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Dożynki w Zdowie

Tekst: ZP
Foto: ZP

Jak co roku w miejscowościach
wiejskich, na zakończenie zbiorów,
są organizowane Dożynki.
W tym roku Dożynki w Zdowie
miały szczególnie uroczysty charakter. W niedzielę 1 września podczas uroczystej mszy św. został
poświęcony sztandar, chorągiew
Koła Gospodyń Wiejskich ”Borowianki” w Zdowie. Uroczysty przemarsz
z Kościoła na plac przy remizie OSP
Zdów poprowadziła Kapela Jurajska.
Tam też został zorganizowany piknik
dla wszystkich mieszkańców i zapro-

Warsztaty
w Hucisku
strona
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szonych gości. Odbyło się uroczyste
poświęcenie i otwarcie miejsca grillowego, na którym zostały przygotowane prażonki do ogólnej degustacji.
Z wielu przygotowanych także innych
atrakcji mogli korzystać wszyscy
uczestnicy.
Ciekawym akcentem Dożynek
jest zdjęcie, na którym jest przedstawiona pani Janina Danek, była wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich w Zdowie, które prężnie
działało w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku.

Fundusze sołeckie
na przyszły rok
strona
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„Mała ksiązka
- wielki człowiek”
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INFORMACJA O PROGRAMIE OPERACYJNYM
POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014-2020 W PODPROGRAMIE 2019

Bank Żywności w Częstochowie z przykrością informuje, że rozpoczęcie Programu Operacyjnego
Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2019 opóźni się o kilka miesięcy.
Zaistniała sytuacja nie jest winą Banku Żywności w Częstochowie.
Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR]
przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując
formalne błędy w procedurze. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.
W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Dostawy produktów
do naszego magazynu mogą rozpocząć się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r.
W związku z czym żywność do odbiorcy końcowego (beneficjenta) może trafić dopiero w I półroczu 2020 r.

Diagnoza Problemów Społecznych
Urząd Gminy Włodowice przygotowuje się do stworzenia dokumentu
pn. Diagnoza Problemów Społecznych w Gminie Włodowice. Dokument
ten ma na celu rzetelną analizę skali
problemów i potrzeb w środowisku
lokalnym. Zakres diagnozy to tematy:
alkohol, narkotyki, dopalacze, niko-

tynizm, przemoc domowa, przemoc
rówieśnicza. W związku z tworzeniem
wspomnianego dokumentu od drugiej
połowy września do końca listopada
2019r. na terenie gminy ankietowani
będą uczniowie ze szkół tj. SP Włodowice i SP Rudniki klasy od IV do
VIII w formie ankiety elektronicznej,
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Tekst: AHJ

pięćdziesięciu dorosłych mieszkańców
naszej gminy w formie ankiety papierowej, oraz dziesięciu przedsiębiorców (sprzedawców) napojów alkoholowych w formie ankiety papierowej.
Prosimy mieszkańców i przedsiębiorców o zaangażowanie się w tworzenie
dokumentu.

Zgłoś!

Masz ciekawe hobby?
Piszesz wiersze,
albo coś zbierasz
i chcesz zaprezentować
swoją kolekcję.
Zgłoś się do nas
i podziel swoją pasją!
Zainteresowanych prosimy
o kontakt z Redakcją.
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Dożynki Szczekociny

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
Rzędkowice w dniu 18 sierpnia br.
brały udział w dożynkach Diecezjalno
– Powiatowo – Gminnych, które odbyły
się w Goleniowach - gmina Szczekociny. Gospodynie przygotowały przepiękny wieniec dożynkowy, który był
wizytówką naszej gminy i brał udział
w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Panie w swoich
kolorowych strojach w towarzystwie

Tekst: AHJ
Foto: AHJ

Wójta Gminy dumnie promowały naszą gminę Włodowice. Piękne
stroje i wieniec to nie wszystko,
nasi przedstawiciele zdobyli czołowe
miejsca w konkursach na „Gospodynię i Gospodarza roku” Gratulujemy
pani Annie Kędziorze za zajęcie III
miejsca i panu Stanisławowi Ibkowi za
zajęcie II miejsca w powiecie zawierciańskim. Wieniec dożynkowy otrzymał wyróżnienie i nagrodę.

Dożynki Jasnogórskie Częstochowa

Tekst: AHJ
Foto: SI

Dnia 1 września br. delegacje Pań z Kół Gospodyń
Wiejskich z Rzędkowic, Włodowic i Parkoszowic, w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy Włodowice pana
Stanisława Ibka brały udział w dożynkach Jasnogórskich
w Częstochowie.
Panie reprezentowały naszą gminę i parafię z przepięknymi wieńcami dożynkowymi.
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Grant dla orkiestry Dętej

Ochotnicza Straż Pożarna we
Włodowicach w dniu 22.08.2019r.
zawarła
umowę
o
powierzenie grantu z LGD „Perła Jury” na
realizację projektu pn. „Zakup
strojów oraz buławy marszowej
dla Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodowi-

cach” w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020 dla operacji realizowanych
w ramach projektu grantowego.

Warsztaty w Hucisku

4

Tekst: LŁ

Gmina Włodowice w ramach realizacji projektu grantowego wspiera
Ochotniczą Straż Pożarną w Włodowicach w zakresie promowania i rozliczenia zadania poprzez udzielenie
pożyczki na realizację grantu, który
będzie przyczyniać się do promocji,
rozwoju kulturowego regionu.
Tekst: MS

Stowarzyszenie Koło Gospodyń
Wiejskich w Hucisku w dniu 5.08.2019
zawarło umowę o powierzenie grantu
z LGD „Perła Jury” na realizację
zadania projektu pod nazwą „Warsztaty kulinarne-smacznie, zdrowo,
kolorowo” dla poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Gmina Włodowice w ramach
realizacji
projektu
grantowego
wspiera Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku w zakresie
promowania grantu oraz w zakresie
udzielenia pożyczki na jego realizację.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Zawody powiatowe OSP
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Tekst: MG
Foto: SI

W dniu 14.09.2019 cztery drużyny z OSP Rzędkowice
brały udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Zawierciu.
Grupa A i C seniorów brała udział w biegu sztafetowym
7x50 metrów z przeszkodami oraz w ćwiczeniu bojowym.
Drużyny zajęły następujące miejsca:
Grupa A seniorzy miejsce 6
Grupa C kobiety miejsce 4
Młodzieżowe drużyny pożarnicze brały udział w ćwiczeniach wg regulaminu.
Drużyny zajęły następujące miejsca:
Młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopcy
miejsce 6 z łączną sumą punktów 917,16
Młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewczęta
miejsce 1 z łączną sumą punktów 955,38
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Spływ kajakowy Pilicą
Celem uhonorowania naszych młodych strażaków,
zorganizowano już po raz czwarty spływ kajakowy rzeką
Pilica. Strażacka młodzież żeńska i męska bardzo chętnie
uczestniczy w tego typu wakacyjnej przygodzie. Zwłaszcza, że jest to pewna forma wyrażenia podziękowania
za zaangażowanie, wzorową postawę oraz uczestnictwo
w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, w których wzięli udział 22 czerwca. Organizatorami i opiekunami grupy załóg dwunastu kajaków byli druhowie Prezes
Gminny Adam Szmukier oraz Przewodniczący Gminnej
Komisji Rewizyjnej ZOSP RP Stanisław Ibek. Uczestnicy
spływu kajakowego pokonywali meandry rzeki od Szczekocin do miejscowość Przyłęk, przez ponad cztery godziny.
Na mecie spływu kiełbasa upieczona na ognisku smakowała wyśmienicie, natomiast kajakarze powrócili do domów
z wielkim bagażem pozytywnych emocji i wspomnień.

Tekst: ASZ
Foto: ASZ
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Zmiana na stanowisku
Skarbnika Gminy Włodowice
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Tekst: AHJ
Foto: AHJ

Na sesji Rady Gminy Włodowice, która odbyła się w dniu 22 sierpnia br. pożegnaliśmy Skarbnika Gminy Panią Katarzynę Kochman. Na stanowisko Skarbnika Rada Gminy Włodowice Uchwałą Nr 76/IX /2019 z dnia 22.08.2019r powołała
Joannę Goj. Pani Katarzynie serdecznie dziękujemy za lata udanej i owocnej współpracy a Panią Joannę witamy
w naszym zespole.

Nowoczesny system ostrzegawczy
W ostatnich dniach września
w naszej gminie zainstalowane zostały czujniki monitorujące stan jakości
powietrza. Zostały one zamontowane na budynkach szkół w Rudnikach,
Włodowicach i Zdowie. System ma
za zadanie nieustanne pobieranie
i analizowanie próbek powietrza oraz
bieżące prezentowanie na stronie
internetowej gminy a także na tablicy zlokalizowanej na elewacji Banku
we Włodowicach. Informacja przeka-

zywana w czasie rzeczywistym umożliwia dostosowanie swoich aktywności takich jak spacery, wietrzenie
pomieszczeń, praca na wolnym powietrzu, zajęcia ruchowe uczniów szkół
do istniejących w danej chwili warunków atmosferycznych. Szczególnie
zainteresowani systemem będą osoby
cierpiące na choroby układu oddechowego. Czujniki przekazują dane dotyczące poziomów PM 2,5, PM 10 (poziom
pyłów zawieszonych), wilgotność,

temperatura i ciśnienie. Informacje
podawane na bieżąco, odebrane przez
osoby znajdujące się w strefie zasięgu
pomiaru będą mogły tak zaplanować
i wykonać swoje czynności aby jak
najmniej narazić się na oddziaływanie
smogu na nasz organizm. Ważną funkcją wywoływaną przez system ma być
wzajemna samokontrola społeczna
gdzie sąsiedzi sami będą kontrolować
się jako współodpowiedzialni za stan
naszej atmosfery.

Duży postęp w sołectwie Morsko
W ostatnich dniach zakończone
zostały prace budowy wodociągów
w ulicach Turystyczna, Zamkowa i Skarżycka. Całość inwestycji kosztowała
1 114 000 zł również w miesiącu czerwcu zakończono modernizację drogi ul.
Turystycznej i Krótkiej o łącznej wartości 793 000 zł, w tym 505 000 zł. zostało
pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka przy współfi-

nansowaniu przez Gminę, zbudowana
została siłownia plenerowa przy remizie
za kwotę 22 140 zł. Natomiast budynek
remizy został ocieplony warstwą styropianu za środki z funduszu sołeckiego
do którego dołożono pieniędzy z budżetu gminy. Ogólnie koszt docieplenia
wyniósł 102 400 zł. Remiza wygląda jak
nowa, pyszni się pięknymi elewacjami,
od teraz utrzymanie prawidłowej temperatury w pomieszczeniach będzie

Tekst: ASZ

Tekst: ASZ

o wiele tańsze i łatwiejsze. W najbliższych miesiącach Starostwo Powiatowe w Zawierciu w ramach rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych planuje
remont drogi powiatowej łączącej Włodowice z Morskiem, już teraz wyrażono
zapewnienie zawarte w uchwale rady
gminy o współfinansowaniu tego zadania na poziomie 25 procent wartości
inwestycji, co kwotowo oceniono na
1 121 002 zł.
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Fundusze sołeckie na przyszły rok
Zakończyła się kampania zebrań
sołeckich na których mieszkańcy
podejmowali uchwały o przeznaczeniu
środków z funduszy sołeckich. Zebrania odbyły się w każdym z sołectw,
kolejność zebrań przebiegała zgodnie z zaproponowanymi terminami,
ustalonymi przez Sołtysów, natomiast
podczas ich przebiegu podjęto następujące decyzje: we Włodowicach
całą kwotę 39 727 zł. przeznaczono
na zakup umundurowania bojowego dla strażaków z OSP Włodowice.
W Rzędkowicach podjęto uchwałę
o remoncie sali głównej w tamtejszej remizie, jednak po dokładnej
analizie wybranego wcześniej zadania w dniu 25 września na ponownym

zebraniu postanowiono o doposażeniu
strażaków w sprzęt do wzmacniania
zdolności bojowej oraz system selektywnego alarmowania. Wysokość środków wyniosła 30 152 zł Na zebraniu
w Parkoszowicach przeznaczono pieniądze sołeckie w wysokości 17 718 zł
na zakup altany i doposażenie placu
zabaw przy świetlicy wiejskiej. Dnia 17
września mieszkańcy Zdowa zdecydowali o rezygnacji z funduszu i przeznaczyli całość pieniędzy (28 524 zł.) na
dotację dla Starostwa Powiatowego na
budowę chodnika przy ul. Topolowej
która jest drogą powiatową. Podobnie
na zebraniach w Górze Włodowskiej-Wieś (kwota 20 459 zł.), w Górze Włodowskiej – Kolonia, (kwota 20 022 zł.)

Niekompletna inwestycja
Numer 04 (20)/2018

Tekst: ASZ

a także w Rudnikach (kwota 39 727 zł.)
mieszkańcy podjęli uchwały o rezygnacji z funduszy sołeckich, przeznaczając całość środków na dotację dla
Starostwa. W tych sołectwach zostaną
wybudowane odcinki chodników przy
drogach powiatowych. W Morsku za
pieniądze funduszu sołeckiego (kwota
20 896 zł.) zostanie wykonane zagospodarowanie terenu przed remizą,
natomiast w Hucisku za całość pieniędzy tj. 20 141 zł. zbudowana zostanie
siłownia plenerowa na placu przy świetlicy Promyczek. Zebranie w sołectwie
Kopaniny–Skałka, postanowiło aby kontynuować budowę chodnika za kwotę
19 386 zł , przy ul. Świerkowej która
jest drogą gminną.
Tekst: ASZ
Fakty Gminy Włodowice
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Chwile
z naszej historii
zachować
od zapomnienia...

Pomału dobiega końca moderniRatusz
zacja największego placu w naszej
na rynku
gminie - rynku we Włodowicach. To we Włodowicach
unikatowe urbanistyczne rozwiązanie jest materialnym dowodem,
że już w średniowieczu nasz gród
miał swój układ miejski z rynkiem,
z którego promieniście rozchodziły
się ulice. Przez całe wieki tego nie
prezentujemy
zmieniano,
budowanopaństwu
nowe fotografię
domy, przedstawiającą
ratusz
na
rynku
Włodowicach.
niebezpieczne. Poza tym w ramach
a układ zarówno rynku, jak teżweulic
pozostawał wciąż taki sam. Obec- modernizacji rynku, za pieniądze
gminne
wybudowano 21 stanowisk
nie nasz rynek
przechodzi
gruntowJednocześnie
zachęcamy
posiadaczy
starych
parkingowych,
które będą również
ną metamorfozę.
Roboty
budowlane
fotografii do udostępnienia ich w celu
są na finiszu, a ich zakres publikacji.
i rozmach służyły wiernym przyjeżdżającym na
uroczystości
możemy już gwarantujemy
naocznie oceniać.
zwrotGraoryginału.
prosimy do kościoła. Nigdy dotąd
kontakt z redakcją.
nie było zapewnień czy obietnic,
nice terenu objętegoo modernizacją
ściśle wpisują się w stan własności. że gmina takie działanie podejmie
Nie ma zatem możliwości, aby za i sfinansuje. Zatem wypowiadane
pieniądze publiczne, przewidzia- w miejscach publicznych komentane w budżecie tego przedsięwzię- rze o obietnicach przedwyborczych
cia wykonać roboty poza obszarem są nieprawdziwe, mijają się głęboko
należącym do gminy. Bardzo wycze- z prawdą, a osoby obiecujące, jak
kiwanym dopełnieniem tej moder- również przyjmujące takie obietnice
nizacji byłaby także przebudowa już wówczas musiały sobie zdawać
działki przed bramą kościoła. Jest sprawę z absurdalności zapewnień.
to jednak własność parafii i nie ma Nie można niczego uczciwie obiecyszans, aby ze środków publicznych wać nie mając mocy prawnej do spełpoprawić jej nawierzchnię poprzez nienia obietnicy. Na dzień dzisiejszy
przebudowanie tego terenu na par- teren przed bramą naszego kościoła
king z prawdziwego zdarzenia, bo daleko odbiega standardem od cenwspółczesne normy i wymogi są zbyt trum Włodowic i powinien zostać jak
rygorystyczne, a miejsce bardzo najszybciej estetycznie dopasowany

do otoczenia. Już podczas projektowania, a później w każdym stadium
robót wójt gminy sugerował podjęcie
działań przez administrującego parafią księdza proboszcza. Argumentacja o obchodach osiemsetlecia Włodowic, które planuje się w przyszłym
roku, gdzie możliwy będzie przyjazd
Pana Prezydenta RP jest motywacją
bardzo silną, która powinna wyzwolić
chęć pokazania się od jak najlepszej
strony, przesuwając inne przedsięwzięcia na plan dalszy. Z pewnością
wizerunkowy i funkcjonalny problem
centrum stołecznej miejscowości
będzie narastał i wywoływał niepotrzebne napięcia. Nie jest to czas ani
miejsce na mówienie o niedorzecznych obietnicach, ale sposobność
aby zorganizować siły i środki, żeby
pilnie uporządkować ten niewielki,
ale jakże ważny dla każdego z nas
fragment naszej Małej Ojczyzny.

zapobiegamy
pożarom!
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Uroczysty pogrzeb

W dniu 11 września zmarła Anna
Teresa Kazimiera Ludwika Maria
Poraj -Poleska Galarda, ostatnia
wnuczka wielce zasłużonego dla
Włodowic Michała Poraj-Poleskiego.

Urodzona 22.12.1930 r. porucznik
Szarych Szeregów Armii Krajowej,
sanitariuszka i łączniczka Grupy
Bojowej KRYBAR, dzielnie walcząca
w Powstaniu Warszawskim na Powi-

Tekst: AHJ
Foto: SI
ślu. Wielka patriotka, osoba angażująca się we wszelkie działania społeczne, posiadająca ogromne pokłady
dobrej energii. Jeszcze na początku
sierpnia wzięła osobiście udział w kilkunastu uroczystościach związanych
z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. O jej znakomitej formie
może świadczyć fakt uczestniczenia
w spływie kajakowym jeszcze tego
lata. W swojej młodości często przebywała zarówno we Włodowicach
jak również w Rokitnie Szlacheckim.
Uroczysty pogrzeb z honorami wojskowymi odbył się w warszawskiej
Katedrze Polowej Wojska Polskiego,
skąd następnie urnę przewieziono
i pochowano na cmentarzu w Otwocku. W uroczystościach wzięli udział
Wójt Gminy Włodowice oraz Przewodniczący Rady Gminy Włodowice.

Będzie jak na Chochołowskiej
W czwartkowy poranek, 19 września na strefie kulturalno-sportowej w centrum Rudnik, można było
dostrzec sporą grupę ludzi w różnym
wieku, wykonujących tajemnicze
czynności. To zarówno dzieci z tamtejszej szkoły wraz z nauczycielami
a także panie stowarzyszone w Kole
Gospodyń w Rudnikach sadziły krokusy. Panie z własnych składek zakupiły 1800 cebulek tych pięknych wiosennych kwiatów i poprosiły dzieci
o pomoc w profesjonalnym ich posadzeniu. Inspiracją do takiego działania był marcowy pobyt naszych
Gospodyń w Tatrach gdzie na polanie
Chochołowskiej zostały oczarowane
fioletem rozkwitających krokusów.
I właśnie tam zrodził się pomysł aby
podobne cudo wykonać na południowym, trawiastym zboczu strefy.
Kwiaty nasadzone, teraz wystarczy
tylko czekać aż natura zrobi swoje.
Przy okazji Panie z Koła Gospodyń
perfekcyjnie uporządkowały i wyplewiły klomby i gazony, pomału przygotowując strefę do pory zimowej.
Obecnie strefa jest ulubionym miejscem spotkań i ćwiczeń zarówno Rudniczan oraz młodzieży z Zawiercia.

8

Tekst: ASZ
Foto: ASZ

9

Fakty Gminy Włodowice

Numer 03 (23)/2019

Sztafetowe Biegi Przełajowe 2019
W dniu 30 września 2019 roku
27 uczniów ze Szkoły Podstawowej we Włodowicach uczestniczyło
w Sztafetowych Biegach Przełajowych o Mistrzostwo Powiatu Zawierciańskiego. Zawody w których brało
udział osiem szkół z naszego powiatu, odbywały się na stadionie OSIR
w Zawierciu. Każdą z drużyn stanowiło sześć dziewcząt i chłopców, którzy
byli podzielni dodatkowo ze względu
na kategorię wiekową na grupę młodszą (klasa V-VI) oraz grupę starszą
(klasa VII-VIII). Dziewczęta rywalizowały na dystansie 800 metrów, natomiast chłopcy 1000 metrów. Zawody
te były przepustką do kolejnego etapu
rywalizacji na szczeblu rejonu, gdzie
najlepsze drużyny z powiatu zawierciańskiego miały rywalizować z najlepszymi szkołami powiatu myszkowskiego, które zaplanowane zostały na
3 października br. w Żarkach.
Zawody w Zawierciu stały na
wysokim poziomie, a rywalizacja była
bardzo zacięta. Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych,
dzieci z bardzo dużym zaangażowaniem podchodziły do rywalizacji, co
przełożyło się na bardzo dobre wyniki,
jakie uzyskały nasze cztery drużyny. W kategorii chłopców starszych
i młodszych zajęliśmy II miejsca.
Podobnie swoją rywalizację zakończyły dziewczęta z grupy młodszej.
Największy sukces odniosły dziewczęta z grupy starszej, które okazały się
bezkonkurencyjne i zdobyły Mistrzostwo Powiatu Zawierciańskiego oraz
prawo startu w Finale Rejonu.

3 października 2019r. zwycięska drużyna starszych dziewcząt
uczestniczyła w odbywającym się
w Żarkach Finale Rejonu w biegach
przełajowych. Nasze uczennice prezentowały bardzo wysoką dyspozycję,
co przełożyło się na kolejny wspaniały występ. Po raz kolejny nasze
dziewczyny okazały się bezkonkuren-

cyjne i po wspaniałym biegu zdobyły
Mistrzostwo Rejonu Zawierciańsko Myszkowskiego. Warto podkreślić, iż
dziewczyny po raz drugi z rzędu zostały mistrzyniami rejonu i w tym roku
ponownie będą reprezentować nasz
rejon na Finale Województwa w biegach przełajowych, który odbędzie się
16 października w Rudzie Śląskiej.

Nasze mistrzynie to:

1. JANECKA ZOFIA
2. BRODA BARBARA
3. KITLIŃSKA OLIWIA
4. KURASIŃSKA JULIA
5. KANIA WIKTORIA
6. KUŚMIERSKA NIKOLA
7. PIĘTAK NADIA
8. PISARSKA KAMILA
9. BIAŁA NATALIA
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

OPIEKUNOWIE DRUŻYN:
Iwona Śrubarczyk
Tomasz Hadrych

Hurra, będziemy kontynuować
solaryzację gminy…
Decyzją Zarządu Województwa
Śląskiego przyznano naszej gminie
dotację na drugi etap montażu
kolektorów solarnych na poszczególnych posesjach naszych mieszkańców. Nasz projekt oceniono bardzo
wysoko, przyznając 30,23 punktu
ocennego. Nasz projekt opiewa na
montaż 312 instalacji solarnych, na

Tekst: IŚ
Foto: TH

łączną kwotę około 3 367 322 zł.
Taka inwestycja, dotowana przez
Unię Europejską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie
tylko zmniejszy wydatki w każdym
z gospodarstw domowych ale
poprzez zmniejszenie emisji spalin
z kominów, przyczyni się do czystszego powietrza w naszym regionie.

Tekst: ASZ

Obecnie przygotowujemy niezbędną
dokumentację, aby sprawnie i jak
najszybciej ogłosić przetarg na wyłonienie firmy realizującej to jakże
pożyteczne i oczekiwane przedsięwzięcie. Całość zadania planuje się
wykonać w 2020 roku a poziom dofinansowania unijnego wyniesie 85
procent inwestycji.
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„Mała książka - wielki człowiek”!
Projekt w Bibliotece
Zapraszamy do Gminnej Biblioteki
Publicznej we Włodowicach oraz do
Filii Bibliotecznej w Rudnikach rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym
(3-6 lat - roczniki 2013-2016) do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu
„MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK”!
W ponad 5200 bibliotekach w całej
Polsce na dzieci w wieku 3-6 czeka
300 tysięcy wyjątkowych wyprawek
czytelniczych. To kolejny etap wielkiego projektu bookstartowego „Mała
książka – wielki człowiek”. Do tej pory
książki otrzymywali młodzi rodzice na
szpitalnych oddziałach położniczych
oraz trzylatki, teraz wyprawki trafią
także do wszystkich dzieci w wieku
przedszkolnym. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Na małych uczestników czeka
Wyprawka, która zawiera książkę
„Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do
potrzeb przedszkolaka i spełniającą
najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla
najmłodszych.
Znajdziemy tu utwory wybitnych
polskich poetów i pisarzy dziecięcych
m.in. Joanny Papuzińskiej, Wandy
Chotomskiej, Czesława Janczarskiego
czy Hanny Januszewskiej.
W publikacji obecni są również
Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata
Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał
Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna
Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan
Twardowski i Grzegorz Kasdepke –
twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający
i pobudzający dziecięcą ciekawość.
Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.
W wyprawce dzieci otrzymają
także Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwier-

dzającym jego czytelnicze zainteresowania!
W wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice – przygotowana dla nich
broszura informacyjna przypomni
o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych
korzyściach wynikających z częstego
odwiedzania biblioteki.
Celem projektu „Mała książka
-wielki człowiek” jest systemowa
poprawa stanu czytelnictwa w Polsce
poprzez skoordynowane, wieloletnie
działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania
nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić
rodziców do odwiedzania bibliotek,
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które dzisiaj, poza udostępnianiem
księgozbiorów, pełnią również funkcję nowoczesnych centrów kultury.
Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk
czytania, poznają bibliotekę jako
miejsce będące ciekawą alternatywą
dla telewizji i komputera.
Jesienią przekaz akcji wzmocni
kampania telewizyjna i radiowa oraz
promocja w Internecie i mediach
społecznościowych, z udziałem pary
aktorów Tamary Arciuch i Bartłomieja
Kasprzykowskiego, prywatnie rodziców, którzy świadomie wychowują
swoje pociechy w duchu zamiłowania
do książek.

Serdecznie zapraszamy!

Narodowe czytanie
w Bibliotece
6 września 2019r. w filii Gminnej
Biblioteki Publicznej we Włodowicach odbyło się Narodowe Czytanie
pod patronatem Pary Prezydenckiej,

które miało na celu popularyzowanie
czytelnictwa.
Tegoroczną lekturą była nowela
Marii Konopnickiej - „Dym”.
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KGW Borowianki – Powitanie lata
W marcu tego roku w remizie
OSP Zdów, podczas zorganizowanego przez sołtysa i radę sołecką spotkania dla pań z okazji Dnia Kobiet
został przedstawiony pomysł zawiązania w naszej miejscowości lokalnego stowarzyszenia. Jego celem miała
być integracja mieszkańców, oraz
wykorzystanie posiadanego lokalnego potencjału. Z uwagi na uchwaloną
przez sejm w listopadzie 2018r. nową
ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich,
która otworzyła nowe możliwości
działań społecznych, postanowiono
stworzyć i zarejestrować Koło Gospodyń Wiejskich w Zdowie.
Nazwa koła „Borowianki” pojawiła się spontanicznie podczas zebrania
założycielskiego, pochodzi od potocznej nazwy części naszej miejscowości
(Borowiec).
Do koła zapisało się 21 pań, jednak
w organizowanych działaniach wsparcia chętnie udzielają inne osoby,
w tym młodzież. Pierwszym sukcesem
KGW „Borowianki” był udany występ 8
czerwca podczas Pikniku Jurajskiego,
w konkursie VII edycji Piosenki Patriotycznej w Hucisku. Występ zgromadził wielu sympatyków, którzy mocno
dopingowali najmłodsze koło ze
Zdowa. Zdobyte wyróżnienie i puchar
za piosenkę „ Rozkwitały pąki białych
róż..” na 17 uczestniczących innych
Kół Gospodyń, uznać należy za spore
osiągnięcie.

W dniu 22.06.2019r. w Zdowie
na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego przy remizie OSP odbył
się piknik rodzinny „Powitanie Lata
- Zdów 2019r”. Impreza była zorganizowana przez Koło Gospodyń
„Borowianki” przy dużym wsparciu
organizacyjnym sołtysa, miejscowego radnego oraz Wójta Gminy Włodowice. Celem tego przedsięwzięcia
było miłe spędzenie czasu przez całe
rodziny, wspólna integracja mieszkańców i nie tylko. Na dzieci czekało mnóstwo darmowych atrakcji
(dmuchańce, malowanie twarzy, lew
WŁODI, ciekawe konkursy i sportowe
konkurencje). Dla dorosłych także
przygotowano bogatą ofertę. Profesjonalną oprawę muzyczną zorganizował DJ Tomasz Leśniak „Rebelsound”,
który przeprowadził konkursy dla najmłodszych, a także rywalizację na
„Siłacza Zdowa”, w której to rywalizacji uczestniczyło około 20 chętnych. Występ Kapeli Jurajskiej zachęcił wszystkich do wspólnej zabawy,

Wycieczka Góra Włodowska
W dniu 28 sierpnia 2019 roku
na zakończenie wakacji,odbyła się
wycieczka organizowana przez Sołtys
Malwinę Grabowską do Ogrodzieńca.
Z wyjazdu mogły skorzystać dzieci,
młodzież a także dorośli. W programie
wycieczki znalazło się wiele atrakcji:
zwiedzanie z przewodnikiem parku
miniatur, parku doświadczeń fizycznych,obecność w domu strachów, a także
zabawa w parku rozrywki i jazda na
torze saneczkowym. Po tych wielu
atrakcjach na Krępie w Ogrodzieńcu,
wszyscy posilili się smacznymi pieczonkami, jak również na łonie natury
mogli skorzystać z wielu atrakcji.

Tekst: ZP, KS

która trwała do późnych godzin wieczornych. Swoje wrażenia mieszkańcy, goście i turyści, którzy dołączyli
do pikniku, mogli opisać w Księdze
Pamiątkowej naszej miejscowości.
Wiele podziękowań należy się licznym sponsorom, którzy udzielili różnego rodzaju wsparcia dla organizacji takiego przedsięwzięcia. Miesiąc
wcześniej, w maju, w odpowiedzi
na ogłoszony konkurs przez Centrum
Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu,
w ramach Programu Działaj Lokalnie,
KGW „ Borowianki” złożyły na konkurs
projekt „Wolność naszą radością”.
Został im przyznany grant, dofinansowanie w wysokości 2.750 zł na
działania zdefiniowane w ramach
tego projektu.
Dzięki temu możemy cieszyć się
wykonanym miejscem grillowym na
placu przy OSP Zdów, w pełni korzystać z możliwości wspólnego spędzania czasu i organizowania wspólnych
prażonek, konkursów, korzystania
z bezpiecznego ogniska.
Tekst: MG
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...

Koło Gospodyń Wiejskich w Zdowie podczas uroczystości (lata 80 XX wieku).
Zachęcamy posiadaczy starych fotografii do udostępnienia ich w celu publikacji.
Gwarantujemy zwrot oryginału. Prosimy o kontakt z Redakcją.

Fenomenalny recital
W sobotnie, upalne popołudnie, 6
lipca panie z KGW Rudniki zaprosiły
mieszkańców naszej gminy na piękne
kulturalne wydarzenie w centrum
Rudnik na tzw. strefę kulturalno –
rekreacyjną. Właśnie tam odbył się
wyjątkowy recital utalentowanego
pieśniarza i multiinstrumentalisty
Andrzeja KAIMA, pod tajemniczym
tytułem „CUDA, WIANKI, POD WIELKIM DACHEM NIEBA”. Pan Andrzej
przez półtorej godziny zdumiewał
wszystkich przybyłych widzów swoimi
umiejętnościami. Po mistrzowsku
śpiewał arie operetkowe, pieśni biesiadne i utwory z kultowych filmów.
Zachwycił kunsztem artystycznym
każdego odbiorcę. Gospodynie przygotowały namioty, nagłośnienie,

ławki dla widzów a przede wszystkim wyśmienity poczęstunek i zimne
orzeźwiające napoje. Nasza strefa
po raz kolejny sprawdziła się jako
doskonałe miejsce do organizowania
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plenerowych uroczystości. W wydarzeniu wzięło udział ponad 240 osób
i było ono współfinansowane przez
Lokalną Grupę Działania „LGD Perła
Jury”

