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1. Cele Planu Odnowy Miejscowości Łodygowice 

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest sformułowanie planu odnowy i 

rozwoju wsi Łodygowice na podstawie: 

- inwentaryzacji zasobów  jakimi wieś dysponuje, 

- analizy SWOT sytuacji rozwojowej sołectwa Łodygowice, 

- wizji odnowy i rozwoju wsi, 

- planowanych działań i priorytetów 

Celem działania będzie wpływ na poprawę jakości Ŝycia na obszarach wiejskich przez 

zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 

obszarów wiejskich. UmoŜliwi rozwój toŜsamości społeczności wiejskiej zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost 

atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. 

 

2. Charakterystyka miejscowości  

 2.1. PołoŜenie miejscowości, przynaleŜność administracyjna, powierzchnia, liczba 

ludności 

Miejscowość Łodygowice połoŜona jest w makroregionie Beskidów Zachodnich na 

pograniczu Beskidu Małego, Śląskiego i śywieckiego. Rozciąga się malowniczo tuŜ przy 

wjeździe do Kotliny śywieckiej nieopodal tzw. Bramy Wilkowickiej u stóp Magurki (909 m 

n.p.m.) i Czupla (933 m n.p.m.).  

Administracyjnie usytuowana jest w Województwie  Śląskim, Powiecie śywieckim i 

Gminie Łodygowice. Od wschodu i południowego wschodu graniczy z pozostałymi 

sołectwami gminy tj. Pietrzykowicami, Bierną i Zarzeczem, od północy z gminą Czernichów. 

Od zachodu sąsiaduje z gminami Buczkowice i Wilkowice, zaś od południowego zachodu z 

gminą Lipowa.  

Powierzchnia Łodygowic wynosi 1780,16 ha. Według stanu na dzień 31.12.2007 r. 

liczba mieszkańców w miejscowości Łodygowice wynosiła 6955.  Gęstość zaludnienia w 

kształtowała się na poziomie 391 osób/ km2. 

Teren Łodygowic jest znacznie pofałdowany i mocno zalesiony. Bliskość gór, obfitość 

lasów, górskie rzeki i potoki, liczne szlaki turystyczne, wspaniałe środowisko przyrodnicze 

sprawia, Ŝe wieś posiada duŜe walory krajobrazowe i klimatyczne. Dzięki dobrze 

rozbudowanej sieci dróg lokalnych jest terenem łatwo dostępnym dla turystów i stanowi 

świetną bazę wyjściową do zwiedzania innych atrakcyjnych miejscowości regionu tj. 

Szczyrk, śywiec, Międzybrodzie, Góra śar itp. Dodatkowym walorem jest dogodne 
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połoŜenie na trasie Katowice-śywiec i doskonale rozwinięta sieć dróg lokalnych i połączeń 

komunikacyjnych. Przez obszar Łodygowic przebiega linia kolejowa (Katowice –Bielsko - 

Zwardoń), na trasie której w obrębie wsi mieszczą się 2 stacje kolejowe: Łodygowice Górne  i 

Łodygowice. Posiada bardzo dogodne połączenie drogowe z najbliŜszymi miastami tj. 

śywcem oraz Bielskiem. 

Znaczną część miejscowości porastają lasy, które w ok. 80 % stanowią własność 

prywatną,  pozostałe są własnością Skarbu  Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Jeleśnia. 

Znajdują się one w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Charakteryzują się 

dominacją gatunków liściastych - buk pospolity. Spośród  gatunków iglastych występuje 

świerk, sosna i jodła. Przez Łodygowice przepływają Bartoszowiec, Kalonka, śylica. 

Przez wieś przebiega sieć gazowa, wodociągowa, elektryczna i telekomunikacyjna. Nie ma 

natomiast kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach projektu 

„Ochrona Wód Jeziora śywieckiego” przez Międzygminny Związek ds. Ekologii w śywcu.  
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2.2. Historia miejscowości  

Osadnictwo rozwijające się na terenie Łodygowic natrafiało na specyficzne i dość 

złoŜone warunki. Były one wynikiem połoŜenia tego obszaru w obrębie kilku jednostek 

fizjograficznych. Z jednej strony usytuowanie w Kotlinie śywieckiej, na terenie lekko 

pofałdowanym o rozbudowanej sieci hydrograficznej, stwarzało dogodne warunki dla 

zasiedlenia. Z drugiej strony (Południowy stok Beskidu Małego) obszar ten dysponuje 

warunkami utrudniającymi rozwój osadnictwa- teren górzysty o znacznych deniwelacjach i 

zalesieniu. 

Najstarsze ślady osadnictwa w tym rejonie ogólnie datuje się na epokę kamienia 

(przypuszczalnie neolit). Osadnictwo to najprawdopodobniej było przejściowe, związane z 

poszukiwaniem surowców, bądź terenów dogodnych do zalesienia i uprawy. Wyraźne ślady 

kolejnego etapu rozwoju przestrzennego tego obszaru, związane jest ze stałym osadnictwem 

pochodzącym z czasów nowoŜytnych. 

Łodygowice zostały załoŜone na podstawie prawa magdeburskiego w połowie XIII w. 

Metryka Łodygowic sięga 1310 r. Pierwotnie  była to wieś ksiąŜęca, ale z czasem- od XIV w. 

przeszła w posiadanie zakonu Cystersów z Rud k. Raciborza i naleŜała do niego aŜ do 

pierwszej połowy XVI w. Od 1327 r. ziemie te zostały lennem korony czeskiej. W 1405 r. 

śywiecczyzna wróciła pod władanie linii cieszyńskich Piastów, a w 1465 r. została wcielona 

do Królestwa Polskiego. W 1474 r. Łodygowice weszły w skład Państwa śywieckiego. 

 W 1618 r. z części posiadłości Ŝywieckiej (tzw. Łodygowic z przyległościami) powstaje 

Państwo Łodygowickie. Łodygowice wraz z okolicznymi wioskami do nich naleŜącymi 

liczyły wówczas 207 chat. NajniŜszą jednostką administracyjną były tzw. „dominia”- wsie, 

podzielone z kolei na gromady włościańskie, a Łodygowice stanowiły jedno z 10 dominiów 

na śywiecczyźnie. Ówczesny obszar Państwa Łodygowickiego przedstawiał się bardzo 

imponująco i graniczył z Państwem Bielskim, śywieckim, Księstwem Cieszyńskim i 

Śląskiem. W skład Państwa Łodygowickiego wchodziło wówczas 11 wsi. 

W 1629 r. ksiąŜę J. Zbaraski rozpoczął w Łodygowicach budowę murowanego dworu- 

zamku, którą w 1673 r. ukończył Stanisław Warszycki. Zamek otoczył murem, fosami i 

wałem, tworząc ziemne fortyfikacje bastionowe, których pozostałości przetrwały wraz z 

zamkiem do czasów obecnych. W latach 1631-34 powstaje w Łodygowicach kościół 

parafialny p.w. Św. Szymona i Judy Tadeusza.  

 Druga połowa XVII w. była dla Państwa Łodygowickiego bardzo uciąŜliwa. Po 

długoletnich wojnach z Kozakami i Szwedami ziemie te, juŜ i tak bardzo wyniszczone, 

łupione były przez Moskali, Sasów oraz konfederatów warszawskich i sandomierskich. 
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Wszystko to spowodowało gwałtowny spadek liczby ludności, zuboŜenie i w efekcie 

emigrację poddanych Państwa Łodygowickiego na Węgry, Śląsk i Morawy. Po śmierci S. 

Warszyckiego w 1681 r. dobra łodygowickie przechodziły z rąk do rąk, mając w ciągu dwóch 

wieków kilkunastu właścicieli. Od 1707 r. dochodziło do ciągłych sporów o te tereny, a liczne 

zajazdy oraz sady spowodowały upadek majątku dóbr łodygowickich. W 1773 r. włości 

przeszły w posiadanie Ignacego Kalinowskiego, który powiększył pola uprawne i poprawił 

stan majątku. 

Na skutek rozbiorów Polski dobra łodygowickie znalazły się w granicach Galicji. Po 

podziale Galicji rząd austriacki na tzw. „cyrkuły”, posiadłości łodygowickie znalazły się w 

granicach cyrkułu w Myślenicach, a od 1819 r. w obrębie cyrkułu w Wadowicach. Przez 

kolejne kilkanaście lat dobra łodygowickie często zmieniają dziedziców by ostatecznie, aŜ do 

1943 r. pozostać w rękach rodziny Klobusów. W 1945 r. znaczna część gruntów 

rozparcelowano, a resztę przejął Skarb Państwa. 

 

2.3. Określenie przestrzennej struktury miejscowości 

 
Układ przestrzenny Łodygowic tworzy typową strukturę łańcuchową. ZałoŜony został 

początkowo wzdłuŜ rzeki śylicy i głównego szlaku komunikacyjnego. Z analizy XIX-

wiecznych map wynika, Ŝe układ przestrzenny wsi  rozwija się na kanwie układu 

historycznego  W sołectwie Łodygowice zabudowa nie była rozmieszczona jednolicie i 

równomiernie wzdłuŜ drogi, lecz zlokalizowana była w grupach liczących kilka gospodarstw, 

bądź miała charakter bardziej rozproszony. Dopiero po 1844 r. zainwestowanie stopniowo 

rozbudowywało się po obu stronach ul. śywieckiej i rozprzestrzeniało wokół zabudowy juŜ 

istniejącej.  

W granicach sołectwa wyróŜnić moŜna następujące kompleksy obiektów zabytkowych: 

- zespoły siedliskowe: 

* budynki mieszkalno-gospodarcze 

- zespoły wydzielone 

* zespół parkowo-zamkowy 

* zespół ogrodowo-willowy 

- zespoły zabudowy sakralnej:  

* kościół p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza 

- kapliczki przydroŜne 

- obiekty przyrodnicze i kulturowo-przyrodnicze 
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* park zamkowy 

* ogród modernistyczny (przy dawnej willi Dobijów) 

* cmentarz rzymsko-katolicki 

- urządzenia inŜynieryjno-techniczne 

* most na śylicy z II połowy XIX w. 

- stanowiska archeologiczne (5) 

 

Najcenniejsze obiekty zabytkowe w sołectwie Łodygowice: 

� zespół zamkowo-parkowy - dwór obronny, park pozostałości fortyfikacji ziemnych wg 

szkoły staroholenderskiej (nr rejestru A-599/89, pow. 5,49 ha)- jedyny przykład 

fortyfikalicjum na śywiecczyźnie, pierwotnie załoŜenie o charakterze obronnym, 

powstałe w latach 1629-1631 z inicjatywy księcia Jerzego Zbarskiego, dokończone 

przez Stanisława Warszyckiego. W 1690 r. następuje gruntowne przekształcenie 

załoŜenia obronnego w rezydencję pałacową- w zachodniej części pomiędzy 

bastionami powstaje ogród kwaterowy. Obiekt zbudowany na rzucie prostokąta, z 

ryzalitami- płytszym od frontu i wydatnym od tyłu. W 1866 r. budynek dworu 

przebudowany zostaje w stylu neogotyckiego zamku, a w trakcie rekompozycji parku- 

w załoŜenia krajobrazowe, od strony południowo wschodniej część fortyfikacji 

bastionowych ulega niwelacji. Ostateczne przekształcenie kompozycyjne ma miejsce 

w 1945 r. W latach 60-tych XX w. dobudowano do bryły pałacu, od strony północno-

wschodniej, w miejscy dawnych oficyn zamkowych, budynek spełniający funkcję  

zaplecza szkoły, drastycznie dysharmonizujący z istniejącą bryłą pałacu. Zatarty 

zostaje dawny układ kompozycyjny zamku-teren przed frontem pałacu w 1945 r. 

zostaje całkowicie przekomponowany, na miejscu owalnego podjazdu powstają 

szpalery i Ŝywopłoty. W załoŜeniu parkowym zachowanych jest kilka skupisk 

starodrzewia. Od tyłu zamku zachowany fragment muru zwieńczonego krenelaŜem 

oraz neogotycką bramą II poł. XIX w.- pozostałość ogrodzenia wewnętrznego. 

 

� Kościół p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza wraz z najbliŜszym otoczeniem i 

drzewostanem znajdującym się w obrębie ogrodzenia (nr rejestru A-186/77), 

wybudowany w latach 1631-34 z inicjatywy ówczesnego proboszcza Stanisława 

Kaszkowica, powiększony w II poł. XVII i II poł. XVIII w. Kościół jednonawowy o 

konstrukcji zrębowej, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i podobnie 

zakończonymi od południa i północy kaplicami. Prowadzi do niego 56 kamiennych 
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schodów. W 1797 r. od zachodu dobudowana drewniana wieŜa z nadwieszoną izbicą i 

baniastym hełmem. Wyjątkowo cenny przykład drewnianej architektury sakralnej. 

 

� cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w. (nr rejestru A-614/89) załoŜony w 1801 r. 

nowsza część powstała w 1943 r., nieregularny plan, aleje obsadzone drzewami 

przecinają się prostopadle . W skład historycznego załoŜenia wchodzi brama, 

kostnica oraz 6 grobów o metryce historycznej, najstarsze z 1801 r. i 1865 r. 

              

Zabudowa Łodygowic charakteryzuje się pewnym rozproszeniem, choć skupia się wzdłuŜ 

pasa wyznaczone ul. śywiecką, linią kolejową oraz. ul. Piłsudskiego i Piastowską. 

Dominanty przestrzenne stanowią: drewniany kościół zlokalizowany na wzniesieniu oraz 

załoŜenie zamkowo-parkowe, które to elementy tworzą historyczne zespoły krajobrazowe 

połączone historycznymi powiązaniami komunikacyjnymi. Dominantą dysharmonizującą jest 

komin „Meblodexu”. 

Ogólnie układ przestrzenny Łodygowic wymaga uporządkowania. W sołectwie brak 

wykształconego centrum usługowo - handlowego. Istniejące usługi podstawowe nie tworzą 

zwartego zespołu i przemieszane są z zabudową mieszkaniową. Brak zorganizowanych 

terenów zieleni urządzonej, której główne skupiska to park zamkowy oraz rejon Zespołu 

Szkół Specjalnych, a takŜe ogólnodostępnego systemu terenów rekreacyjnych.  

                

3. Inwentaryzacja zasobów  słuŜących odnowie miejscowości 

Zasoby- to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, 

które mogą być wykorzystane obecnie i w przyszłości, w budowaniu bądź realizacji 

publicznych lub prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. W analizie brano pod uwagę 

następujące rodzaje zasobów: 

 

a) zasoby przyrodnicze 

- walory krajobrazu i rzeźby terenu 

- stan środowiska 

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 

- świat zwierzęcy 

- wody powierzchniowe ( cieki, rzeki, stawy) 

- kopaliny 
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b) dziedzictwo kulturowe 

- zabytki i pamiątki historyczne 

- osobliwości kulturowe 

- tradycje, obrzędy, gwara 

- legendy, podania i fakty historyczne 

- przekazy literackie 

- waŜne postacie i przekazy historyczne 

- specyficzne nazwy 

- specyficzne potrawy 

- dawne zawody 

- zespoły artystyczne, twórcy 

 

c) obiekty i tereny 

- działki pod zabudowę mieszkaniową 

- działki pod domy letniskowe 

- działki pod zakłady usługowe i przemysłowe 

- pustostany przemysłowe 

 

d) infrastruktura społeczna 

- place publicznych spotkań, festynów 

- sale spotkań, świetlice, kluby 

- miejsce uprawiania sportu 

- ścieŜki rowerowe, szlaki turystyczne 

- szkoły 

- przedszkola 

- biblioteki 

- placówki opieki społecznej 

- placówki słuŜby zdrowia 

- instytucje 

 

f) infrastruktura techniczna 

- wodociąg, kanalizacja, gaz 

- drogi i trasy kolejowe 

- chodniki, parking 
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- przystanki, stacje kolejowe 

- sieć telefoniczna i dostępność internetu 

- telefonia komórkowa 

 

g) gospodarka i rolnictwo 

- miejsca pracy 

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe  

- gastronomia 

- miejsca noclegowe 

- gospodarstwa rolne 

 

h) kapitał społeczny i ludzki 

- autorytety i znane postacie we wsi 

- krajanie znani w regionie, kraju i za granicą 

- przedsiębiorcy, sponsorzy 

- związki i stowarzyszenia 

- kontakty zewnętrzne z mediami 

- współpraca zagraniczna i krajowa 
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Inwentaryzacja zasobów 
ZASOBY PRZYRODNICZE Znaczenie zasobu 
Rodzaj i opis  zasobu jakim miejscowość dysponuje brak małe duŜe wyróŜniające 
1. Walory krajobrazu i  rzeźby terenu 
Rzeźbę terenu Łodygowic reprezentuje sfałdowany krajobraz Kotliny 
śywieckiej oraz krajobraz pogórza fliszowego w obrębie południowo – 
zachodnich stoków Beskidu Małego. Krajobraz atrakcyjny i zróŜnicowany. 

 

 X  

2. Stan środowiska 
Niezdegradowane środowisko naturalne. 

 
X   

3. Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 
Park Krajobrazowy Beskidu Małego oraz Zabytkowy Zespół  Zamkowo 
Parkowy. 

 

  X 

4. Świat zwierzęcy 
Obok zwierząt pospolitych występuje wiele gatunków chronionych tj. 
salamandra, traszka górska, Ŝaba, ropucha, kumak, jaszczurka zwinka i 
Ŝyworodna, Ŝmija zygzakowata, padalec, zaskroniec. Oprócz tego występuje 110 
gatunków ptaków oraz 36 gatunków ssaków.  

 

X   

5. Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) 

Przez Łodygowice przepływają następujące potoki: śylica, Kalonka, 
Bartoszowiec  

 

X   

6. Kopaliny 
Na terenie wsi Łodygowice funkcjonuje jedna kopalnia kamienia.  

 
 X  

DZIEDZICTWO KULTUROWE Znaczenie zasobu 
Rodzaj i opis  zasobu jakim miejscowość dysponuje brak małe duŜe wyróŜniające 
1. Zabytki i pamiątki historyczne 
- murowany dwór z XVII w. zwany „Zamkiem” w Łodygowicach oraz 
otaczający go park 
- XVII-wieczny kościół p.w. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w 
Łodygowicach 
- cmentarz  rzymsko-katolicki z XIX w. 

 

  X 
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2. Osobliwości kulturowe X    

3. Tradycje, obrzędy, gwara 
Tradycja i folklor górali Ŝywieckich 

 
X   

4. Legendy, podania i fakty historyczne 
Legenda o Diabelskiej Skale na Magurce, liczne podania i gawędy związane z 
róŜnymi miejscami 

 

X   

5. Przekazy literackie 
„Dzieje Łodygowic i ich okolic” L. Huczek, „Historia Łodygowic” J. Kachel 

 
  X 

6. WaŜne postacie i przekazy historyczne 
Ks. Jan Marszałek, Otto Klobus 

 
X   

7. Specyficzne nazwy np. Porąbki, Paciebniki, Kępa kościelna, Zagroda  X   

8. Specyficzne potrawy 
Kwaśnica, praŜuchy, zupa z kwacków 

 
X   

9. Dawne zawody 
Drwal, cieśla, kowal, wikliniarz 

 
X   

10. Zespoły artystyczne, twórcy 
Orkiestra Dęta, Zespół Magurzanie, rzeźbiarze, malarze, poeci, bibułkarki 

 
  X 

OBIEKTY I TERENY Znaczenie zasobu 
Rodzaj i opis  zasobu jakim miejscowość dysponuje brak małe duŜe wyróŜniające 
1. Działki pod zabudowę mieszkaniową 
Liczne, prywatni właściciele 

 
 X  

2. Działki pod domy letniskowe 
Gł. w przysiółku Porąbki, prywatni właściciele 

 
 X  

3. Działki pod zakłady usługowe i przemysłowe 
Ok. 11 ha terenów inwestycyjnych jest w zasobach gminy. 

 
  X 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA   Znaczenie zasobu 
Rodzaj i opis  zasobu jakim miejscowość dysponuje brak małe duŜe wyróŜniające 
1. Place publicznych spotkań, festynów 
Zespół Zamkowo Parkowy, plac Wolności w centralnym miejscu wsi,  boisko 
sportowe,  

 

 X  

2. Sale spotkań, świetlice, kluby 
Remiza OSP, GOK, zamek,  

 
 X  
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3. Miejsce uprawiania sportu 
Boisko, hala sportowa przy Szkole w Łodygowicach Dolnych 

 
X   

4. ŚcieŜki rowerowe, szlaki turystyczne 
- szlaki turystyczne- czerwony z Łodygowic (od sklepu „Stara Gmina”) przez 
liczne wzniesienia do Międzybrodzia Bialskiego, Czernichowa oraz przez 
Czupel na Magurkę (909 m n.p.m.), szlak zielony z dworca PKP w 
Łodygowicach Dolnych przez Łysy Groń do Czernichowa, ścieŜek rowerowych 
brak 

 

X   

5. Szkoły 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi, Gimnazjum nr 1, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących im. W. Jagiełły, Zespół Szkół Specjalnych  

 

 X  

6. Przedszkola 
Przedszkole  nr 1 im. Ottona Klobusa , Przedszkole  nr 2  

 
 X  

   7. Biblioteki 
Jedna, w pomieszczeniach zamku 

 
 X  

8. Placówki opieki społecznej 
Gminny Ośrodek Pomocz Społecznej 

 
 X  

9.Placówki słuŜby zdrowia 
Ośrodek Zdrowia  

 
 X  

10. Instytucje 
Urząd Gminy, Komisariat Policji 

 
 X  

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Znaczenie zasobu 
Rodzaj i opis  zasobu jakim miejscowość dysponuje brak małe duŜe wyróŜniające 
1. Wodociąg, kanalizacja, gaz – sieć wodociągowa i gazowa na terenie całego 
sołectwa, brak kanalizacji 

 
X   

2. Drogi i trasy kolejowe 
Przez teren gminy przebiega trasa kolejowa relacji: Katowice – Zwardoń. 
Droga krajowej  nr 69 relacji Bielsko- Biała – Zwardoń. 
Drogi powiatowe: nr 1404  Wilkowice – Hucisko - Łodygowice (ul. 
Piłsudskiego), nr 1464  Łodygowice – Bierna - Zarzecze  (ul. Sobieskiego, 
Kopernika), nr 1400  Łodygowice – Kalna - Godziszka  (ul. Kościuszki), nr 
1401 Łodygowice -Buczkowice (ul. Beskidzka),                           

 

 X  



 
 

14 

Drogi gminne - 161 dróg, których długość wynosi 258 km, w większości o 
nawierzchni bitumicznej, częściowo oświetlone 
3. Chodniki, parkingi 
4 km chodnika, parkingi- przy kościele w Łodygowicach Górnych, przy 
Urzędzie Gminy, przy GOK-u, na Placu Wolności 

 

X   

4. Przystanki, stacje kolejowe- przystanki PKS, MZK, 2 stacje kolejowe  X   

5. Sieć telefoniczna i dostępność internetu 
Sieć telefoniczna przebiega przez całą miejscowość. Dostęp do internetu: Urząd 
Gminy, szkoły, biblioteka, GOK, GOPS, domy prywatne 

 

X   

6. Telefonia komórkowa 
Zasięg wszystkich operatorów 

 
X   

GOSPODARKA I ROLNICTWO Znaczenie zasobu 
Rodzaj i opis  zasobu jakim miejscowość dysponuje brak małe duŜe wyróŜniające 
1. Miejsca pracy- urzędy i prywatne firmy   X  

2. Znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe  
Łodygowianka, Meblodex, Kamieniołom, prywatne firmy transportowe, 
remontowo-budowlane itd. 

 

 X  

3. Gastronomia- sklepy, bary, restauracja  X   

4. Miejsca noclegowe-hotel  X   

5. Gospodarstwa rolne- liczne, średnia pow. 3,5 ha  X   

KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI   Znaczenie zasobu 
Rodzaj i opis  zasobu jakim miejscowość dysponuje brak małe duŜe wyróŜniające 
1. Autorytety i znane postacie we wsi 
wójt, sołtys, radni, proboszczowie parafii, działacze społeczni 

 
 X  

2. Krajanie znani w regionie, kraju i za granicą  X   

3. Przedsiębiorcy, sponsorzy  X   

4. Związki i stowarzyszenia 
KGW, OSP, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice 

 
 X  

5. Kontakty zewnętrzne z mediami X    

6. Współpraca zagraniczna i krajowa X    
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4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

Na podstawie analizy zasobów opracowano silne strony (atuty wewnętrzne) i słabe 

strony (słabości wewnętrzne) Łodygowic jako potencjalne szanse i zagroŜenia występujące w 

otoczeniu, które mogą mieć bezpośredni wpływ na rozwój sołectwa i jego mieszkańców. 
  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. PołoŜenie na śywiecczyźnie, postrzeganej 
jako region atrakcyjny, o bogatych 
tradycjach , historii i kulturze 

2. Korzystne lokalizacja przy drodze krajowej 
i w pobliŜu słowackiej granicy 

3. Dobrze wykształcona sieć dróg gminnych 
4. Rozwinięta infrastruktura techniczna (sieć 

wodociągowa, gazyfikacja wsi, wysoki 
stopień telefonizacji wsi) 

5. Rezerwa terenów pod zabudowę i 
inwestycje 

6. Korzystna struktura demograficzna 
ludności 

7. Dobre warunki dla rozwoju małej i średniej 
przedsiębiorczości 

8. Środowisko przyrodnicze atrakcyjne pod 
względem turystycznym 

9. Dobre warunki przyrodnicze do uprawiania 
sportu i rekreacji 

10. Dbałość o współpracę z sąsiednimi 
miejscowościami, powiatem oraz 
gminami partnerskimi. 

11. Wysoka świadomość społeczna i aktywna 
postawa mieszkańców 

12. Liczne placówki edukacyjno-oświatowe   
(w tym ponadgimnazjalne) 

13. Dobrze działająca opieka socjalna 
14. Dbałość o bezpieczeństwo publiczne, 

istniejący Komisariat Policji 
 

1. Brak kanalizacji sanitarnej 
2. Niska świadomość mieszkańców o 

potrzebie ochrony środowiska 
naturalnego i racjonalnej 
gospodarki odpadami 

3. Niedostatecznie rozwinięta baza 
sportowo-rekreacyjna i kulturalna, 
szczególnie w świetle potencjału 
turystycznego miejscowości 

4. Zbyt mały dostęp do Internetu 
5. Brak systemu promocji 

miejscowości i informacji 
turystycznej 

6. Mała liczba imprez kulturalnych i 
sportowych o charakterze 
ponadlokalnym 

7. Niezadawalający stan techniczny 
obiektów oświaty i kultury 

8. Brak form organizacji czasu 
wolnego dzieci i młodzieŜy 

 

SZANSE ZAGROśENIA 

 
1. Budowa drogi ekspresowej S-69 relacji 

Bielsko-Biała – Zwardoń 
2. Atrakcyjne warunki dla rozwoju turystyki 
3. Wzrost liczby turystów 
4. MoŜliwość pozyskania środków 

pomocowych z UE 
5. Dopływ zagranicznego kapitału i 

technologii 

1. Niewystarczające środki finansowe 
w  budŜecie gminy 

2. Niebezpieczeństwo niepełnego 
wykorzystania szans jakie dają 
środki UE 

3. DuŜe obciąŜenie ruchem 
tranzytowym 

4. Malejąca opłacalność produkcji 
rolniczej 
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5. Wizja rozwoju  wsi 

 

Chcemy, aby nasza wieś….  

- była nowoczesna, bezpieczna i wygodna- z kanalizacją sanitarną, dobrymi drogami, 

chodnikami, oświetlonymi ulicami, aby dysponowała szeroką infrastrukturą społeczną 

(obiekty sportowe, instytucje kultury, szkoły i przedszkola, świetlice, biblioteka, place zabaw 

itp.) i dostępem do internetu 

- była zadbana, porządna i czysta - z estetycznymi domami, pięknymi ogrodami, dobrze 

zagospodarowanym terenem wokół Placu Wolności i Zespołem zamkowo-parkowym 

- była zintegrowana i otwarta na nowych mieszkańców 

 

W oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb mieszkańców głównym ich celem jest 

dynamiczny i zrównowaŜony rozwój miejscowości Łodygowice, poprzez zwiększenie 

dostępu jej mieszkańców  do instytucji kultury, szeroko rozumianej komunikacji i rozwoju 

nowoczesnej infrastruktury. 

 

Priorytety w rozwoju miejscowości: 

� Poprawa dostępności i jakości infrastruktury społecznej 

� Dbałość o środowisko naturalne i poprawa warunków Ŝycia 

� Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi 

 

 

 

 

 

6. Rozwój informatyzacji 
7. Rozwój systemów infrastruktury terenu 
8. Stały wzrost zamoŜności społeczeństwa, 

czego efektem będzie m.in. wzrost 
wydatków na turystykę i wypoczynek 

9. Preferencyjne kredyty i ulgi podatkowe dla 
przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy 

10. Wzrost nakładów finansowych z budŜetu 
państwa na edukację, bezpieczeństwo i 
porządek publiczny,, ochronę zdrowia i 
pomoc socjalną. 

5. Spadek tempa wzrostu 
gospodarczego 

6. Konkurencja ze strony innych 
miejscowości w gminie i w 
regionie 

7. Brak sprawnego systemu 
aktywizacji bezrobotnych 

8. Odpływ z regionu ludzi młodych i 
wykształconych 
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6. Opis  planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie 7 lat od dnia przyjęcia Planu 
odnowy miejscowości. 
 

Harmonogram realizacji Nazwa zadania Cel Przeznaczenie 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Koszt Źródła 
pozyskania 

1. Budowa Centrum 
Kulturalnego na Placu 
Wolności w Łodygowicach 

Udostępnienie 
mieszkańcom 
infrastruktury słuŜącej 
rozwijaniu kultury na 
wsi 

W powstałym obiekcie 
będzie mieściła się 
biblioteka, czytelnia, 
kawiarenka internetowa i 
sala konferencyjna. 

X X       1,3 mln zł PROW 
BudŜet Gminy 

2. Termomodernizacja 
budynków ZSO i wymiana   
instalacji grzewczych na 
proekologiczne 
- ocieplenie ścian, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
odnowienie elewacji. 

Zmniejszenie strat 
cieplnych w budynkach 
szkół. 
  

Poprawa stanu infrastruktury 
słuŜącej oświacie. 
Ograniczenie wydatków na 
ogrzewanie budynków 
szkoły. 

X         1,1 mln zł 

WFOŚiGW 
BudŜet Gminy 
Premia 
termomodernizacyjna 

3. Remont zamku i 
rewitalizacja parku 
- wymiana pokrycia 
dachowego, wykonanie 
elewacji zewnętrznych, 
wymiana stolarki okiennej, 
rozbiórka części budynku. 

Zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 
miejscowości. 

Renowacja obiektu 
przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału 
kulturowego, historycznego 
oraz turystycznego 
miejscowości. 

 X  X       5 mln zł 
Ministerstwo Kultury 
BudŜet Gminy 

4. Remont dróg, budowa 
parkingów i chodników wzdłuŜ 
ul. Piłsudskiego i poprawa 
oświetlenia ulic (w 
szczególności budowa 
oświetlenie ul. śywieckiej)  

Poprawa stanu 
infrastruktury 
technicznej 
miejscowości 

Skrócenie czasu przejazdu. 
Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu podróŜowania  
Wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej i turystycznej 
miejscowości. 

X  X  X  X  X  X  X  X  10 mln zł RPO Woj. Śląskiego 
BudŜet Gminy 

5. Remont budynku GLOB 
(wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, wymiana posadzek, 
tynkowanie i malowanie, 
termomodernizacja wraz z 
wymianą instalacji co. 

 
Poprawa 
funkcjonalności i 
standardu budynku. 

 

Kompleksowy remont 
budynku oraz jego adaptacja 
na pomieszczenia biurowe. 

 X        0,5 mln zł RPO Woj. Śląskiego 
BudŜet Gminy 

6. Budowa kompleksu 
sportowego w Łodygowicach- 

Rozwój infrastruktury 
sportowej  

Udostępnienie mieszkańcom 
atrakcyjnej infrastruktury ,  X  

      2,4 mln zł 
RPO Woj. Śląskiego 
BudŜet Gminy 
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boisko, trybuny i zaplecze. pozwalającej na aktywne 
spędzanie wolnego czasu.  

7. Modernizacja budynku 
Ośrodka Zdrowia w 
Łodygowicach 
 –remont  wewnątrz, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
odnowienie elewacji 

Poprawa stanu 
infrastruktury słuŜącej 
ochronie zdrowia 

Likwidacja barier 
architektonicznych w 
budynku.   

 X  

      

0,8 mn zł RPO Woj. Śląskiego 
BudŜet Gminy 

8. Budowa kanalizacji 
sanitarnej. 

Poprawa stanu 
środowiska 
naturalnego. 

Zapewnienie mieszkańcom 
moŜliwości podłączenia 
swoich posesji do sieci 
kanalizacyjnej i odbiór 
ścieków. 

X  X  

      

30 mln zł Fundusze unijne  
BudŜet Gminy 

9. Mała architektura-place 
zabaw, skwery, ławeczki 

Poprawa estetyki 
przestrzeni publicznej i 
atrakcyjności 
miejscowości. 

Stworzenie miejsc do 
spędzania wolnego czasu 
przez mieszkańców 
Łodygowic. 

  X  X  X     0,5 mln zł RPO Woj. Śląskiego 
BudŜet Gminy 

10. Termomodernizacja 2 
budynków przedszkoli 
 - ocieplenie ścian, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
odnowienie elewacji. 

Zmniejszenie strat 
cieplnych w 
budynkach. 

Poprawa stanu infrastruktury 
słuŜącej oświacie. 
Ograniczenie wydatków na 
ogrzewanie budynków 
przedszkoli. 

  X       1 mln zł 
WFOŚiGW 
BudŜet Gminy 

11. Tworzenie świetlic dla 
dzieci i młodzieŜy 

Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i 
młodzieŜy, zwłaszcza z 
rodzin patologicznych. 

Stworzenie miejsc w 
szkołach umoŜliwiających 
dzieciom i młodzieŜy 
bezpieczne spędzanie czasu 
po zajęciach lekcyjnych  

  X       0,2 mln zł 
Fundusze unijne i 
krajowe 
BudŜet Gminy 

12. Wprowadzenie monitoringu 
w miejscach publicznych 

Poprawa jakości Ŝycia 
na wsi. 

Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

   X  X     0,5 mln zł 
Fundusze krajowe 
BudŜet Gminy 

13. Budowa podwyŜszonych 
przejść dla  pieszych, 
oznakowanie, lustra 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

Stworzenie mieszkańcom 
komfortu korzystania z 
publicznej infrastruktury 
drogowej. 

X  X  X  X  X  X  X  X  2 mln zł Fundusze krajowe 
BudŜet Gminy 

14. Zakup śmieciarki i 
kontenerów na odpady na 
potrzeby Zakładu Gospodarki 
Komunalnej 

Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 

WyposaŜenie Gminnego 
Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w sprzęt 
umoŜliwiający usprawnienie 

 X        0,4 mln zł PROW 
BudŜet Gminy 
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systemu gospodarki 
odpadami 

15. Budowa ścieŜek 
rowerowych, szlaków 
turystycznych 

Poprawa atrakcyjności 
turystycznej 
miejscowości 

Uporządkowanie przestrzeni 
publicznej na terenie wsi. 
Stworzenie  mieszkańcom 
moŜliwości aktywnego 
spędzania wolnego czasu. 

      X  X  0,5 mln zł PROW 
BudŜet Gminy 

16. Dofinansowanie wymiany 
ogrzewania na ekologiczne i 
promocja alternatywnych 
źródeł energii 

Poprawa jakości 
powietrza 
atmosferycznego. 

W ramach realizacji 
Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji udzielanie 
mieszkańcom dotacji na 
zakup pieców ekologicznych 
i kolektorów słonecznych. 

X  X  X  X      4 mln zł WFOŚiGW 
BudŜet Gminy 
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6.1. Zadanie priorytetowe 

Najpilniejszym, najwaŜniejszym jest dla nas realizacja zadań poprawiających warunki 

Ŝycia mieszkańców oraz dających szansę na rozwój sołectwa. WaŜne dla naszej społeczności 

jest zapewnienie dzieciom i młodzieŜy, jak równieŜ i ich rodzicom warunków do 

efektywnego spędzania wolnego czasu. Dlatego głównym celem w 2009 r. i 2010 r. będzie 

budowa Centrum  Kulturalnego na Placu Wolności  w Łodygowicach, w którym znajdzie się 

biblioteka, czytelnia, ogólnodostępna kawiarnia oraz sala konferencyjna. 

  

 

Nazwa  przedsięwzięcia: 

Budowa Centrum Kulturalnego na Placu Wolności   
w Łodygowicach 

Cel:  

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest  podniesienie atrakcyjności gminy Łodygowice, jako 
miejsca pracy i zamieszkania, dzięki udostępnieniu mieszkańcom infrastruktury słuŜącej 
rozwijaniu Ŝycia kulturalnego na wsi. W nowopowstałym obiekcie będzie mieściła się 
biblioteka gminna, czytelnia, ogólnodostępna kawiarnia oraz sala konferencyjna. Realizacja 
inwestycji pozwoli przede wszystkim na atrakcyjne zagospodarowanie centralnej części 
miejscowości, w obrębie zabytkowego kompleksu, który obejmuje m.in drewniany kościół 
pochodzący z XVII w., Gminny Ośrodek Kultury oraz zespół zamkowo-parkowy. Ponadto 
stworzone zostaną odpowiednie warunki dla gminnej biblioteki i czytelni, które obecnie 
zlokalizowane są w kilku pomieszczeniach zamku. Dodatkowo planuje się stworzenie sali 
konferencyjnej, która będzie w przyszłości mogła słuŜyć lokalnej społeczności do 
organizowania róŜnego rodzaju spotkań, a takŜe szkoleń, kursów itp. 
Realizacja inwestycji odgrywać będzie duŜą rolę dla społeczności lokalnej, związaną przede 
wszystkim ze zwiększeniem moŜliwości jej integracji, ale równieŜ będzie zapewniała 
warunki dla realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych. 
Przeznaczenie: 

Centrum Kulturalne będzie pełniło funkcję ośrodka integrującego lokalną społeczność. W 
wyremontowanym budynku poza biblioteką znajdzie się równieŜ czytelnia oraz 
ogólnodostępna kawiarnia, z której będą mogli korzystać turyści odwiedzający pobliski 
zabytkowy kościół. Ponadto planuje się utworzenie profesjonalnej sali konferencyjnej, której 
obecnie brakuje w Łodygowicach. 
Etapy realizacji: 
1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów i uzyskanie decyzji budowlanej  
2. Przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy 
3. Prace budowlane 
4. Finansowe i rzeczowe rozliczenie inwestycji  
Rozpoczęcie- wrzesień 2009 r.  Zakończenie- wrzesień 2010 r. 
Kwota końcowa i źródło jej pozyskania: 1,3 mln 
BudŜet Gminy - 800 tys. 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 500 tys. 
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7. Podsumowanie 

Za realizację całego planu odpowiedzialny będzie Samorząd Mieszkańców wsi 

Łodygowice, który współpracować będzie z instytucjami wiejskimi i jednostkami samorządu 

terytorialnego. Projekty wdraŜane przez samorząd mieszkańców sołectwa Łodygowice będą 

realizowane przez Gminę Łodygowice.                     
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