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Wyjątkowo pięknie i dostojnie 
W przepięknej scenerii i szacownej 
atmosferze obchodzono w sobot-
nie popołudnie, 11 czerwca wyjąt-
kowe święto – Jubileusz – 5. rocz-
nica powołania do życia Skautingu 
Jurajskiego, organizacji założonej 
w marcu 2011 roku. mając za wzór 
ideały roberta baden-pawella, który 
w anglii na przełomie XIX/XX wieku, 
jako były żołnierz, zakładał pierwsze 
drużyny skautowskie. Celem zało-
życiela było popularyzowanie szla-
chetnych zasad takich jak: obowiąz-
ku wobec boga, obowiązku wobec 
ludzi i obowiązku wobec samego 
siebie. Skauting Jurajski od samego 
powstania był strzałem w dziesiątkę. 
Szybko rósł w liczebność i siłę. tą 
jakże piękną ideę upowszechnił były 
proboszcz parafii Włodowice ksiądz 
Jacek reczek, który wspólnie z marią 
Utracką, Dorotą Wnuk i Stanisławem 
Ibkiem w tym okresie wykonali kawał 

doskonałej roboty, aby naszym dzie-
ciom i młodzieży pokazać wszyst-
kie kolory świata i wychowywać na 
wspaniałych ludzi. tak więc było co 
świętować, bo oto rośnie nam nowe 
pokolenie ubogacone wyjątkowymi 
ideałami. Jubileusz rozpoczął się od 
uroczystej mszy świętej, gdzie przy 
wypełnionym kościele skauci złożyli 
przyrzeczenie. następnie na scenie 
ustawionej w ogrodzie parafialnym 

dali bardzo wyrafinowane przedsta-
wienie nawiązujące do pięcioletnie-
go, ale bardzo obfitego dorobku. był 
również pokaz musztry przy dźwię-
kach orkiestry strażackiej. Obecność 
bardzo wielu mieszkańców jak rów-
nież dostojnych gości podkreśliła jak 
wielkim szacunkiem cieszą się nasi 
Skauci Jurajscy. redakcja dołącza się 
do życzeń i gratulacji – mili Skauci, 
tak trzymajcie.  
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Sylwia Surowiec małgorzata Konarska, 
Jolanta Janoska, 
barbara Okraska, 
elżbieta trepka, 
aneta Wieczorek

Urząd gminy 
Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. zastrzegamy sobie prawo skraca-
nia i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. materiałów niezamówionych redakcja 
nie zwraca. redakcja nie gwarantuje publikacji niezamówionych materiałów. redakcja 

nie zawsze podziela poglądy i opinie zawarte w materiałach drukowanych 
w Faktach gminy Włodowice.
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WyDaWCa:

zgłoś!
Stowarzyszenie „Dla gminy Włodowice” 

oraz Wójt gminy Włodowice 
zachęcają do udostępnienia posiadanych 

przez naszych mieszkańców 
starych kronik opisujących życie 

w naszej gminie w minionych latach.

zapewniamy dyskrecję jak również zwrot 
udostępnionych materiałów.

Rada Gminy Włodowice wraz z Wójtem Gminy Włodowice

Serdecznie Zapraszają na

XVIII Jurajskie Spotkania - Dni Włodowic

Piknik odbędzie się 3 lipca 2016r. 
na placu przy Gimnazjum we Włodowicach. 

MUZYKA MECHANICZNA
PROGRAM DLA DZIECI – ŚWIĘTO MAŁEGO KIBICA
UROCZYSTE OTWARCIE PIKnIKU
POKAZ nIEBEZPIECZnYCH ZWIERZĄT
WYSTĘPY ZESPOŁÓW MIEJSCOWYCH
KOnCERT ZESPOŁU „MOnA LISA”
ZAKOŃCZEnIE PIKnIKU

Program Pikniku: 15:00
16:00
16:45
17:00
17:40
20:00
22:00
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Pytania do… Sołtysa Sołectwa morsko   
Dagmary Derdoń - Wicepolskiej

Funkcję Sołtysa piastuje pani po 
raz pierwszy, co skłoniło panią do 
kandydowania na to stanowisko?

Do kandydowania skłoniła mnie 
chęć działania i realizowania zadań 
dla naszego sołectwa. Chciałam robić 
coś pożytecznego dla mieszkańców. 

pełnienie funkcji sołtysa jest 
trudne?

tak. Spotykam się z wieloma trud-
nościami, które oczywiście staram 
się pokonywać i konsekwentnie reali-
zować pomysły mieszkańców. 

Jak postrzega pani morsko, co 
jeszcze jest do wykonania, jakie 
zadania, plany na przyszłość?

W tym roku, z Funduszu Sołeckie-
go realizowany będzie I etap prze-

budowy zatoczki autobusowej przy 
remizie. mam nadzieję, że dojdzie 
do realizacji remont drogi Krótkiej 
i turystycznej.

Dzięki sponsorowi, który prze-
kazał 3 komputery oraz drukarkę  
powstała kafejka internetowa. Czło-
nek  rady Sołeckiej zakupił grzejniki 
elektryczne do remizy, dzięki czemu 
można z niej korzystać również 
zimą. Wraz ze sponsorem zakupiłam 
kuchnię gazowo-elektryczną także 
do remizy. zakupiłam również grill 
betonowy, z którego mogą korzystać 
mieszkańcy oraz turyści, gdyż znaj-
duje się przy pkt przystankowym 
koło remizy.

Dziękuję mieszkańcom oraz 
sponsorom, którzy chętnie pomagają 
i wspierają mnie w realizacji zadań.

Fundusz Sołecki

to już siódmy rok realizacji zadań 
w ramach tak zwanych „Funduszy 
Sołeckich”. mieszkańcy na zebra-
niach wiejskich przyjmują do realiza-
cji zadania na kolejny rok budżetowy.
na rok 2016 przyjęto do realiza-
cji zadania, polegające na budowie 
chodników przy drogach gminnych: 
przy ulicy Wschodniej i ul. Juraj-
skiej we Włodowicach, ul. Źródla-
nej w zdowie oraz ul. Świerkowej 
w Skałce. ponadto zaplanowano 

remont drogi ul. Sadowej w rzędko-
wicach, przebudowę zjazdu z drogi 
Włodowice – morsko w morsku.
W rudnikach będzie siłownia plene-
rowa przy ul. Ogrodowej. planuje się 
także docieplenie budynku świetlicy 
wiejskiej w parkoszowicach, remont 
elewacji budynku OSp w parkoszo-
wicach, budowę ogrodzenia dział-
ki garaży OSp w górze Włodowskiej 
przy ul. myszkowskiej, zagospodaro-
wanie terenu przy świetlicy wiejskiej 

w Hucisku przy ul. Skalny Widok.
Dla większości tych zadań opracowano 
dokumentacje projektowe, dokonano 
zgłoszenia wykonania robót nieobję-
tych obowiązkiem uzyskania pozwole-
nia na budowę. Obecnie rozpoczynają 
się roboty budowlane dla tych zadań.
realizowanie zadań w ramach Fun-
duszy Sołeckich daje mieszkańcom 
możliwość decydowania o wyborze 
i kształcie przedsięwzięcia, służące-
go poprawie warunków ich życia.

Corocznie gmina Włodowice, 
we własnym zakresie, zajmuje się 
bieżącym utrzymaniem dróg, w tym 
wykaszaniem poboczy, rowów przy-
drożnych oraz cząstkowym remontem 
nawierzchni asfaltowej jak również 
szutrowej. ponadto gmina wspólnie 
z powiatowym zarządem Dróg wyko-
nuje w zależności od potrzeb prace 
polegające na zamiataniu dróg gmin-
nych i powiatowych.

Utrzymanie dróg  /  regeneracja boiska

przeprowadzono regenerację 
boiska we Włodowicach, na tzw. 
„Stawkach”, polegającą na werty-
kulacji, mechanicznym nacinaniu 
murawy oraz zbieraniu filcu (usunię-
ciu próchnicy powierzchniowej).

MUZYKA MECHANICZNA
PROGRAM DLA DZIECI – ŚWIĘTO MAŁEGO KIBICA
UROCZYSTE OTWARCIE PIKnIKU
POKAZ nIEBEZPIECZnYCH ZWIERZĄT
WYSTĘPY ZESPOŁÓW MIEJSCOWYCH
KOnCERT ZESPOŁU „MOnA LISA”
ZAKOŃCZEnIE PIKnIKU
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wielkie strażackie wydarzenie

zawody Wędkarskie 2016

W sobotnie przedpołudnie 14 
maja br, w gminnym Ośrodku Kultury 
odbył się XI zjazd zarządu gminnego 
związku OSp rp we Włodowicach. to 
bez wątpienia najważniejsze wyda-
rzenie w życiu braci strażackiej, 
albowiem kończy minioną kadencję 
i rozpoczyna nową. Otwarcia zjazdu 
dokonał prezes gminny Druh adam 
Szmukier, który powitał przybyłych 
gości oraz minutą ciszy uczcił pamięć 
strażaków, którzy odeszli na wiecz-
ny spoczynek w ostatnich latach. na 
przewodniczącego obrad wybrano 
Druha Ireneusza mertę, który bardzo 
energicznie przewodził obradom. ze 
złożonego przez prezesa gminnego 
sprawozdania wynika, że nastąpił 
znaczący postęp we wszystkich jed-

nostkach. zarówno w wyszkoleniu jak 
też w wyposażeniu. Obecnie zwią-
zek skupia 180 strażaków czynnych, 
którzy przynależą do 7 jednostek tj. 
we Włodowicach, parkoszowicach, 
rzędkowicach, rudnikach, morsku, 
górze Włodowskiej i zdowie. W obra-
dach uczestniczyło 45 delegatów 
i przedstawicieli ze wszystkich jed-
nostek. po złożonych sprawozdaniach 
udzielono jednogłośnie absolutorium 
oraz przeprowadzono wybory władz 
związku na następną kadencję to 
jest na lata 2016 – 2020. Skład zarzą-
du uległ znacznej zmianie jako, że 
dotychczasowy Komendant gminny 
Druh zdzisław Struzik po 25 letniej 
nienagannej, wzorowej służbie na 
tym stanowisku zrezygnował z dal-

szej pracy. Skład zarządu gminnego 
przedstawia się następująco: prezes 
– adam Szmukier, Wiceprezesi Irene-
usz merta i przemysław Szymocha - 
zastąpił on Druha ryszarda powązkę, 
który zrezygnował z pełnionych funk-
cji, Komendantem gminnym wybrano 
rafała piotrowskiego, Sekretarzem 
został Janusz Okraska, na Skarbni-
ka wybrano Sławomira Jędruszka. 
natomiast na szefa Komisji rewizyj-
nej wybrano Druha Stanisława Ibka. 
Strażacy podczas zjazdu w zgodzie 
i jednomyślności przyjęli stosowne 
uchwały stanowiące o planach i kie-
runkach działania. bo chociaż obec-
nie żyjemy bezpiecznie, w dobie 
komputeryzacji i ogromnego postępu 
cywilizacyjnego, to jednak zawsze 
strażacy ochotnicy są i będą niezbęd-
ni w naszym życiu, to od nich zawsze 
możemy otrzymać wszelką pomoc 
i ratunek w sytuacjach zagrożenia. 
Życzeniami i gratulacjami zakończo-
no obrady zjazdu. 

tradycyjnie 01 czerwca, z okazji 
„Dnia Dziecka”, odbyły się zawody 
Wędkarskie o puchar Wójta gminy Wło-
dowice, zorganizowane przy współpra-
cy z Kołem Wędkarskim „Sazan”. 
I miejsce zdobył - Staś Dziub, II miej-
sce – Jacek Dziub, a III Kinga picheta. 

z każdym rokiem, zawody cieszą 
się coraz większym zainteresowaniem 
i to nie tylko wśród chłopców (w tym 
roku zgłosiło się aż 17 zawodników).

Wszystkim gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów wędkarskich.

Komendant gminny rafał piotrowski
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nic tak nie cieszy nas wszystkich jak 
sukcesy uczniów naszych szkół, którzy 
wykazują się dużym poziomem wiedzy 
i umiejętności zarówno w kuratoryj-
nych konkursach przedmiotowych, jak 
i konkursach organizowanych przez 
inne placówki oświatowe, artystyczne, 
społeczne i samorządowe, zdobywając 
liczne nagrody, wyróżnienia i tytuły 
finalistów oraz laureatów. ponadto 
ich wiedza i umiejętności regularnie 
poddawane są zewnętrznym badaniom 
i ocenom. 

bardzo dobrze zaprezentowali się 
uczniowie gimnazjum im. Wł. Kowala 

Badania wad Postawy

Sukcesy uczniów

„Sukces nigdy nie jest efektem 
słomianego zapału – tu trzeba 

przejść przez prawdziwy ogień.”
James madison

we Włodowicach w turnieju Wiedzy 
pożarniczej „młodzież zapobiega 
pożarom”, gdzie Karolina Sobólska 
zajęła III miejsce na szczeblu powia-
towym tegoż konkursu. Ogólnopolski 
turniej Wiedzy pożarniczej ma na celu 
popularyzowanie przepisów i kształto-
wanie umiejętności w zakresie ochro-
ny ludności, ekologii, ratownictwa 
i ochrony przeciwpożarowej. W szcze-
gólności służy popularyzowaniu wśród 
dzieci i młodzieży znajomości przepi-

sów przeciwpożarowych, zasad postę-
powania na wypadek pożaru, prak-
tycznych umiejętności posługiwania 
się podręcznym sprzętem gaśniczym, 
wiedzy na temat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony przeciwpożarowej 
oraz historii i tradycji ruchu strażac-
kiego.

turniejowi towarzyszy corocznie 
konkurs plastyczny, również o tema-
tyce przeciwpożarowej. Uczennica 
gimnazjum we Włodowicach Kinga 
giemza, zdobyła zaszczytne II miejsce 
na szczeblu wojewódzkim w/w kon-
kursu.

Wysokie wyniki naukowe uczniów 
budują prestiż naszych szkół, wpływa-
ją na dobry wizerunek gminy, są też 
świadectwem rzetelnej pracy kadry 
pedagogicznej.

XXVIII Regionalne Spotkania Młodych Recytatorów 
„Wrażliwość na Słowa” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

12 kwietnia br. czworo uczniów 
Szkoły podstawowej we Włodowicach 
wspaniale zaprezentowało się w Kon-
kursie recytatorskim w zawierciu 
recytując prozę i poezję. 

gratulujemy wszystkim, gdyż taki 
występ wymaga odwagi, jest wyni-
kiem pasji i wielotygodniowej pracy.

Cieszymy się, że najmłodsza 
reprezentantka naszej szkoły (Kinga 

picheta – kl. I) została laureatką 
w kategorii klas 0 - III, co umożliwiło 
jej reprezentowanie powiatu zawier-
ciańskiego w Konkursie w Częstocho-
wie, a jej starsza koleżanka, barbara 
broda (kl. IV) otrzymała wyróżnienie 
w kategorii klas IV – VI).

eliminacje na szczeblu powia-
towym mają na celu wytypowanie 
najlepszych recytatorów do udziału 

w eliminacjach regionalnych, które 
odbyły się 20 kwietnia 2016 r. w regio-
nalnym Ośrodku Kultury w Częstocho-
wie. Oczywiście uczestniczyła w nich 
Kinga picheta, którą wspierała babcia 
i wychowawczyni przygotowująca 
małą recytatorkę – p. Iwona Szczy-
gieł. W tym Konkursie Kinga zdobyła 
WyrÓŻnIenIe, co na tym szczeblu 
jest dużym osiągnięciem.

Dzięki życzliwości prezesa lgD 
„perła Jury”, Cezarego barczyka we 
współpracy z gminą Włodowice, pod 
patronatem Starosty powiatu zawier-
ciańskiego Krzysztofa Wrony, w dniach 
11-12 maja br. w szkołach podstawowych 
na terenie gminy Włodowice przeprowa-
dzono badania wad postawy u uczniów 
klas I –VI. z bezpłatnego badania skorzy-
stało 240 dzieci.

Wady postawy stają się obecnie jedną 
z najpoważniejszych chorób cywilizacyj-
nych. Współcześnie dzieci coraz więcej 
czasu spędzają siedząc przed telewizo-
rem i komputerem, wiele czasu spędzają 
w szkole. niedostatek ruchu oraz czyn-
niki psychiczne (trema, lęk, przygnębie-

nie), wady wzroku i słuchu powodują, 
że dzieci nie zawsze rosną i rozwijają 
się prawidłowo. początki powstawa-
nia wad postawy często są trudne do 
zauważenia. Jest to przeważnie proces 
długi, ujawniający się w miarę rozwoju 
dziecka. początkowo nie daje żadnych 
niepokojących objawów. W momencie 
kiedy pojawiają się dolegliwości (m. 
in. bóle, mniejsza sprawność fizyczna, 
gorsze funkcjonowanie układu oddecho-
wego i krążenia) zmiany bywają już dość 
mocno utrwalone i wymagają długotrwa-
łego i systematycznego leczenia. 

Celem realizowanych w naszych pla-
cówkach oświatowych badań przesie-
wowych jest uchwycenie wad postawy 

we wczesnym stadium rozwoju dziecka. 
badania przeprowadzone przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu, polegały na 
całościowej ocenie postawy tzn. ocenie 
ustawienia głowy, barków, brzucha, 
łopatek, klatki piersiowej, kolan i stóp. 
analiza wyników wykazała, że najczęst-
szymi wadami były: boczne skrzywienie 
kręgosłupa czyli skolioza, wklęsłe plecy, 
wady kolan, odstające łopatki. Wspar-
cie w postaci szczegółowej informacji 
otrzymają również rodzice badanych 
dzieci. zalecenia dotyczące postępowa-
nia w zapobieganiu nieprawidłowościom 
w budowie ciała, rodzice będą mogli 
wykorzystać w dalszej rehabilitacji 
swoich pociech.
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Uroczystość w gimnazjum
To już dziesięć lat odkąd nasze 

Gimnazjum nosi imię obywatela tej 
społeczności, nauczyciela i kierownika 
przedwojennej szkoły powszechnej.  

4 maja br. miała miejsce uroczy-
stość 10-lecia nadania imienia Włady-
sława Kowala Gimnazjum we Włodo-
wicach, którą przygotowali uczniowie 
pod opieką nauczycieli – Magdaleny 
Trefuń, Marka Baryły oraz Agnieszki 
Gruk. Swoją obecnością uroczystość 
uświetnili, zaproszeni przez Dyrektora 
Andrzeja Jureczko, goście, wśród nich 
wnuczka patrona Pani Agnieszka Dawi-

dowski (mieszkająca w nowej Zelandii).
Uczestnicy spotkania przypomnie-

li sobie sylwetkę patrona szkoły, ur. 
04.07.1906 r. cichego bohatera naszej 
lokalnej społeczności, który konse-
kwentnie w trudnych warunkach mię-
dzywojennej Polski zdobył wykształce-
nie, został nauczycielem i kierownikiem 
szkoły i z zapałem wykonywał swoja 
pracę. Został zabrany przez niem-
ców w 1939 r. prosto ze szkoły. Zginął 
w wieku 34 lat w obozie koncentracyj-
nym Mauthausen-Gusen, ponieważ był 
wykształcony i był Polakiem.

Finał Finale Four
25 maja br. rozegrany został 

w porębie turniej Finałowy Finale Four 
Jurajskiej ligi Siatkówki dziewcząt, 
kończący sezon 2015/16. W turnieju 
tym zagrały cztery najlepsze drużyny 
rundy zasadniczej, tj. poręba, Włodo-
wice, miechów oraz Żarnowiec. nasza 
drużyna dziewcząt, która broniła tytułu 
mistrzowskiego z ubiegłego sezonu 
w pierwszym meczu półfinałowym, tra-
fiła na rówieśniczki z miechowa, którym 
nie dała większych szans i wygrała 
pewnie swój mecz 2:0, awansując tym 
samym do finału. W drugim półfinale 
drużyna z poręby również pewnie poko-
nała 2:0 Żarnowiec. W meczu o trzecie 
miejsce miechów pokonał Żarnowiec 
2:1. W wielkim finale, który był powtór-
ką finału zeszłorocznego, tym razem 
lepsza okazała się drużyna z poręby, 
pokonując nasze dziewczęta 2:0. 

gratulujemy naszym dziewczętom 
wspaniałej postawy i walki - zarówno 
w rundzie zasadniczej, jak i turnieju 
finałowym. Srebrną drużynę dziewcząt 
z Uczniowskiego Klubu Sportowego przy 
gimnazjum we Włodowicach reprezen-
towały: Karolina beleć – kapitan, Kata-
rzyna beleć, Wiktoria Dombek, Wikto-
ria Kurasińska, magdalena maroszek, 

Julia Stępień, Karolina Sobólska, Wik-
toria Fiutak, Julia Orman, Kinga gaca, 
zuzanna maroszek, patrycja lenarto-
wicz. Drużyna chłopców zakończyła 
rundę zasadniczą na ósmym miejscu. 

W klasyfikacji generalnej nasze 
drużyny uplasowały się na trzecim 
miejscu spośród dwunastu, biorących 
udział w tych rozgrywkach.

gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach
W gminnym Ośrodku Kultury we 

Włodowicach, 23 kwietnia odbyło się 
spotkanie wszystkich Kół gospodyń 
Wiejskich, działających na terenie 
gminy Włodowice oraz Kapeli Juraj-
skiej i rady Seniorów.

Spotkanie miało na celu integra-
cje osób związanych z kulturą ludową, 
kulturą naszego regionu w kierunku 

promowania i kultywowania tradycji 
polskich. podczas spotkania ważnym 
tematem były dalsze plany kultural-
ne na terenie naszej gminy. W trak-
cie spotkania powstało wiele nowych 
pomysłów na działanie Ośrodka Kul-
tury ale najważniejszy element to 
promocja ludzi, zajmujących się kul-
turą ludową w naszej gminie.
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gminna biblioteka publiczna we Włodowicach
23 kwietnia obchodzony jest 

Światowy Dzień Książki i praw autor-
skich. biblioteka Śląska wybrała naszą 
bibliotekę, aby przekazać książki - 
symbol wiedzy i różę, symbolizują-
cą piękno wypływające z tej wiedzy.  
Spotkanie uatrakcyjnił występ zespo-

Przedszkole - dobra wiadomość!

15.06.br. Gmina otrzymała 
z Urzędu Marszałkowskiego infor-
mację o pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku o dofinansowanie projek-
tu pn. „Zmniejszenie nierówności 
w upowszechnianiu edukacji przed-
szkolnej na obszarach wiejskich 
poprzez przebudowę (adaptacja 
pomieszczeń) Przedszkola we Włodo-
wicach”. Projekt został wybrany do 
dofinansowania w ramach konkursu 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 w zakresie Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych dla 

Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura 
wychowania przedszkolnego – ZIT. 

Ze środków unijnych pozyskali-
śmy dofinansowanie na kwotę blisko 
2 mln 400 tys. zł, co stanowi 85% 
kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach remontu i przebudowy 
zaplanowano dostosowanie całego 
budynku na potrzeby czterood-
działowego przedszkola z zespołem 
żywienia i salą widowiskową oraz 
zapleczem administracyjno-maga-
zynowym. Zaprojektowano nową 
kotłownię opalaną gazem z instalacja-
mi centralnego ogrzewania i ciepłej 

gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach

wody użytkowej oraz nowe instala-
cje sanitarne i elektryczne. Przewi-
dziano również prace termomoder-
nizacyjne, wymianę pokrycia dachu, 
nowe posadzki, podłoża, izolacje 
termiczne, przeciwwilgociowe, aku-
styczne. Budynek dostosowano do 
aktualnie obowiązujących przepisów 
przeciw - pożarowych i higieniczno 
– sanitarnych oraz dla osób niepełno-
sprawnych.

Szacunkowa całkowita wartość 
inwestycji to ponad 3 mln 200 tys. zł.

W wyniku realizacji zadania 
zostanie przystosowany cały budy-
nek na cele nowoczesnej placówki 
opiekuńczo-edukacyjnej spełniającej 
standardy europejskie.

gOpr
Jura Krakowsko – Częstochowska to 

malowniczy region polski oferujący tury-
stom mnóstwo możliwości aktywnego 
wypoczynku. Flagowym sportem, dzięki 
któremu Jura znana jest w całej euro-
pie jest wspinaczka skałkowa, a jednym 
z głównych ośrodków wspinaczkowych 
na Jurze od lat są Skały rzędkowickie 
znajdujące się na terenie gminy Włodo-
wice. Sezonowy napływ turystów szuka-
jących wyzwań właśnie we wspinaczce 
to niemałe wyzwanie dla lokalnych 
władz, które oprócz przygotowania logi-
stycznego, mają świadomość niebezpie-
czeństw, jakie poprzez swoją charakte-
rystykę niesie ze sobą to piękne miejsce. 
Odpowiedzialność, z jaką lokalna władza 
podchodzi do tematu bezpieczeństwa 
w naturalny sposób buduje współpracę 
z pobliską jednostką wyspecjalizowaną 
właśnie w ratownictwie specjalistycz-

nym na terenie całej Jury. tą jednost-
ką jest grupa Jurajska gOpr, mająca 
swoją siedzibę w podlesicach. gOpr 
czyli górskie Ochotnicze pogotowie 
ratunkowe zajmuje się na Jurze Kra-
kowsko – Częstochowskiej ratowaniem 
w skałach, jaskiniach i ruinach zamków, 
a dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu 
i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt 
może to robić szybko i efektywnie. 
gOpr jest służbą opartą na ratowni-
kach Ochotnikach, będących wolon-
tariuszami, ale oprócz nich zatrudnia 
również kilkunastu ratowników, dzięki 
czemu o pomoc można prosić gOpr 24 
godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Co 
istotne, pomoc ratowników górskich 
jest zupełnie darmowa. Jeżeli w ska-
łach bądź jaskini zagrożone jest zdrowie 
lub życie ludzkie należy bez wahania 
zadzwonić pod jeden z numerów ratun-

kowych: 985 lub 601 100 300 i wezwać 
pomoc, a ta na pewno nadejdzie anga-
żując w zależności od rodzaju wypadku 
quady, samochody terenowe lub heli-
kopter lpr. bieżące działania gOpr na 
jurze można śledzić na stronie interne-
towej www.goprjura.pl bądź na profilu 
facebook: www.facebook.com/goprjura 
grupa Jurajska gOpr daje co roku możli-
wość wstąpienia w swoje szeregi nowym 
osobom, które interesują się szeroko 
pojętą turystyką i czują potrzebę nie-
sienia pomocy ludziom potrzebującym. 
Jest to wymagająca służba dająca wiele 
satysfakcji oraz możliwość rozwoju. 
najbliższy nabór już w sierpniu, więc 
jeżeli czujecie, że chcielibyście spró-
bować swoich sił w tej jednostce, nie 
wahajcie się i odwiedźcie stronę inter-
netową, gdzie dowiecie się szczegółów 
na temat rekrutacji.

łu „amonitki” oraz autorskie wiersze 
w wykonaniu pani teresy piec. Spo-
tkanie zaszczycili goście z bibliote-
ki Śląskiej oraz miejskiej biblioteki 
publicznej w zawierciu, radni gminy 
Włodowice, pan Wójt, pani Sekretarz 
i Pani Skarbnik.
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Ocalić od zapomnienia...
Jan paweł II, papież, to wybitna 

postać, odgrywająca znaczącą rolę 
w losach naszego kraju i wielu pola-
ków.  postać, która prowadziła miliony 
ludzi na całym świecie i pozostawiła 
trwały ślad we współczesnej historii.

2 IV 2005 roku cały świat obiegła 
informacja, że o 21.37 odszedł do 
Domu Ojca papież Jan paweł II. tego 
wieczoru nikt nie wstydził się łez.

gdziekolwiek się pojawił, papież 
z polski budził entuzjazm. Jego 
uśmiech niósł ludziom nadzieję, uwal-
niał od lęku i dodawał sił. łączył skłó-

Ojcze Święty
      Twoje ziemskie życie
      nie ma wątpliwości
      było ono pełne
      największych wartości
 
               Byłeś dobrym Pasterzem
               Ojcem Świętym
               i człowiekiem o sercu
               tak pełnym mądrości

      Ty siałeś tyle dobra
      i tyle słońca, nam
      i wszystkim ludziom
      na świata końcach

               przez 27 lat Pontyfikatu
               Dawałeś po prostu
               „Siebie” światu

      Ty byłeś wzorem i świadectwem
      godziłeś zwaśnionych
      Ty chciałeś uleczyć
      wszystkie świata strony

               Każdego człowieka
               Ty miałeś za brata
               Byłeś po stronie prawdy
               dla całego świata

      Byłeś, jesteś i będziesz
      Synem polskiej ziemi
      a my już na zawsze
      rodakami twemi

                 Byłeś i jesteś naszym wsparciem
                 wspaniałym Polakiem
                 i na całym świecie
                 dobrym polskim znakiem
 
         dla nas tak zostaniesz
         już przez całe wieki
         bo byłeś po prostu
         niezwykłym człowiekiem

                  Ojcze Święty – kochałeś Ojczyznę
                  i nas, jakby swoje dzieci
                  teraz nasza modlitwa za Ciebie
                  niech do Boga leci

conych i wzruszał tych, którzy nigdy 
wzruszenia nie okazywali. Ojciec 
i przyjaciel mówili o nim ci, którzy 
choć nigdy z nim nie rozmawiali, czuli, 
że mogą mu zaufać i powierzyć swoje 
życie.

Dziś w kolejną już 11 rocznicę 
śmierci Jana pawła II, chcemy prze-
nieść na stronice naszej gazetki słowa 
wiersza ułożonego przez naszą gospo-
dynię z KgW w rzędkowicach panią 
teresę piec, nawiązującego do wznio-
słych i radosnych chwil, które dane 
nam było przeżyć dzięki niemu.

         Wstawiaj się za nami
         i za całym światem
         bo Ty jesteś naszym
         ukochanym bratek

                   Ty dokończyłeś już kres
                   swojego biegu
                   a my sami zostali
                   na tym drugim brzegu

          Płyńmy więc wytrwale
          za Tobą naszym wzorem
          byśmy dopłynęli
          płynąc Twoim torem

                   i tam się spotkali
                   u naszego Ojca w niebie
                   razem zamieszkali

lKS Olimpia Włodowice coraz 
lepiej radzi sobie w rozgrywkach 
klasy B. Po dobrze przeprowadzonym 
zimowym okresie przygotowawczym, 
gra zespołu wygląda przyjemnie dla 
oka, a wyniki osiągane przez druży-
nę, pozwalają z optymizmem patrzeć 

w przyszłość. podopieczni tomasza 
przygodzińskiego są niezwyciężeni 
przez ostatnich siedem spotkań, poko-
nując, m.in. wicelidera tabeli, Iskrę 
psary. przed ekipą z Włodowic ostat-
nia kolejka sezonu. zmagania w roz-
grywkach zakończy mecz przeciwko 

rezerwom Szczakowianki Jaworzno. 
zapraszamy do kibicowania wszyst-
kich sympatyków piłki nożnej.

zarząd i zawodnicy ludowego 
Klubu Sportowego OlImpIa Włodowice 
wyrażają podziękowania dla sponsora 
za zakup dresów piłkarskich. 

lKS Olimpia Włodowice
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„rodzina 500 plus”
program „rodzina 500 plus” cieszy 

się dużą popularnością. W gminie Wło-
dowice wiele osób złożyło już wnioski. 
mieszkańcy mają jednak wiele pytań, 
dotyczących m.in. terminu wypłaty 
świadczenia.

Do 31 maja 2016 r. do gminnego 
Ośrodka pomocy Społecznej wpłynę-
ły 334 wnioski, w tym 38 drogą elek-
troniczną, 296 w formie papierowej. 
największa liczba wniosków została 
złożona w pierwszych dniach kwietnia: 
1 kwietnia wpłynęło 25 wniosków, 4 
kwietnia – 40 wniosków, 5 kwietnia – 30 
wniosków,  6 kwietnia – 23 wnioski, 7 
kwietnia - 20 wniosków, 8 kwietnia - 18 
wniosków, 11 kwietnia 25 wniosków, 12 
kwietnia - 12 wniosków, 13 kwietnia – 16 
wniosków, łącznie wpłynęło  209 wnio-
sków, później już była tendencja spad-
kowa, gdzie średnio wpływały 4 wnioski 
dziennie.  

Wnioski przyznające świadczenie 
tylko i wyłącznie na drugie i kolejne 
dziecko, czyli te bez dochodu są rozpa-
trywane w pierwszej kolejności – tzn. 
od ręki, jeśli tylko weryfikacja zawar-
tych danych we wniosku wprowadzo-
nym do systemu jest prawidłowa, to 
jest przygotowywana decyzja przyzna-
jąca świadczenie wychowawcze, która 
jest natychmiast wykonalna.

Wnioski na pierwsze dziecko i/lub 
kolejne dziecko/dzieci czyli takie, gdzie 
jest liczony dochód członka rodziny są 
rozpatrywane według daty wpływu. naj-
pierw pracownik sprawdza m.in., czy 
wniosek zawiera wszystkie dane oraz 
czy wszystkie rubryki zostały prawidło-

wo wypełnione. Do gOpS-u wpłynęło 
wiele wniosków zawierających błędy, 
które wnioskodawca musi wyjaśnić lub 
poprawić. najczęściej popełniane błędy 
to: błędny numer peSel, brak pełne-
go składu rodziny, wpisanie pierwsze-
go dziecka w nieodpowiednią rubrykę, 
brak wszystkich wymaganych ustawą 
oświadczeń i dokumentów. Osoby, które 
źle wypełniły wniosek, są wzywane do 
jego uzupełnienia lub poprawy, najczę-
ściej telefonicznie. poprawne wypełnie-
nie wniosku jest konieczne, aby został 
on przekazany do dalszej weryfikacji.

Kolejnym etapem rozpatrywa-
nia wniosku jest jego weryfikacja. ze 
względu na to, że wnioski wpływają 
często bez żadnych załączników, to 
pracownik zobligowany jest spraw-
dzić wiarygodność danych zawartych 
we wniosku i często też samodziel-
nie pozyskać dane, dotyczące sytuacji 
materialnej rodziny.  Kieruje zapytania 
drogą elektroniczną poprzez program 
„emp@tia” lub pisemnie, w celu pozy-

skania niezbędnych danych do Urzędów 
Skarbowych i do zUS, co też ma wpływ 
na długość postępowania. po pozytyw-
nej weryfikacji, można przystąpić do 
wprowadzenia wniosku do specjalne-
go programu i przygotowania decyzji, 
a następnie tworzenia list wypłat.

 Wnioski są sprawdzane w Central-
nej bazie beneficjentów, prowadzonej 
w ramach projektu „emp@tia” przez 
ministerstwo rodziny, pracy i polityki 
Społecznej. pracownik sprawdza, czy 
osoba zwracająca się o wypłatę świad-
czeń nie korzysta już z nich w innym 
miejscu w polsce.

zdarzają się trudności techniczne 
i problemy z działaniem systemu, które 
mogą opóźniać załatwienie sprawy. 
Uwagi są zgłaszane na bieżąco do ope-
ratora systemu.

Dotychczas świadczenia otrzyma-
ło pierwszych 196 rodzin, przelewem 
na rachunek w banku lub do odbioru 
gotówki w kasie.

Od 1 kwietnia 2016 roku do 31 maja 
2016 roku do gminnego Ośrodka pomocy 
Społecznej wpłynęło 334 wniosków 
o świadczenie wychowawcze, w tym 38 
wniosków drogą elektroniczną łącznie 
na 484 dzieci.

Do 31 maja wydano 203 decy-
zje, w których przyznano świadczenie 
wychowawcze 202 rodzinom łącznie na 
282 dzieci a odmówiono na 5 dzieci.

pracownicy gOpS-u dokładają 
wszelkich starań, aby wszystkie wnioski 
zostały sprawdzone w jak najkrótszym 
czasie, tak, aby wszyscy uprawnieni 
mogli otrzymać świadczenia.

aPel
Szanowni mieszkańcy, przypomina-

my, że co trzy miesiące w każdej miej-
scowości w wyznaczonych miejscach, 
nasza gmina organizuje za pomocą 
firmy remondis  mobilny punkt Selek-
tywnej zbiórki Odpadów Komunalnych 
zwany mpSzOK.

Informujemy, że w/w punkcie nie 
będą odbierane odpady pochodzące 
z prowadzonych na naszym terenie 

działalności gospodarczych, tj. zużyte 
opony, karoserie samochodowe lub 
części samochodowe, odpady z remon-
tów i rozbiórek domów, np. styropian, 
wełna mineralna, itp. przypominamy 
również, że każdy przedsiębiorca prowa-
dzący działalność gospodarczą, zobowią-
zany jest do podpisania indywidualnych 
umów na odbiór odpadów pochodzących 
z prowadzonej działalności.

Kalendarz wywozu odpadów komu-
nalnych mpSzOK

Włodowice, góra Włodowska, morsko, 
rzędkowice, Skałka

21.07.2016     |     18.10.2016

rudniki, Kopaniny, parkoszowice, 
zdów, Hucisko

22.07.2016     |     17.10.2016
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OStrzeŻenIe
na terenie gminy Włodowice 

stwierdzono pojawienie się rośliny 
barszcz sosnowskiego (heracleum maximum) 
o właściwościach silnie parzących. 

Wobec powyższego należy 
zachować ostrożność 

i nie zbliżać się do tej rośliny. 

Dzień Dziecka
Wiele radości i uciechy sprawiły 

panie zrzeszone w KgW rzędkowi-
ce, podczas zorganizowanego przez 
siebie pikniku na cześć naszych 
dzieci z okazji ich święta. gospody-
nie dzielnie wspierali Sołtys rzędko-
wic Włodzimierz powązka oraz radny 
z tej miejscowości Stanisław Ibek. 
Dokładnie 1 czerwca zrobiło się rojno 
i tłoczno, bo każde dziecko zosta-
ło zaproszone do przedniej zabawy. 
liczne zawody, konkursy, nagrody 
a także smakowite przekąski sprawi-
ły, że każdy kto pojawił się w strefie 
pikniku był wręcz oczarowany rozma-
chem działania. W świętowaniu udział 
wzięło blisko 80 dzieciaków, z których 
nie było nikogo smutnego czy rozżalo-
nego. nasze dzielne rzędkowianki już 

postanowiły, że tą piękną uroczystość 
ponowią dokładnie za rok. 

z okazji Dnia Dziecka, na życze-
nie najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy w gminnym Ośrodku 
Kultury we Włodowicach odbyło się 
kolejne spotkanie z panem magicz-
nym. Dzieci uczestniczyły w pełnym 
emocji i niesamowitym pokazie magii 
i czarów. Wójt gminy, rada Sołec-
ka Sołectwa Włodowice, radni oraz 
Skauting Jurajski i sponsorzy przy-
czynili się do tego, ze każde dziecko 
otrzymało upominek i słodki prezent 
z okazji swojego święta.

Kontakt z rośliną powoduje poparzenie skóry skutkujące 
długotrwałym leczeniem.
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Wakacje w świetlicach

Serdecznie zapraszamy na zajęcia do świetlicy we Włodowicach. 
W okresie wakacyjnym planowane są, m.in. następujące zajęcia:

Wszystkie zajęcia będą prowadzone rano, tematyka będzie dostosowana do ilości i wieku dzieci przychodzących na 
zajęcia. program będzie podawany każdego tygodnia, zajęcia też w zależności od pogody.

plan tygodniowy będzie podawany na plakatach i stronie facebook gminnego Ośrodka Kultury. 
Wszystkich zainteresowanych będziemy prosić o zapisy, gdyż niektóre warsztaty będą przygotowywane pod okre-

śloną grupę.
W okresie wakacyjnym będą odbywały się również zajęcia w świetlicach w górze Włodowskiej, Hucisku, morsku, 

parkoszowicach, rudnikach, rzędkowicach i zdowie. 
Wszystkim dzieciom, życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji oraz uśmiechu.

1. gry i zabawy świetlicowe
2. zabawy ruchowe na placu zabaw
3. Konkurs rysowania kredą na asfalcie
4. turniej tenisa stołowego i piłkarzyków
5. Konkursy plastyczne
6. Kiermasz książki szkolnej i nie tylko 
7. Ognisko 
8. Kalambury, zagadki, rebusy
9. planowany rajd na trasie Włodowice - morsko 

lub Włodowice - rzędkowice
10. zabawy taneczne - zumba na wesoło

11. Koło teatralne - życie i teatr
12. Film moja pasja - spotkania przy ekranie
13. zaproszenie gości - ratownik medyczny, stra-

żak, policja
14. zajęcia bezpieczne wakacje.
15. rajd na zakończenie wakacji z imprezą i ogni-

skiem na polu namiotowym
16. rowerowa wycieczka - trasa do ustalenia 

w zależności od wieku
17. Szef junior - gotowanie moja pasja.

Szkody w uprawachy rolnych
z roku na rok rośnie populacja 

dzików na terenie naszej gminy.
za szkody wyrządzone w uprawach 

rolnych spowodowane przez dziki, 
łosie, jelenie, daniele, sarny odpo-
wiedzialne jest koło łowieckie, które 
dzierżawi obwód łowiecki. poszkodo-
wany właściciel zgłasza szkodę  do 
właściwego koła łowieckiego w ciągu 
3 dni od powstania szkody. Wstępne-
go oszacowania dokonuje w ciągu 7 
dni od zgłoszenia przedstawiciel koła 
łowieckiego po wcześniejszym powia-
domieniu o terminie oględzin.

Odszkodowanie winno być wypła-
cone w ciągu 30 dni od dnia sporzą-
dzenia ostatniego protokołu.

Wysokość odszkodowania ustala 
się, mnożąc rozmiar szkody przez 
cenę skupu danego artykułu rolnego, 
a w przypadku gdy nie jest prowadzo-
ny skup cenę rynkową z dnia ostatecz-
nego szacowania szkody, w rejonie 
powstania szkody. Wysokość odszko-

dowania pomniejsza się odpowiednio 
o nieponiesione koszty zbioru, trans-
portu i przechowywania. 

Wysokość odszkodowania za 
szkody wyrządzone przez dziki na 
łąkach i pastwiskach ustala się na 
podstawie wartości utraconego plonu 
(masy zielonej lub siana) w danym 
sezonie wegetacyjnym oraz kosztów 
doprowadzenia uszkodzonego obsza-

ru do stanu pierwotnego; koszty te 
wylicza się na podstawie aktualnych 
cen prac agrotechnicznych oraz war-
tości rynkowej nasion niezbędnych do 
wysiania. 

Jeżeli szkoda powstała poza obsza-
rem zarządzanym przez koło łowieckie 
wówczas za szkody odpowiada Skarb 
państwa,  zgłoszenia dokonuje  się do 
Urzędu marszałkowskiego.
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prezentujemy państwu  fotografię,  przedstawiającą procesję 
bożego Ciała na rynku we Włodowicach, lata 30. XX w.

Jednocześnie zachęcamy posiadaczy starych fotografii do udostępnienia ich w celu publikacji. 
gwarantujemy zwrot oryginału. prosimy o kontakt z redakcją.

Chwile z naszej historii zachować 
od zapomnienia...

Pole namiotowe w Rzędkowicach

(BEZPOŚREDnIO nA POLE CZYnnY 
W SEZOnIE LETnIM) 
E-MAIL: WLODOWICE@POCZTA.fM

zapraszamy do odpoczynku na polu 
namiotowym w rzędkowicach. U nas znaj-
dziesz ciszę i spokój oraz chłód w cieniu 
drzew, po wojażach w strumieniach słońca 
na świeżym powietrzu. Całość ogrodzona 
i oświetlona, zaopatrzona w węzeł sanitarny 
z zimną i ciepłą wodą (prysznice). po polu 
rozprowadzone są stanowiska z prądem. 
Dostępne są sanitariaty (WC, prysznice, 
aneks kuchenny, punkt mycia naczyń). na 
terenie ośrodka znajduje się plac zabaw dla 
dzieci, boisko do gry w siatkówkę, miejsce 
na ognisko.

Rzędkowice, ul. Leśna 4
42 - 421 Włodowice  
tel. (34) 315 30 11 
tel. kom. 698 486 021 

(SZKOŁA)  


