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Jedyna taka hodowla ryb
w naszym rejonie
W cieniu kopalnianej hałdy, nieopodal budynków po dawnej cegielni
„Rudniki”, odwiedzamy Państwa Izabelę i Alberta Rams, którzy w zbiorniku wodnym powstałym w miejscu
gdzie kiedyś wydobywano glinę do produkcji ceramiki budowlanej, urządzili
profesjonalne gospodarstwo rybackie. Małżonkowie są absolwentami
Uniwersytetu Olsztyńskiego – Wydział
Ochrony Środowiska i Rybactwa, po
studiach przez rok pracowali jako pracownicy naukowi tegoż uniwersytetu
a następnie przez jakiś czas pracowali w Norweskim Instytucie Naukowym. Są zatem nie tylko miłośnikami
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ale ekspertami hodowli ryb. A warunki
do hodowli ryb w Rudnikach znaleźli
wyśmienite. Kiedy w 1990 roku zaprzestano produkcji w cegielni i zaniechano wypompowywać wodę, od razu
w zbiorniku zaczęło tworzyć się jezioro. Dziś po niespełna trzydziestu latach
istnieje w nim wyjątkowo sprzyjający
mikroklimat do hodowli ryb. To żyzny,
bezmułowy zbiornik posiadający dużo
naturalnego pokarmu. Średnia głębokość to 6 m, ale w najgłębszym miejscu dochodzi do 19 m. Nowi właściciele
w Rudnikach są od 9 lat, ich gospodarstwo rozpościera się na 5 hektarach,
z tego lustro wody łącznie zajmuje
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2,6 hektara. W zbiorniku hodowane
są karpie, sumy, szczupaki, sandacze,
amury, węgorze, jesiotry syberyjskie
występuje tu także rak szlachetny, to
olbrzymia bioróżnorodność - taka jak
w prawdziwym jeziorze. Oprócz jeziorka wykopano i urządzono także cztery
stawy hodowlane zasilane dziewiczo
czystą wodą z Potoku Rak, specjalnie
przekopanym kanałem. Dodatkowo
właściciele obecnie podjęli wyzwanie
zarybienia potoków w naszym rejonie
pstrągiem potokowym. W specjalnych
warunkach przechowują ok. 200 tys.
ziaren ikry tej ryby, która po wykluciu
ciąg dalszy - str. 2

Gminny
ośrodek kultury
po remoncie
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zostanie wpuszczona do pobliskich
potoków między innymi Rak czy Białka
Zdowska. W nieodległej przyszłości
planują rozpocząć jako pierwsi na
świecie produkcję na skalę przemysłową miętusa, który jest rybą wymagającą najczystszego środowiska. Nie
wykluczają także zażółwienia akwenu
żółwiem błotnym który ma stanowić

swoistą atrakcję przyrodniczą. Oprócz
produkcji ryb właściciele promują
wędkarstwo, szczególnie zachęcając
do wędkowania z dziećmi, poprzez
darmowe
udostępnianie
łowiska
rodzicom z dziećmi do 16 roku życia.
W okresie przedświątecznym spodziewają się dużej ilości klientów – amatorów wyjątkowo smacznej, pozba-

wionej zapachu mułu, ekologicznie
czystej ryby. Gospodarze stawiają
na bardzo wysoką jakość swoich ryb,
które karmione są wyłącznie naturalnym pokarmem, a nie syntetycznymi
paszami. Roczna sprzedaż ryb wynosi
kilkanaście ton i dynamicznie z roku
na rok wzrasta. Więcej na „f”: łowisko potok rak.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach informuje:
Od dnia 2 grudnia 2019 r. wydawane są skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, Podprogram 2019,
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Jednocześnie przypominamy, że kryterium dochodowe kwalifikujące do przyznania pomocy
w ramach Programu wynosi odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł
oraz 1056 zł na osobę w rodzinie.
Szczegółowych informacji udzielają i wydają skierowania pracownicy socjalni
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS).
Osoby zainteresowane tą formą pomocy zapraszamy w godzinach pracy GOPS, pokój nr 10.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Włodowice
w sezonie 2019/2020
osoba odpowiedzialna Sławomir Jędruszek - tel. 34 315 30 01 wew. 120; 692 413 192

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
Gminy Włodowice w sezonie 2019/2020
Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu Oddział Drogowy Kądzielów - tel. 32 672 19 09
lub osoba odpowiedzialna Leszek Bartosz - tel. 34 355 70 05; 606 899 416
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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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Rok Jubileuszowy 800 – lecia Włodowic
Niebawem z nadejściem Nowego
2020 Roku, rozpoczniemy obchody Jubileuszu 800 lecia Włodowic.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa
można stwierdzić że Włodowice istniały już znacznie wcześniej, osada
mogła istnieć jeszcze w czasach
pogańskich. Nieodzownie świadczy
o tym bardzo dobre geograficzne ale
i klimatyczne położenie, sprzyjające rozwojowi osadnictwa. Niemniej
jednak w 1220 roku biskup krakowski
Iwo Szawłowicz Odrowąż, w swoim
pergaminie uposażeniowym nadanym klasztorowi Kanoników Regularnych w Mstowie, po raz pierwszy
w dziejach użył nazwy Włodowice
jako wieś książęca. Możemy zatem
poszczycić się wspaniałym wielowiekowym rodowodem. Powodem do
dumy jest również posiadanie przez
Włodowice praw miejskich którymi nasi przodkowie pysznili się nie-

przerwanie przez 500 lat, od drugiej
połowy XIV wieku (tu brak pisanych
informacji zawierającej datę nadania) do 1 czerwca 1869 roku, kiedy
car rosyjski Aleksander II, swoim
ukazem zniósł Włodowicom prawa
miejskie. Dziś dumni ze swojej tożsamości i pięknej historii ucztujemy
okrągłą rocznicę tamtych wydarzeń
z przed ośmiu wieków. Przez cały
przyszły rok zamierzamy podkreślać swoje miejsce w historii oraz
promować nasze Włodowice na różnorakie sposoby. W zamiarach jest
zorganizowanie szeregu różnorakich
wydarzeń, zarówno „kulturalnych”
ale także „szkolnych i sportowych”,
dających upust radości i podkreślających naszą pozycję w regionie. O naszym Jubileuszu pisemnie
powiadomiłem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę
wystosowując pisemne zaproszenie

Posadowienie płyty herbowej
Ta długo oczekiwana chwila nadeszła w piątek, 18 października o godzinie 13:00. Właśnie wówczas posadowiona została płyta herbowa na
wyremontowanym rynku we Włodowicach. To czynność symbolicznie kończąca roboty budowlane i uciążliwości
z tego wynikające. W obecności przybyłych gości oraz młodzieży szkolnej
do specjalnej kapsuły, oprócz listu do
przyszłych pokoleń na którym złożyło
swoje podpisy kilkaset osób, zapakowano także przedmioty codzien-

Tekst: AHJ
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nego użytku, monety, wypracowanie
uczennicy naszej szkoły, aktualne
gazety a także Statut Sołectwa Włodowice i uchwały Rady Gminy Włodowice o nadaniu honorowego obywatelstwa Panu Jarosławowi Maciejowi
Grabia i uznaniu roku 2020 rokiem
Jubileuszu 800 - lecia Włodowic. Kapsułę zahermetyzowano i zacementowano w sarkofagu pod tablicą, aby
kiedyś po wielu latach a możliwe że
wiekach, mogła być źródłem wiedzy
o współczesnych czasach.

Nasz Honorowy Obywatel
Na uroczystej X sesji Rady Gminy
Włodowice w dniu 11.10 2019 r.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę
o nadaniu Honorowego Obywatelstwa
Gminy Włodowice Panu Jarosławowi
Maciejowi Grabia, potomkowi wielce
zasłużonego dla Włodowic rodu Poraj
– Poleskich. To już drugi Honorowy
Obywatel naszej gminy po Jego Eks-

do Włodowic na obchody naszego święta. Jednym z wielu wydarzeń będzie wydanie albumu historycznego z dawnymi fotografiami
z Naszej Gminy. Gorąco namawiam
i zachęcam wszystkich Mieszkańców posiadających stare fotografie
aby udostępnili do opublikowania
w albumie. Fotografie po wykonaniu
kopii w naszym urzędzie będą niezwłocznie zwrócone właścicielowi.
Miłym i wyczekiwanym prezentem
dla jubileuszowych Włodowic jest
odrestaurowany rynek, który jako
centralny plac Naszej Gminy otrzymał zupełnie inny nowy wizerunek.
To nasza duma i ważny element pięknej Polski. Gorąco zachęcam wszystkich Państwa do wszelkich sugestii
dotyczących Jubileuszu jak również
do aktywnego udziału we wszystkich
okolicznościowych wydarzeniach.
Adam Szmukier

celencji Księdzu Arcybiskupie Metropolicie Częstochowskim Stanisławie
Nowaku, którą to godność przyznano
w 2013 r. Tym razem nasz Honorowy Obywatel osobiście uczestniczył
w obradach sesji, a zaraz po przyjęciu uchwały nadającej obywatelstwo
wystąpił z odczytem oraz podziękowaniami. Nasz Honorowy Obywatel

Teks: AHJ

wyraził także wielką dumę z tak ważnego dla niego zaszczytu. W wydarzeniu uczestniczyła także pani Poseł na
Sejm RP Ewa Malik która jako pierwsza złożyła gratulacje panu Jarosławowi. Podczas obrad przyjęto także
jednogłośnie uchwałę o uznaniu roku
2020, rokiem Jubileuszu 800-lecia
Włodowic.
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Mamy nowy chodnik w Rzędkowicach
i w Górze Włodowskiej
Dobiegły końca inwestycje drogowe, realizowane przez powiat zawierciański przy wydatnim wsparciu naszej
gminy.
I tak zakończyła się przebudowa
chodnika przy drodze powiatowej nr
1711S w miejscowości Rzędkowice
- wartość tego zadania wyniosła:
179.922,43 zł, a także przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości
Góra Włodowska - wartość tego
zadania wyniosła: 55 999,05 zł.
W poniedziałek 18 listopada Wójt Gminy Włodowice wraz
z Przewodniczącym Rady Stanisławem Ibkiem i Wiceprzewodniczącym Przemysławem Szymochą,

w towarzystwie Gabriela Dorsa - Starosty Zawierciańskiego, Wicestarosty - Pawła Sokoła, Barbary Kozioł –
Członka Zarządu Powiatu i Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg - Henryka
Goncerza sprawdzali stan i jakość zre-

Nie dla kopalni
Na sesji Rady Gminy Włodowice
która odbyła się 10 grudnia, Radni
podjęli jednogłośnie uchwałę sprzeciwiającą się budowie kopalni rudy
cynku i ołowiu. Co prawda na terenie
naszej gminy nie występują rudy tych
pierwiastków, i budowa kopalni nas
bezpośrednio nie dotyczy, to jednak
zdając sobie sprawę z uciążliwości
i nieodwracalnych szkód w naszym
środowisku
mówimy
stanowcze
„nie” dla tej inicjatywy. Tym samym
solidaryzujemy się z samorządami
powiatowym oraz gmin Poręba, Łazy,
Zawiercie i Ogrodzieniec. Podczas
sesji w dyskusji głos zabrali Mariusz
Golenia – Prezes Stowarzyszenia
„Nie Dla Kopalni Cynku i Ołowiu”
relacjonując wszystkie argumenty
przeciw budowie a także Jarosław
Kleszczewski – lekarz i radny powiatowy omawiając aspekt zdrowia
społeczeństwa żyjącego w pobliżu
kopalni i milionów ton szlamu poflotacyjnego. Wójt Gminy podkreślił
że na terenie naszej gminy w przeszłości istniały kopalnie rud żelaza,
we Włodowicach, Parkoszowicach
i Rudnikach. Kopalnie te z pewno-

ścią powodowały dobrobyt w tamtym
czasie wśród okolicznej ludności,
niemniej
kosztem
zrujnowanej
powierzchni ziemi której rany do
dziś nie mogą się zabliźnić. Mowa tu
o hałdzie w Rudnikach oraz stawach
i odkrywkach zalanych wodą ale stanowiących spore niebezpieczeństwo.
Bardzo istotnym w zapobieżeniu
budowie jest także ochrona wysokiej
jakości wód podziemnych. Podczas
wydobywania rud obecnie stosowa-
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alizowanych zadań. Kontrola wypadła
bardzo pomyślnie.
W objeździe dróg uczestniczyła
również Poseł Ewa Malik, która wspiera i wspierała wielokrotnie powiat
w pozyskiwaniu środków na inwestycje drogowe.
Zrealizowane właśnie inwestycje drogowe przede wszystkim
wpłyną na poprawę bezpieczeństwa
wśród mieszkańców. Dzięki chodnikowi wybudowanemu w Rzędkowicach znacząco poprawi się wizerunek miejscowości gdzie przybywa
wielu turystów a dzieci z Ośrodka
Wsparcia Dziecka i Rodziny w Górze
Włodowskiej bezpiecznie dojdą do
przystanków autobusowych.

Tekst: Asz

nymi metodami górniczymi pozbawieni zostaniemy
bezpowrotnie dostępu do
tego wielkiego życiodajnego bogactwa. Społeczeństwo, przemysł, rolnictwo,
turystyka, środowisko, koegzystują
w sposób zrównoważony. Lokalizacja
kopalni w naszym regionie zaburzy
wypracowaną przez dziesięciolecia
i akceptowaną przez mieszkańców
równowagę. Jura jest wyjątkowo
atrakcyjnym turystycznie regionem
Polski. Każda nie przemyślana decyzja ingerująca w środowisko naturalne to nieodwracalna katastrofa przez
którą będziemy się wstydzić przed
naszymi dziećmi i wnuczętami.
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Narodowe Święto Niepodległości
w Parkoszowicach

Tradycyjnie od ośmiu lat, rokrocznie, w Parkoszowicach w dniu
11 listopada o godzinie 11:00 rozpoczyna się patriotyczna uroczystość
organizowana przez tamtejsze Koło
Gospodyń Wiejskich. Godzina 11:00
nie jest przypadkiem, to właśnie
o tej godzinie zaczął obowiązywać
rozejm podpisany w wagonie pociągu w lasku Compiegne. To chwila
kiedy zamilkły armaty i 101 lat temu
zaprzestano działań wojennych.
To również dzień który ustawowo
został uznany jako Narodowe Święto
Niepodległości. Parkoszowice posiadają piękną historię i ducha niepodległości który ujawnia się między
innymi w pamięci o krwawej bitwie
w listopadzie 1914 pod Parkoszowicami oraz w tablicy na której
wpisane są nazwiska mieszkańców
miejscowości poległych podczas II
wojny światowej. W tym roku na
placu przy remizie licznie zebrali się
mieszkańcy, Panie z KGW w regionalnych strojach, strażacy z tamtejszej Jednostki OSP, Wójt Gminy oraz
Przewodniczący Rady Gminy Włodo-

wice. Odśpiewany został hymn państwowy oraz podniesiono flagę państwową na maszt. Złożono wieńce
przy tablicach oraz zapalono znicze
pamięci. Wójt w swoim wystąpieniu przybliżył wydarzenia z przed
101 lat, podziękował organizatorom za kultywowanie tej pięknej
tradycji oraz zaapelował o wspólną
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pracę w szacunku i zgodzie na rzecz
naszej Małej Ojczyzny. Nie obyło
się bez wspólnego śpiewania pieśni
patriotycznych przy akompaniamencie mistrza akordeonu Pana Krzysztofa Szlachty. Na zakończenie Panie
z KGW zaprosiły wszystkich uczestników na gorący, wyborny poczęstunek do świetlicy.
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Konferencja bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego
W dniu 29 listopada w hotelu Orle
Gniazdo w Hucisku, odbyło się posiedzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku. Tradycyjnie posiedzenia odbywają się każdego roku w innej gminie, tym razem
wypadło u nas. Gospodarzami wydarzenia byli Starosta Powiatu Zawierciańskiego Gabriel Dors oraz Wójt
Gminy Włodowice Adam Szmukier.
W konferencji uczestniczyli Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie
wszystkich gmin naszego powiatu a także Inspektorzy, Dyrektorzy, Naczelnicy oraz Komendanci
wszystkich służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo i reagowanie na
wszelkiego typu zagrożenia współczesnego świata. Obecni także byli
Członek Zarządu Powiatu Barbara
Kozioł i Przewodnicząca Rady Powiatu - Małgorzata Benc. Po otwarciu
i przywitaniu uczestników przez
Wicestarostę Pawła Sokoła, prezentację Gminy Włodowice przedstawił
Wójt Adam Szmukier. Następnie sprawozdania ze swojej działalności za
okres 10 miesięcy br. oraz informacje

o przygotowaniach do sezonu
jesienno – zimowego złożyli szefowie instytucji wchodzących w skład
służb zespolonych tj. Komendanci Powiatowi Policji i PSP, Powiatowi Inspektorzy Sanitarno Epidemiologiczny, Nadzoru Budowlanego

ciągu wybudowanego w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku była
przyczynkiem do pilnej modernizacji.
W trakcie zakończonych robót przepięto 60 przyłączy do domów jednorodzinnych a także wykonano 16 hydrantów p.poż. Ogólna długość wodociągu
wynosi 2012,30 mb. Koszt modernizacji wyniósł około 2,000 000 zł . Podobnie rzecz miała się na ulicy Koziegłowskiej gdzie wykonano nowy wodociąg
o łącznej długości 171 m, z 1 hydrantem p.poż, przepinając 11 przyłączy
do domów. Koszt modernizacji wyniósł
125,400 zł. Środki finansowe na realizację tych inwestycji pochodzą z pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach oraz
budżetu gminy.

Tekst: Foto: AHJ
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i Weterynarii, Zastępca Dyrektora
PZD, Dyrektor PCPR, Dyrektor Szpitala Powiatowego a także Prezes
RPWiK w Zawierciu. Konferencja
dała bardzo czytelny obraz dobrego
stanu przygotowań poszczególnych
służb do zimy.

Nowe wodociągi we Włodowicach
W jesiennych miesiącach br. wykonano przebudowę wodociągu łączącego ujęcie wody w Parkoszowicach
z Włodowicami. Nowy wodociąg przebiega wzdłuż ulic Krakowskiej, Wiejskiej i Morskiej w Parkoszowicach
oraz Krakowskiej, Zamkowej, Sobieskiego i Poleskiego we Włodowicach.
Przebudowując wodociąg kierowano
się zasadą przeniesienia obecnie istniejącego, z działek prywatnych na
przestrzeń publiczną wzdłuż dróg.
W tamtych latach przebiegał polami
uprawnymi, gdzie obecnie są pięknie zagospodarowane podwórka. Niebezpieczeństwo usuwania awarii na
zadbanym klombie czy trawniku oraz
mocno zużyta i awaryjna linia wodo-
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Szanowni Państwo,
W Polsce święta bożego narodzenia to piękna,
wielowiekowa tradycja. To czas radości, pojednania i oczekiwania.
Wszyscy czekamy z nadzieją, że boży Syn przychodząc na świat
przyniesie pokój, miłość i wzajemne wybaczenie.
Z tej okazji wszystkim mieszkańcom naszej pięknej gminy włodowice
oraz przybyłym gościom pragniemy życzyć
spokojnych świąt bożego narodzenia,
uwolnionych od pośpiechu, niepokoju oraz samotności.
Niechaj przy ujmującym zapachu świątecznego drzewka
i dźwiękach przepięknych kolęd przeżyją państwo piękne
chwile bożonarodzeniowej bliskości.
Niech atmosfera świąt wzmocni wewnętrznie każdego z nas.
Nasze więzy rodzinne oraz całą wspólnotę mieszkańców.
Natomiast nowy 2020 rok oby przyniósł państwu miłość najbliższych
oraz poczucie bezpieczeństwa. Życzymy, aby był on bogaty
w pomyślne wydarzenia, umożliwił wszystkim planom
i marzeniom zmienić się w rzeczywistość
oraz dał siły do przezwyciężania wszelkich przeciwności.

Życzą:
Przewodniczący Rady Gminy Włodowice
Stanisław Ibek

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier
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Nowa tradycja w Rudnikach

Myśliwi zrzeszeni w Kole Łowieckim „Ostaniec” zadomowili się na
dobre w Rudnikach. Odkąd zakupili
opuszczoną nieruchomość w centrum
miejscowości, nieustannie są widoczni
przy remontowanym domu w którym
urządzili swoją „Myśliczówkę”. Cała
posesja zmieniła się nie do poznania

i jest nie lada ozdobą miejscowości.
Ale myśliwych można spotkać także
w tutejszym kościele. Stało się już
piękną tradycją że w dzień swojego
patrona św. Huberta, odprawiana w ich
intencji jest uroczysta msza święta.
Myśliwi wraz z rodzinami oraz parafianie zauroczeni myśliwskimi stroja-

Piękna inicjatywa
Pięknej i rzadko spotykanej inicjatywy podjęli się mężczyźni blisko związani z sołectwem
Skałka. Postanowili wymienić stare, naruszone zębem czasu przydrożne krzyże na nowe,
o solidnej podbudowie. Dotychczasowe betonowe i jeden metalowy były ustawione co najmniej
50 lat temu. Dokładnej daty nikt już nie pamięta, wszystkie otoczone szczególnym kultem, przy
każdym z nich mieszkańcy przechodząc, czynili
znak krzyża, przy jednym, na skrzyżowaniu ulic
odprawia się majowe nabożeństwa. Tak było
przez cały ten czas, aż wreszcie przez wielki
szacunek do krzyża a także w trosce o piękno
okolicy zabrano się do działania. Drewniane
krzyże wykonał Aleksander Drab, ale oprócz tego
wykonał także szalunki do cokołów i zbrojenie,
metalowy krzyż pospawał i wyszlifował Grzegorz
Maciążek – Prezes OSP Rudniki, Wojciech Kazanecki przekazał dębowe drewno i beton a pasyjki
ufundował Adam Szmukier. Demontaż i wykopy
wykonał Adam Zieliński, mieszkaniec Borowego
Pola. Przy robotach montażowych oprócz wyżej
wymienionych uczestniczyli także Karol Szlachta
i Karol Bilnik. A wszystko na chwałę Bożą.
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Tekst: AW
Foto: ASZ

mi a także obrzędami, bardzo licznie
od kilku lat uczestniczą w wydarzeniu. W roku bieżącym uroczystość
uświetnił i oczarował wszystkich chór
Capella Vartiensis pod dyrekcją Barbary Czajkowskiej, zaś Leopold Stawarz wcielił się w rolę organisty. Było
bardzo dostojnie. Darz Bór.
Tekst: AHJ
Foto: ASZ
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Sukces Kapeli Jurajskiej
Jura Senior Festiwal w Porębie
i Jurajska Seniorada w Łazach, to
dwa wspaniałe wydarzenia w których mieliśmy okazję zaprezentować nasze zespoły: Amonitki i Kapelę
Jurajską. Festiwale miały charakter konkursowy. Kapela Jurajska
wywalczyła II miejsce w Łazach jak
i w Porębie, a zespół Amonitki zdobył
na festiwalach wyróżnienie. Wykonawców w Porębie oceniały takie

gwiazdy jak: Katarzyna Piowczyk –
artystka śląskiej sceny muzycznej,
Eugeniusz „Geno” Witek – konferansjer, gospodarz Szlagierowej Listy
Telewizji TVS Silesia oraz Grzegorz
Seweryn – muzyk, aranżer, producent muzyczny. W Łazach skład jury
to Jacek Kierok, Edward Dworczniek
i Kaziemierz Sas, gwiazdy śląskiej
sceny muzycznej, znane m.in.: z TVS
Silesia, Radia Piekary.

Spotkanie autorskie
z Marcinem Ziernickim
W Gminnej Bibliotece Publicznej
we Włodowicach 16 listopada, odbyło
się spotkanie autorskie z pisarzem
p. Marcinem Ziernickim, autorem
książki: „Pomimo wszystko”.
„Pomimo wszystko” to poruszająca opowieść o granicach ludzkiej
wytrzymałości, o sile kobiecości,
miłości i przyjaźni. Śmiertelna cho-

tekst: AW
foto: AW

roba okazuje się być sitem, które
w precyzyjny sposób oddziela to,
co najważniejsze w życiu, od plew
nieistotnych spraw, a cierpienie… to
tylko jedna strona medalu.
Zapraszamy do przeczytania,
książka dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach
i filii w Rudnikach.

Nowości w bibliotece
Mijający rok był bardzo owocny
dla Gminnej Biblioteki Publicznej we
Włodowicach jak i dla filii w Rudnikach. Otrzymaliśmy grant w wysokości 4000 tysięcy złotych z programu
Biblioteki Narodowej „Zakup Nowości
wydawniczych do bibliotek”, który
realizowany jest w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.
A tym samym Gmina Włodowice
przyznała nam 6000 tysięcy złotych na
zakup nowości, co dało już spora pulę
finansową na zakup nowości wydawniczych. Wszystkie pozyskane środki
zostały w całości przeznaczone na
zakup książek dla Gminnej Biblioteki
Publicznej w Włodowicach oraz Filii
w Rudnikach.
Najbardziej atrakcyjną i najczęściej poszukiwaną przez czytelników
częścią zbiorów bibliotecznych są
nowości rynku wydawniczego. Dlate-

Tekst: AW
Foto: AW

go tak bardzo ważne jest dla każdej
biblioteki pozyskiwanie jak największych funduszy na zakup książek.
Gminna Biblioteka Publiczna we
Włodowicach w tym roku zmieniła swój wygląd zostały odświeżone
ściany, odrestaurowany parkiet, wygospodarowane miejsce na literaturę dla
najmłodszych czytelników. A Radna

Tekst: AW
Foto: AW

Pani Kasia Makieła doposażyła nas
w bardzo wygodne pufy, dzięki którym
w bibliotece powstała strefa relaksu. Księgozbiór w Gminnej Bibliotece
Publicznej we Włodowicach, wzrósł
o 320 pozycji. W fili Gminnej Biblioteki w Rudnikach, zostały wymienione
regały, a księgozbiór powiększył się
o 186 pozycji czytelniczych.
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Góra Włodowska dumna
ze swojej świetlicy
W ostatnim okresie, po wiosennym liftingu, świetlica w Górze
Włodowskiej zaczęła tętnić życiem.
Latem rozbrzmiewała gwarem i dziecięcym śmiechem. Zajęcia wakacyjne cieszyły się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza że prowadziła
je nasza sołtys Malwina Grabowska,
wkładając w nie całe swoje serce
i entuzjazm. W między czasie odbyły
się warsztaty bibułkarskie, gdzie
ujawniły się liczne talenty i zdolności
plastyczne wśród naszych najmłodszych, ale nie tylko. Z początkiem
roku szkolnego odbyła się prelekcja
– warsztaty pszczelarskie przybliżając nam świat miodów oraz specyfikę życia pszczelej rodziny. Zajęcia
prowadził pszczelarz z wykształcenia
Mikołaj Trzebuniak. W świetlicy uruchomiono także „NASZĄ BIBLIOTEKĘ”
powstałą ze zbiórki książek, które
otrzymały drugie życie i nie trafiły na
makulaturę. Mogą ponownie służyć
czytelnikom. Biblioteka powstała
z pomysłu radnej Aurelii Trzebuniak
pod patronatem Biblioteki Gminnej
we Włodowicach. Znalazło się wielu
ofiarodawców książek którym wyrażamy wdzięczność za piękny gest.

Niedawno zagościła w świetlicy pani
Justyna która wygłosiła bardzo ciekawą pogadankę o właściwościach
leczniczych ziół. Pod koniec listopada, na rozpoczęcie okresu świątecznego odbyły się kreatywne warsztaty
dla dzieci i tutaj ANIOŁY pojawiły się
w różnych odsłonach. 6 grudnia do
świetlicy zawitał Św. Mikołaj który
obdarował wszystkie dzieci prezen-
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Tekst: AT
Foto: AT

tami. Radość i śmiech dzieci i rodziców to piękne podziękowanie nie
tylko dla Św. Mikołaja, ale także dla
wszystkich którzy dołożyli swojej
energii i serca aby impreza się udała.
Kończąc rok wyrażamy nadzieję że
przyszły będzie obfitował w podobne
wydarzenia skupiające mieszkańców
i rozwijające ich zainteresowania
i zdolności.
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Gminny ośrodek kultury po remoncie

Dzięki pozyskanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, za
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” dokonano kapitalnego
remontu wnętrza GOK-u we Włodowicach. Odrestaurowano świetlicę na
I piętrze a także gruntownie przebudowano i doposażono kuchnię na II piętrze. Zmodernizowano także łazienki

na obu poziomach. Wszystko teraz lśni
nowością i świeżością . Ważnym w tym
działaniu było wyeliminowanie starego
typu pieca kuchennego, kaflowego,
opalanego węglem a także wzbogacenie kuchni w nowoczesne elementy
takie jak min. piece gazowe, lodówkę
z zamrażarką, regały, zlewozmywaki,
stoły robocze nierdzewne, elektryczną

Komunikat
Zanieczyszczenia tworzące smog
maja wiele źródeł, jednak większość
z nich powstaje w różnego rodzaju
procesach spalania. Największy problem stanowią min. instalacje grzewcze ogrzewające domy jednorodzinne
opalane niskiej jakości paliwami jak
również spalaniem odpadów komunalnych.
W związku z powyższym apeluję
do wszystkich mieszkańców Gminy
Włodowice o bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz
w piecach i kotłowniach domowych.
Pamiętajmy, że domowy piec nie
jest przeznaczony do spalania odpadów. Może zatkać się komin mokrą
sadzą i cofa się dwutlenek węgla,
którym możemy się zatruć, może
zapalić się komin i cała instalacja.
W związku z powyższym zabrania
się spalania w szczególności:
• wszelkich przedmiotów z tworzyw
sztucznych np. butelek, pojemników, toreb foliowych, zabawek itp.,

Tekst: LŁ
Foto: LŁ

patelnię gastronomiczną i pralkę automatyczną. Doposażono także świetlicę
w sprzęt audiowizualny i umeblowanie. Wartość prac i doposażenia wyniosła 140 233 zł. Zrealizowanie zadania
w dużej mierze przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej, integracji
oraz wyższej jakości życia w naszym
regionie.
Tekst: EM

• zużytych opon i innych odpadów
z gumy,
• obuwia i odzieży,
• sztucznej skóry,
• elementów drewnianych pokrytych
lakierem lub impregnowanych,
• opakowań po farbach, rozpuszczalnikach, lakierach,
• papieru z nadrukiem farb kolorowych
Zgodnie z zapisami w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
w gminie Włodowice właściciel nieruchomości korzystając z usług przedsiębiorcy ma obowiązek opróżniania
zbiornika bezodpływowego z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie
go przed przepełnieniem, wylewaniem
się nieczystości, zanieczyszczeniem
i skażeniem powierzchni ziemi i wód
podziemnych. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika
z ich instrukcji eksploatacji, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
Każdy wywóz nieczystości winien być
udokumentowany przez firmę świadczącą usługę.

Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych odbiór
odpadów wielkogabarytowych itp.
odbywa się dwa razy w roku wystawionych przed posesję. Do takich odpadów zalicza się; meble, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, tekstylia (ubrania, kołdry, pierzyny itp.),
odpady z ceramiki sanitarnej (muszle
klozetowe,
umywalki,
brodziki),
przeterminowane leki i chemikalia,
inne odpady niebezpieczne powstałe
w gospodarstwach domowych, zużyte
akumulatory i baterie, drzwi i okna
z szybami, zużyte opony w ilości do 4
szt., szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, popiół, opakowania wielkomateriałowe, bioodpady, odpady
remontowo-budowlane nie wymagające zezwolenia. Nadmienia się, że
odpady pochodzące od podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą typu mechanika samochodowa nie
są odbierane przez firmę, która odbiera odpady komunalne.
Nie pozwólmy więc, by ktoś zatruwał środowisko, w którym żyjemy!
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...

Czyn społeczny. Budowa ulicy Ogrodowej w Rudnikach. Lata 70 XXw.
Zachęcamy posiadaczy starych fotografii do udostępnienia ich w celu publikacji.
Gwarantujemy zwrot oryginału. Prosimy o kontakt z Redakcją.

Betlejemskie Światełko Pokoju
W niedzielny wieczór 15 grudnia,
Wójt wspólnie z Przewodniczącym
Rady Gminy udali się do Duchowej
Stolicy Polski na Jasną Górę. Tam harcerze przekazali lampion z płomieniem przywiezionym z Betlejem, na
ręce Księdza Biskupa Częstochowskiego Andrzeja Przybylskiego. Podczas
uroczystej mszy świętej Biskup przekazał płomień dla wszystkich ludzi
dobrej woli, w większości harcerzy
i skautów, aby rozjaśniał ciemności
naszego życia. Płomień betlejemskiego światła pokoju wraz z życzeniami,
pozdrowieniami oraz błogosławieństwem biskupim szczęśliwie został
dowieziony do naszej Gminy, skąd

każdy chętny może światełko zabrać
do swojego domu. Ponadto płomień
będzie rozesłany do osób starszych,

tekst: AHJ
foto: SI

samotnych i schorowanych, aby
wnosić nadzieję i radość z narodzenia
Dzieciątka.

