów 
wręczając im uroczyście nagrody 
finansowe. 

Nagrodzeni uczniowie to: Jacek Rybiński – uczeń klasy 
VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodygowicach, Klaudia 
Kopiasz - uczennica kl. VI B Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Łodygowicach, Monika Pawlusińska - uczennica kl. 
III  Gimnazjum Nr 1 w Łodygowicach, Marta Potaczek – 
uczennica kl. II Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach, Anna 

Piela – uczenni-
ca kl. VI B  Szko-
ły Podstawowej  
w Pietrzykowi -
cach, Wojciech 
Caputa – uczeń 
kl. III A Gimnazjum  
w Pietrzykowicach, 
Urszula Czarnecka 
- uczennica kl. VI 
Szkoły Podstawowej  
w Zarzeczu, Mo-
nika Waldman – 
uczennica kl. VI 
Szkoły Podstawo-

wej Nr 2 w Łodygowicach, Agnieszka Mędrala – uczen-
nica kl. III Gimnazjum Nr 2 w Łodygowicach oraz Ewa 
Hetnał -uczennica kl. II Liceum Ogólnokształcącego  
w Łodygowicach.  

Na wręcze -
niu obecni byli 
dyrektorzy szkół, 
rodzice a także 
Kierownik Gmin-
nego Zespo łu 
E k o n o m i c z n o 
– Administracyj-
nego Szkół i Przed-
szkoli  – Marta 
Stanowska.

Wręczający nagrody Wójt Gminy gratulował uczniom 
tak wysokich stopni oraz życzył udanego wakacyjnego 
wypoczynku. Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody pieniężne. opr. na podst. inf. UG
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Inwestycja współfinansowana jest w 66% z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, a jej zakończenie planowane jest do końca czerwca 
br. Wartość inwestycji to: 1,2 mln zł. 

   

30 kwietnia zakończyła się budowa wind przy Ośrod-
kach Zdrowia w Łodygowicach i Pietrzykowicach. 

Ich budowa umożliwiła dostosowanie budynków do wy-
magań stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Ale to nie koniec inwestycji w tych strategicznych 
budynkach. Już 4 maja rozpoczęto kolejne inwestycje 
związane z termomodernizacją tych budynków. 

W ramach tego etapu inwestycji wykonanie zostanie 
ocieplenie ścian, wymieniona zostanie stolarka okienna 
i drzwiowa, wykonane zostaną drenaże, zainstalowane 
zostaną nowoczesne gazowe piece kondensacyjne, jak 
również pojawią się solary. Ponadto wymieniona zostanie 
cała instalacja centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej 
wody użytkowej. 

Na prośbę 
miesz -

k a ń c ó w  z a 
kwotę 55 tys. 
zł zmodernizo-
wana zostanie 
kładka nad Ży-
l icą w Łody -
gowicach. W 
ramach robót 
budowlanych przewidziano umocnienie brzegu koszami 
kamiennymi, malowanie konstrukcji stalowej oraz wymia-
nę desek na samej kładce. 

Planowane zakończenie robót to 30 czerwca br.

Z u w a g i  n a 
wzmożony 

ruch pojazdów na 
u l .  Kasztanowej 
w Łodygowicach 
związany z budową 
drogi ekspresowej 
S69, Urząd Gmi-
ny zbudował nowe 
przejście dla pieszych w okolicach skrzyżowania z ul. Ży-
wiecką. Ponadto zbudowany został chodnik prowadzący 
do przejścia dla pieszych na ul. Żywieckiej. W ten spo-
sób zapewniono bezpieczne przejście dla mieszkańców  
z ul. Kasztanowej i ulic przyległych chcących dojść do  
ul. św. Królowej Jadwigi. 

opr. na podst. inf. UG

opr. na podst. inf. UGopr. na podst. inf. UG
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W ramach zadania przewiduje się dobudowę do istnie-
jącego budynku przedszkola  nowych pomieszczeń oraz 
adaptację części pomieszczeń obecnie wykorzystywa-
nych przez przedszkole na potrzeby klubu dziecięcego. 
Celem inwestycji jest uzyskanie powierzchni dla nowego 
klubu dziecięcego, działającego w oparciu o ustawę  
z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3, przy założeniu powstania min. 45 miejsc dla dzieci 
w wieku do lat 3. Gmina Łodygowice jako jedyna w powiecie żywiec-

kim złożyła wniosek do Resortowego Programu 
„Maluch” i otrzymała dotację w wysokości 228 000 zł na 
utworzenie klubu dziecięcego na 45 miejsc. Projekt za-
kłada utworzenie największego w Polsce klubu, spośród 
wszystkich ofert złożonych w ramach konkursu. Klub 
powstanie przy  przedszkolu  nr 1  im. Ottona Klobusa  
w Łodygowicach. 

 

OKIEM KOMENDANTA
Rozpoczynamy sezon wakacyjny. Jak wyglądają 

sprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, któ-
rzy wypoczywają w naszej gminie? Czy czas wakacji  
z punktu widzenia Policji jest bardziej niebezpieczny? 
Czy w związku z ruchem turystycznym jest u nas mniej 
lub bardziej bezpiecznie? Czy zdarza się więcej inter-
wencji? - pytania te zadajemy aspirantowi sztabowemu 
Zbigniewowi Dędysowi - zastępcy komendanta Komi-
sariatu Policji w Łodygowicach.

Nie można stwierdzić, by sezon wakacyjny jakoś 
nasilał przestępczość na terenie Łodygowic. Ow-

szem, zdarza się więcej drobnych interwencji związanych 
np. z zakłócaniem ciszy nocnej, ale to się wiąże z tym, że 
teren nasz jest terenem turystycznym. Ludzie przyjeżdżają 
odpocząć i jak ktoś np. pali grilla i czasami nieco przedłuży 
imprezę  - powiedzmy do godz. 23, 24; wtedy mamy sygnały 
o zakłóceniu ciszy nocnej, ale po interwencji policji te osoby 
zachowują się odpowiednio i nie można tutaj powiedzieć by 
była tutaj jakaś złośliwość z ich strony czy agresja. Jest  to 
jest raczej związane z rozluźnieniem wakacyjnym. Natomiast 
jeśli chodzi o przestępstwa - nie odnotowujemy jakiegoś 
wzrostu przestępstw. Owszem, czasem może zdarzyć się 
jakaś drobna kradzież  - takie przypadki są odnotowywane 
– czyli np. ktoś ma komórkę w torebce i ta komórka czasem 
kusi kogoś – takie sytuacje były odnotowywane w ubiegłym 

roku – że z torebki pani wystawała komórka  
i została  skradziona – więc takie drobne przy-
padki. Bo czasem to nasza niefrasobliwość 
… kusi złodzieja.

Dlatego uczulam – by takie 
rzeczy schować, wtedy pewnie 
zmniejszy się jeszcze liczba 
takich zdarzeń. Przestępstw 
ciężkich, takich  jak rozboje, zgwałce-
nia – nie odnotowaliśmy już co najmniej 
od 2-3 lat.

A co z bezpieczeństwem ludzi, którzy 
wypoczywają nad jeziorem? Jak tutaj 
wygląda podział obowiązków wśród 
służb?

Na terenie jeziora nie mamy ani jednej 
plaży strzeżonej, więc wszyscy, którzy się kąpią – robią to 
na własne ryzyko. To trzeba jasno powiedzieć, by wszyscy 
mieli tego świadomość. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie: 
nasz Komisariat ma zespół wodny, tzw. „ogniwo wodne”,  
w którym jest dwóch policjantów i oni codziennie pełnią 
służbę na terenie akwenu Jeziora Żywieckiego w godzinach 
9-17, a jeżeli jest taka potrzeba tę służbę pełnią dłużej, np. 
gdy są jakieś imprezy na terenie jeziora. Dodatkowo jeste-
śmy wspomagani przez tzw. „patrole rajdujące” oddziałów 
prewencji z Bielska-Białej.. 

Przedszkole i Klub Dziecięcy po rozbudowie

Budynek przedszkola obecnie

Jednocześnie poddasze starej i nowej części budynku 
zostanie zaadaptowane na dodatkowe oddziały przed-
szkolne. Planowany termin zakończenia inwestycji to 
pierwszy kwartał 2012 roku.

opr. na podst. inf. UG
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To wygląda tak, że oni przyjeżdżają własnym transportem, 
mają własną  łódź  motorową i własny samochód terenowy. 
Dwóch policjantów pływa na terenie jeziora, natomiast dwóch 
pilnuje porządku wokół jeziora, czyli na drogach dojazdowych: 
np. jeżeli są źle zaparkowane samochody, to te drogi udraż-
niają. Bo turystów jest sporo i bywa problem z dojazdem lub 
z wyjazdem. Uliczki dojazdowe są wąskie – szczególnie tu  - 
w okolicy Zarzecza. 

Trzeba zwrócić uwagę, by nie utrudniać tej komunikacji. 
W ten sposób zabezpieczają jezioro. Całość działań koordy-
nowana jest przez nasz Komisariat lub Komendę Powiatową 
w Żywcu, która współdziała z nami w tym zakresie.

Mamy 2 łodzie policyjne. Do dyspozycji jest również łódź 
WOPR-u - która przy współudziale policji pełni swoją służbę 
na terenie jeziora. Jest również łódź straży pożarnej, wyko-
rzystywana w sytuacjach awaryjnych, alarmowych.  Nie pełni  
służby na wodzie systematycznie. Była wykorzystywana przy 
niedawnym przypadku utonięcia w okolicach Zarzecza. 

Na dzień dzisiejszy można sprawdzać zawartość alkoholu 
tylko u osób, które pływają na łodziach z silnikiem spalinowym, 
ale nie u tych, które pływają żaglówką. Zmienia się prawo, by 
można było wszystkich kontrolować. Myślę, że zmiana idzie 
w pozytywnym kierunku. Teraz WOPR nie może kontrolować, 
więc zawiadamia policję i my kontrolujemy. 

Policyjny zespół wodny działa w sezonie letnim w terminie 
od czerwca do końca września. 

Co to jest telefoniczny numer alarmowy „112” i jak  
z niego korzystać?

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie telefonu 112 na naszym 
terenie: to dzwoniąc z telefonu komórkowego łączy się 
bezpośrednio z Komendą Powiatową Policji w Żywcu albo 
bezpośrednio z Komisariatem w Łodygowicach. 

Przy takim zgłoszeniu – jeżeli chodzi o telefon 112 bardzo 
ważne jest, aby osoba dzwoniąca szczegółowo opisała zaist-
niałe zdarzenie, by policjant lub osoba przyjmująca zgłoszenie, 
mogła sprecyzować gdzie i jaka pomoc jest potrzebna. Dla-
tego osoba dzwoniąca nie powinna się irytować, że policjant 
ją pyta o imię, nazwisko, adres, numer telefonu  z którego 
dzwoni. Na te pytania trzeba szczegółowo odpowiedzieć. 
Wszystko to – co jeszcze raz podkreślam - jest bardzo ważne, 
żeby można było podjąć właściwe działania ratownicze.

Mamy bardzo precyzyjnie podzielone rejony działania. 
Dlatego właśnie policjant, który będzie pytał gdzie, co i jak 
– ma własnie na celu to, by wysłać policjantów z najbliższej 
jednostki . Więc jeżeli to będzie bliżej terenu żywieckiego, 
to przyjadą policjanci z Żywca. Jeżeli zaś zdarzenie mia-
ło miejsce na wodzie, to zostanie wysłany patrol wodny  
z naszego Komisariatu. To kwestia technicznej koordynacji 
tych służb.

Podsumowując można powiedzieć, ze Gmina Łodygowice 
jest gminą bezpieczną, nie ma na naszym terenie przestępstw 
ciężkich lub działających jakichś  grup przestępczych. W 99% 
dominuje tzw. przestępczość pospolita, zwykła. 

Sytuacja, jeśli idzie bezpieczeństwo w naszej gminie jest 
stabilna i podobna jak w latach ubiegłych. Pozytywne jest 
to, że przestępczość nie wzrasta, natomiast negatywem – 
z naszej policyjnej perspektywy patrząc – że utrzymuje się 
na podobnym poziomie i nie udaje ię jej zmiejszyć.  Na pew-
no mamy wiecej ujawnionych nietrzeźwych kierujących niż  
w analogicznym okresie rou ubiegłego. Bardzo pozytywną 
tendencją jest to, że mamy bardzo malo zdarzeń – kilka 
zaledwie - gdzie sprawcami kolizji drogowych byli nietrzeźwi 
kierujący. Należy domniemywać, że coraz mniej kierujących 
jeździ na „podwójnym gazie”.

Jako gmina turystyczna jesteśmy gminą bezpieczną. 
z zastępcą komendanta Komisariatu Policji  

w Łodygowicach asp. sztab. Zbigniewem Dędysem 
rozmawiała Katarzyna Graboń

W związku z budową drogi ekspresowej S69 
mieszkańcy Pietrzykowic, którzy dotychczas korzy-
stali z własnego wodociągu i ujęcia wody będą mieli 
zapewnione dostawy wody w okresie trwania inwe-
stycji, jak i po jej zakończeniu. Do ugody doszło pod-
czas spotkania zorganizowanego przez Wójta Gminy 
Łodygowice. Na spotkaniu tym w dniu 25 maja br. 
obecni byli zainteresowani mieszkańcy, przedstawi-
ciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
Inżyniera kontraktu i Gminy Łodygowice w osobach 
Wójta p. Andrzeja Pitery i Przewodniczącego Rady 
Gminy Łodygowice p. Czesława Wandzla. Podpisana 
przez wszystkie strony ugoda zakłada:

1. Na czas trwania inwestycji mieszkańcy zosta-
ną podłączeni do wodociągu gminnego. Podpiszą 
umowy na dostawę wody z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej w Łodygowicach, a rachunki za wodę 
pokrywane będą przez GDDKiA, lecz w kwocie nie 
większej niż zakładają ustawowe normy zużycia 
wody.

2. Koszt podłączenia wodociągu prywatnego  
i gminnego pokryje GDDKiA.

3.  Po zakończeniu inwestycji lub nawet w jej 
trakcie odtworzony zostanie istniejący wodociąg 
prywatny. Jednakże, jeśli w wyniku budowy drogi 
ekspresowej źródło wody by zanikło lub nie byłoby 
technicznej możliwości połączenia ująć z gospodar-
stwami, to wówczas mieszkańcy otrzymają stosowne 
odszkodowania od inwestora, jakim jest GDDKiA.

Należy podkreślić, że kompromis możliwy był 
dzięki zrozumieniu istoty problemu zarówno przez 
mieszkańców, jak i ze strony GDDKiA.

 

Radny sołectwa Zarzecze informuje o pełnieniu 
dyżurów Radnego w ostatni wtorek każdego miesią-
ca od godziny 18.oo do 19.oo w „Domu Strażaka”  
w Zarzeczu.

Zapraszam mieszkańców Zarzecza do zgłaszania 
problemów oraz uwag dotyczących  naszej pięknej 
miejscowości.

    Jerzy Wandzel opr. na podst. inf. UG



 

 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Łodygowicach

zaprasza
   12 lipca godz. 1000  - wielki konkurs plastyczny 

 dla dzieci z cennymi nagrodami, m.in.: rolki,hulajnoga itp. Tematem   
  konkursu będą najpiękniejsze dziecięce bajki. Najlepsze prace zostaną   

   wydrukowane w formie kalendarza.

             8-9 lipca – Dni Zarzecza na boisku LKS „Jezioro Żywieckie” w Zarzeczu.

      30 – 31 lipca – VI Dni Łodygowic pod Zamkiem w Łodygowicach.
        Szczegóły na plakatach.

Gwiazdą tegorocznych VI Dni Łodygowic bę-
dzie zespół znany i lubiany przez co najmniej trzy 
pokolenia fanów - Elektryczne Gitary. 

Zagrają oni w niedzielę 31.07 pod łodygowic-
kim Zamkiem. Usłyszymy też latynoskie rytmy  
w wykonaniu grupy Gipsy Band. Dla fanów na-
szych lokalnych artystów zagra Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta i zatańczą Magurzanie. Sądzę, że 
absolutnie wszyscy chętnie wysłuchają nieśmier-
telnych przebojów Elvisa Presleya. 

Dzieci i młodzież zapraszamy na pokazy walki 
wręcz, strzelania z łuków itp. w wykonaniu drużyny 
wojów. Będzie też wesołe miasteczko, a dla nieco 
starszych porady medyczne, np. pomiar ciśnienia, 
poziomu cukru oraz pokaz ratownictwa medyczne-
go. Serdecznie zapraszamy. Bilety w symbolicznej 
cenie 2 zł i 5 zł będzie można już wkrótce nabyć  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach. 

Uruchamianie kanalizacji
W związku z zapytaniami odnośnie terminu uruchomienia nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej, Urząd Gminy 

informuje, że kwestie dotyczące zarówno terminów jak i zasad jej funkcjonowanie leżą w gestii Inwestora zadania 
tj. Związku Międzygminnego ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22 (tel. 33 861 28 98) oraz ko-
ordynującego wszelkie prace Inżyniera Kontraktu z siedzibą w Żywcu, ul. Wyzwolenia 2a (tel. 33 861 48 02).

Wyjaśniamy również, że termin wykonania przepięć budynków określony w umowie z mieszkańcami uzależ-
niony jest od dokończenia prac przy głównych kolektorach. Niestety problemy z brakiem zgód mieszkańców na 
prowadzenie prac i bardzo trudne warunki pogodowe (m.in. powodzie) spowodowały konieczność przedłużenia 
realizacji kontraktu. 

Skutkiem tego jest obiektywny brak możliwości wywiązania się przez Gminę z terminów zawartych w umowach 
na realizację przyłączy kanalizacyjnych, które nie wynikają z winy Urzędu Gminy. Prosząc o zrozumienie zaistnia-
łych okoliczności informujemy, że na dzień dzisiejszy ustalono wszystkie szczegóły odnośnie przepięć budynków,  
a prace te rozpoczną się w najbliższym czasie i obejmą tylko te budynki, których właściciele zawarli umowy  
z Gminą i dokonali wpłaty zaliczki 2 000 zł na poczet wykonanego przyłącza. Brak wpłaty spowoduje pominięcie 
nieruchomości, a ewentualne ponowne prace odbędą się na koszt właściciela działki.

               Urząd Gminy Łodygowice


