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włodowice najlepszą miejscowością 
powiatu zawierciańskiego

Uznając bardzo duże, pozytyw-
ne zmiany jakie w ostatnich latach 
dokonały się w sołectwie włodo-
wice, wójt naszej gminy zgłosił 
to sołectwo do ogłoszonego przez 
starostę zawierciańskiego konkur-
su o tytuł najlepszej miejscowo-
ści w powiecie. przez urzędników 
i wójta gminy została przygotowana 
specjalna, obszerna dokumentacja 
opisowa i fotograficzna. z począt-
kiem sierpnia do naszej miejscowo-
ści przyjechała komisja ekspercka, 
która w imieniu starosty miała za 
zadanie ocenić walory krajobrazo-
we, estetyczne, społeczne i kulturo-

we miejscowości. zapoznano się ze 
zrealizowanymi w ostatnim czasie 
inwestycjami, a także z działalno-
ścią organizacji społecznych oraz 
instytucji. pokaz włodowic odbył się 
przy użyciu eleganckiej, dwukonnej 
bryczki, którą obwieziono komi-
sję po najpiękniejszych zakątkach 
naszego stołecznego sołectwa. prze-
wodnikiem był wójt gminy, nato-
miast bardzo interesującą prelekcję 
w gminnym Ośrodku Kultury wygłosi-
ła jego dyrektorka aneta wieczorek. 
Członkowie komisji zostali oczaro-
wani urokiem naszych włodowic. 
toteż werdykt, który został ogłoszo-

ny ostatniego dnia sierpnia, na spe-
cjalnej uroczystości był dla nas swo-
istym spełnieniem i bardzo miłym 
przeżyciem. bezwzględnie uznano 
i ogłoszono, że włodowice zdoby-
wają tytuł naJlepszeJ mieJsCOwO-
ŚCi pOwiatU zawierCiańsKiegO. 
nagrodą, oprócz oczywiście prestiżu 
jest także spora kwota 8 tys. zł, na 
wydatek który mieszkańcy zatwier-
dzili na zebraniu wiejskim. pomysł 
podsunął wójt. Jest to iluminowany 
herb gminy, który postawiony będzie 
na naszym rynku. będzie on nie tylko 
ozdobą, ale także tłem do robienia 
sobie zdjęć selfie. 
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aneta wieczorek małgorzata Konarska,
Dorota Cybul,
barbara Okraska,
elżbieta trepka

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.

gminy
włODOwiCe

egzemplarz bezpłatny - KwartalniK

reDaKtOr naCzelna: sKłaD reDaKCJi: aDres reDaKCJi:

media11.pl – Drukarnia internetowa
al. Kołłątaja 73, 42-500 będzin

DrUK:

gmina włODOwiCe
ul. Krakowska 26, 42-421 włodowice

wyDawCa:

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.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z licznymi problematycznymi sytuacjami związanymi z odbiorem zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas zbiórki tzw. odpadów wielkogabarytowych, 
informuję że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym zakazuje się zbierania niekompletnego sprzętu. 
Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, 

z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, 
podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, 

z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Wobec powyższego odpady typu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany kompletny 
a właściciel nieruchomości jest zobowiązany i odpowiedzialny za wystawienie kompletnego 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 Kierownik Ref. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
 Ewa Miśkiewicz.

KOMpOStOWNIK 

W związku z podjętą uchwałą nr 165/xvII/2020 Rady gminy włodowice  z  dnia  12  sierpnia 2020r.  
w sprawie: wzoru  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy włodowice informuję, 
że złożone dotychczas deklaracje zachowują moc prawną. Właściciele nieruchomości, 

którzy chcą zadeklarować kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych 
winni złożyć nową deklarację. 

Na tej podstawie będzie naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca 
zwolnienie z części opłaty z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania 

w nim bioodpadów. Wybierając sposób i  miejsce kompostowania, należy wziąć  
pod uwagę ewentualne uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i tak zlokalizować kompostowanie, 

aby nie powodować  tych uciążliwości. 
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Uchwały Komitetu „pałacowi na ratunek” 
niezgodne z prawem

wojewoda Śląski za niezgod-
ne z prawem uznał uchwały złożone 
przez grupę mieszkańców do rady 
gminy włodowice w ramach obywa-
telskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
Uchwały dotyczyły wyrażenia woli 
nieodpłatnego przejęcia na rzecz 
gminy włodowice nieruchomości sta-
nowiącej własność skarbu państwa 
oraz wyrażenia woli powierzenia 
zarządu nad nieruchomością stano-
wiącą ruiny pałacu na rzecz stowa-
rzyszenia „Dla gminy włodowice”. 
Do projektów uchwał przedłożonych 
przez Komitet inicjatywy Uchwało-
dawczej „pałacowi na ratunek” dołą-
czono listy poparcia mieszkańców. 
Uchwały zostały przyjęte przez radę 
gminy sześcioma głosami „za” na 
sesji w dniu 23 czerwca br. (9 radnych 
wstrzymało się od głosu). z treścią 
wydanych przez wojewodę rozstrzy-
gnięć nadzorczych stwierdzających 

nieważność uchwał można się zapo-
znać na stronie bip gminy włodowice 
w zakładce – obywatelska inicjatywa 
uchwałodawcza. w jednym z roz-
strzygnięć czytamy między innymi, 
że przekazanie częściowego zarządu 
nieruchomością podmiotowi społecz-
nemu, jakim w tym przypadku jest 
stowarzyszenie „Dla gminy włodo-

wice” należy do kompetencji organu 
wykonawczego czyli wójta, a nie do 
rady gminy. 

należy postawić tezę, że autor 
banerów wiszących od początku 
czerwca na terenie sołectwa wło-
dowice i parkoszowice (z napisem 
„wniosek odrzucony”) wykazał się 
niezwykłą zdolnością przewidywania.

podsumowanie zebrań wiejskich
28 września zakończyła się kampania zebrań wiej-

skich w poszczególnych sołectwach, gdzie głównym 
punktem każdego z nich był wybór zadania w ramach 
Funduszy sołeckich. Jak co roku nieprzerwanie od 11 lat 
w naszej gminie z budżetu gminnego wyodrębniany jest 
tzw. fundusz sołecki o przeznaczeniu którego decydują 
mieszkańcy uczestniczący w zebraniu. zebrania zwoła-
ne zostały zgodnie z ustalonym uprzednio terminarzem, 
w każdym z zebrań uczestniczył wójt gminy, natomiast 
w poszczególnych miejscowościach sołtysi a także radni 
rady gminy. Każde zebranie miało swoją własną specyfi-
ką, oraz mniejszą lub większą frekwencję, niemniej na 

każdym podjęto odpowiednią decyzję. zadania wybrane 
przez mieszkańców to: parkoszowice –nawierzchnia drogi 
w kierunku morska, skałka Kopaniny – budowa chodnika 
przy drodze gminnej, zdów remont nawierzchni asfal-
towej przy remizie Osp. w pozostałych siedmiu sołec-
twach zrezygnowano z funduszu sołeckiego na rzecz 
dofinansowania budowy chodników przy drogach powia-
towych. inwestycje będą realizowane wspólnie z powia-
tem zawierciańskim. podczas zebrań omówiono sprawy 
bieżące poszczególnych wsi a także wójt zrelacjonował 
uwarunkowania wpływające na podwyżkę cen wywozu 
odpadów komunalnych.

uwaga 

Urząd Gminy Włodowice informuje, że od 1.10.2020r. na terenie gminy Włodowice odbywa się spis rolny 
przeprowadzany przez rachmistrza terenowego. W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiczną 

rachmistrz terenowy, który został wytypowany do obsługi terenu gminy Włodowice będzie spisywał gospo-
darstwa rolne wyłącznie telefonicznie. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu przeprowadzania spisu rolnego 

będą zamieszczane na stronie internetowej urzad@wlodowice.pl w zakładce Rolnictwo. 
W sprawie powszechnego Spisu Rolnego proszę dzwonić na nr tel. 34 315 30 01 wew. 108. 
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podsumowanie programu Operacyjnego 
pomoc Żywnościowa 2014-2020 

podsumowanie programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z europejskiego Funduszu 
pomocy najbardziej potrzebującym, podprogram 2019

gminny Ośrodek pomocy społecznej we włodowicach przy współpracy z bankiem Żywności w Częstochowie w dniu 
24.09.2020r zakończył wydawanie żywności z programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa podprogram 2019 współfinasowa-
nego z europejskiego Funduszu pomocy najbardziej potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkań-
com gminy pomocy żywnościowej w okresie od stycznia do września 2020r. 

mieszkańcy gminy włodowice bezpłatnie otrzymali paczki żywnościowe w których znajdowały się artykuły: 
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe); 
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHt, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, 
• filet z makreli w oleju,
• cukier (cukier biały, sok jabłkowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
Żywność była wydawana w tym okresie partiami, sześć razy, pomimo niedogodności związanych ze stanem epidemii 
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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.

gminy 
WłOdOWiCe

egzemplarz bezpłatny - KWartalniK 

redaKtOr naCzelna: SKład redaKCJi: adreS redaKCJi:

media11.pl – drukarnia internetowa 
al. Kołłątaja 73, 42-500 będzin 

druK:

gmina WłOdOWiCe
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

WydaWCa:

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.

aKCJa zima
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Włodowice w sezonie 2018/2019
osoba odpowiedzialna Sławomir Jędruszek, tel. 34 3153001 wew. 120; 692413192.
 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Włodowice w sezonie 2018/2019
osoba odpowiedzialna leszek bartosz; tel. 34 3557005; 606899416.

OgłOSzenie W SpraWie WydaWania ŻyWnOŚCi W 2019 r.

                  gminny Ośrodek pomocy Społecznej we Włodowicach informuje: 
że w miesiącu styczeń 2019 r. żywność nie będzie wydawana 

w ramach programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, (pOpŻ) 
realizowanego w ramach europejskiego Funduszu pomocy 

najbardziej potrzebującym z podprogramu 2018.

terminy wydawania Żywności w 2019 r.:
22 luty 2019 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 14.00 

29 marzec 2019 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 14.00. 

Fakty Gminy Włodowice 2Numer 04 (20)/2018

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.

gminy 
WłOdOWiCe

egzemplarz bezpłatny - KWartalniK 

redaKtOr naCzelna: SKład redaKCJi: adreS redaKCJi:

media11.pl – drukarnia internetowa 
al. Kołłątaja 73, 42-500 będzin 

druK:

gmina WłOdOWiCe
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

WydaWCa:

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.

aKCJa zima
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Włodowice w sezonie 2018/2019
osoba odpowiedzialna Sławomir Jędruszek, tel. 34 3153001 wew. 120; 692413192.
 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Włodowice w sezonie 2018/2019
osoba odpowiedzialna leszek bartosz; tel. 34 3557005; 606899416.

OgłOSzenie W SpraWie WydaWania ŻyWnOŚCi W 2019 r.

                  gminny Ośrodek pomocy Społecznej we Włodowicach informuje: 
że w miesiącu styczeń 2019 r. żywność nie będzie wydawana 

w ramach programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, (pOpŻ) 
realizowanego w ramach europejskiego Funduszu pomocy 

najbardziej potrzebującym z podprogramu 2018.

terminy wydawania Żywności w 2019 r.:
22 luty 2019 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 14.00 

29 marzec 2019 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 14.00. 

Fakty Gminy Włodowice 2Numer 04 (20)/2018

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.

gminy 
WłOdOWiCe

egzemplarz bezpłatny - KWartalniK 

redaKtOr naCzelna: SKład redaKCJi: adreS redaKCJi:

media11.pl – drukarnia internetowa 
al. Kołłątaja 73, 42-500 będzin 

druK:

gmina WłOdOWiCe
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

WydaWCa:

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.

aKCJa zima
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Włodowice w sezonie 2018/2019
osoba odpowiedzialna Sławomir Jędruszek, tel. 34 3153001 wew. 120; 692413192.
 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Włodowice w sezonie 2018/2019
osoba odpowiedzialna leszek bartosz; tel. 34 3557005; 606899416.

OgłOSzenie W SpraWie WydaWania ŻyWnOŚCi W 2019 r.

                  gminny Ośrodek pomocy Społecznej we Włodowicach informuje: 
że w miesiącu styczeń 2019 r. żywność nie będzie wydawana 

w ramach programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, (pOpŻ) 
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terminy wydawania Żywności w 2019 r.:
22 luty 2019 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 14.00 

29 marzec 2019 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 14.00. Covid19. wydano 22 283 kg żywności dla 309 osób ze 148 rodzin znajdu-
jących się w trudnej sytuacji życiowej, które złożyły stosowne oświadcze-
nia potwierdzające dochody. wartość wydanej żywności wyniosła 103 299 
zł.

gmina włodowice pokryła częściowe koszty transportu pomocy żywno-
ściowej dla mieszkańców gminy włodowice w kwocie 3900 zł.
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Działaj lokalnie 

gminny Ośrodek Kultury we wło-
dowicach realizuje projekt „Działaj 
lokalnie 2020” z Centrum inicjatyw 
lokalnych w zawierciu - „wspaniała 
historia, bezpieczna przyszłość.” 

 w ramach dotacji na nasze dzia-
łania pozyskaliśmy 5 tysięcy złotych

Jednym z działań projektowych 
jest nagranie filmu promocyjne-

go włodowic. poprzez film chcemy 
wzmocnić promocję naszej gminy 
w sieci, zainteresować i wypromo-
wać włodowice jako miejsce ciekawe 
i atrakcyjne dla turystów, zwłaszcza 
w związku z Jubileuszem 800 - lecia. 
Film ukazuje piękno, wyjątkowy 
klimat tego miejsca, a przedstawiona 
krótka opowieść przybliża bogactwo 
i niezwykłą historię włodowic.

Film jest już ukończony i można 
go obejrzeć na stronie Facebook 
gminnego Ośrodka Kultury we włodo-
wicach, stronie gminy włodowice lub 
youtube,wpisując włodowice – Dzia-
łaj lokalnie 2020.Kolejne działania 
jakie będziemy realizować, to warsz-
taty kreatywnego szycia i warsztaty 
zdrowego stylu życia.

w ubiegłym roku w projekcie 
Działaj lokalnie brały udział Kgw 
„borowianki” ze zdowa oraz grupa 
nieformalna – góra włodowska. na 
zakończenie edycji Działaj lokalnie 
zorganizowany był konkurs: „Opo-
wiedz”, podczas którego odbyły się 
warsztaty z zakresu przygotowywania 
krótkich filmów promocyjnych. zre-
alizowane filmy brały udział w kon-
kursie. pierwsze miejsce i nagroda 
rzeczowa o wartości 400 zł została 
przyznana paniom z Kgw „borowian-
ki”, a miejsce drugie oraz nagrodę 
w wysokości 200 zł otrzymała grupa 
nieformalna góra włodowska.

rok szkolny w nowej rzeczywistości
1 września bieżącego roku, 

uczniowie po prawie sześciomie-
sięcznym pobycie w domu, jak nigdy 
wcześniej, z wielką radością pobiegli 
do szkół, by powitać nowy rok szkol-
ny 2020/2021 w trybie stacjonarnym. 
rodzice i nauczyciele również ode-
tchnęli z ulg. szkoły, podobnie jak 
w marcu, ponownie stanęły przed 
nowym niełatwym wyzwaniem. zgod-
nie z wytycznymi ministra zdrowia, 
głównego inspektora sanitarnego 
i ministra edukacji narodowej opra-
cowano szczegółowe wewnętrzne 
procedury organizacji życia szkolnego 
w celu zminimalizowania ewentual-
nego zagrożenia dla zdrowia uczniów 
i pracowników. Dyrektorzy skorzysta-
li z wniosków o zaopatrzenie w bez-
płatne środki do dezynfekcji rąk i do 
powierzchni, środki ochrony osobistej 
w postaci maseczek jednorazowych, 
bezdotykowy dezynfekator. zakupio-
no bezdotykowe termometry, środki 
czystości, dodatkowy sprzęt ułatwia-

jący zachowanie czystości w pomiesz-
czeniach. Ustalono szybką ścieżkę 
kontaktu z rodzicami/ prawnymi 
opiekunami uczniów oraz powiatową 
stacją sanitarno – epidemiologiczną 
w zawierciu. zapewnione są miejsca 
do odizolowania ucznia lub pracow-
nika szkoły/przedszkola w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych. 

 szkoły doskonalą się w zakresie 
jednolitej platformy taems na wypa-
dek wystąpienia konieczności zdalne-
go nauczania. na bieżąco sprawdzany 
jest stan sprawności sprzętu kompu-
terowego i sieci internetowej – pod-
pisano umowy z Ogólnopolską siecią 
edukacyjną na dostarczenie szero-
kopasmowego internetu. w związku 
z pandemią wirusa sars CoV – 2 szkoły 
pozyskały nowe laptopy (sp włodowi-
ce – 21, Filia w zdowie - 2, sp rudni-
ki - 14) które, w przypadku nauczania 
na odległość, mogą być wypożyczone 
uczniom i nauczycielom. 

 Funkcjonowanie szkół, oddzia-

łów przedszkolnych i przedszkola jest 
objęte bieżącym monitorowaniem. 
Opracowane zasady postępowania są 
na bieżąco obserwowane i modyfiko-
wane, zgodnie z potrzebami.

 zachowanie podwyższone-
go reżimu sanitarnego, szczególnie 
dystansu miedzy uczniami stęsknio-
nymi za bezpośrednim kontaktem 
z rówieśnikami i nauczycielami, jest 
bardzo trudne. zdecydowana więk-
szość uczniów postępuje jednak 
bardzo odpowiedzialnie i przestrzega 
ustalonych procedur. Życie szkolne 
powoli wraca do „normalności” – są 
nieśmiałe plany konkursów, zawodów, 
wycieczek klasowych. Oby udało się 
wytrwać do 25 czerwca 2021r. na 
początku roku szkolnego wypada 
życzyć uczniom, ich rodzicom, nauczy-
cielom spokojnej, bezpiecznej nauki 
i pracy w formie tradycyjnej, czyli 
w szkolnej sali. mimo że jest inaczej, 
mamy nadzieję na liczne edukacyjne 
i wychowawcze osiągnięcia.
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Jura senior festiwal

amonitki i Kapela Jurajska wystąpi-
ły na wojewódzkim Festiwalu piosenki 
dla seniorów:”Jura senior Festiwal” 
w porębie. w tym roku z powodu epide-
mii impreza odbyła się on-line. zespoły 
nagrywały swoje piosenki i wysyłały na 
konkurs, w którym brało udział 46 arty-
stów. nagranie oceniało Jury: mariusz 
Kalaga, grzegorz poloczek, Jacek silski 

zespół amonitki za wykonaną pio-
senkę:”w moim ogródeczku”, otrzy-
mał wyróżnienie specjalne z nagrodą. 
Kapela Jurajska otrzymała wyróżnie-
nie. teledyski można obejrzeć na stro-
nie Facebook gminnego Ośrodka Kul-
tury we włodowicach, stronie gminy 
włodowice lub youtube.

to już szósty raz...

Ksiądz roman Dziembowski, 
proboszcz parafii góra włodow-
ska – zdów od momentu gdy został 
proboszczem czyli od 6 lat, nie-
przerwanie organizuje pielgrzymki 
rowerowe do sanktuarium w leśnio-
wie. również i w tym roku zebrał 
chętnych którzy w niedzielny pora-
nek 13 września udali się własnymi 
rowerami ze zdowa przez boboli-
ce, łutowiec, moczydło, trzebniów, 

Czatachowę i przewodziszowice do 
leśniowa. Cała grupa liczyła 37 osób 
w przedziale wiekowym od lat 2 do 
60 lat. rowerzyści dotarli na miej-
sce w porze obiadowej toteż posilili 
się wybornym bigosem przygotowa-
nym przez szefową Kgw borowian-
ki bożenę piekarczyk, była kawa 
i wspaniałe ciasta upieczone przez 
gospodynie ze zdowa. punktualnie 
o 14 msza odprawiona przez nasze-

go proboszcza wzmocniła dusze 
pielgrzymów, aby mogli bezpiecznie 
wrócić do swoich zajęć i z jeszcze 
większym entuzjazmem pracować 
na chwałę pana. 

wszyscy uczestnicy bezpiecznie 
wrócili do zdowa na godz. 17 po prze-
jechaniu 32 kilometrów w wyjątko-
wo pięknym jurajskim terenie. Już 
teraz planują kolejną pielgrzymkę 
za rok, w drugą sobotę września. 
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piękna tradycja pomimo pandemii

podtrzymując wieloletnią trady-
cję starosta powiatowy zorganizował 
uroczystość dożynkową w niedzielę 23 
sierpnia. w tym roku wyjątkowo obfi-
cie bo wspólnie z prezydentem miasta 
zawiercia, a także Księdzem biskupem 
andrzejem przybylskim,jako Dożyn-
ki diecezjalno – powiatowo – gminne. 
na uroczystość oprócz wójta udała 
się delegacja naszej gminy w składzie 
przewodniczący rady gminy, sekre-
tarz gminy, sołtys sołectwa zdów 

a także panie skupione w Kgw boro-
wianki w zdowie. w tej miejscowo-
ści przygotowywano przez wiele dni 
bardzo oryginalny wieniec dożynkowy 
w kształcie kombajnu bizon. Jego kon-
strukcja wywołała spore zaintereso-
wanie, przyznano mu trzecie miejsce 
w konkursie na najładniejszy wieniec 
dożynkowy. po uroczystej, dożynkowej 
mszy, wszystkie delegacje rozjechały 
się do swoich miejscowości, z uwagi na 
pandemię. tydzień później 30 sierpnia 

w zdowie nastąpiła swoista powtórka, 
tyle że na szczeblu parafialnym. w tym 
też dniu świętowano dożynki parafial-
ne we włodowicach które zbiegły się 
z odpustem parafialnym. przepięk-
ne wieńce przygotowały gospodynie 
z rzędkowic i włodowic. tegoroczne 
plony były bardzo obfite, toteż szcze-
gólnie należało się podziękowanie 
zgodnie ze staropolskim porzekadłem 
„zboże u progu trzeba podziękować 
panu bogu”.

Konkurs gluten

gminna biblioteka publiczna wzięła 
udział w konkursie „biblioteka bezglu-
tenowa”, wysyłając na konkurs wier-
szyk dla dzieci. Otrzymaliśmy nagrody, 
książki i poradniki na temat celiakii 
i diety bezglutenowej. Oto nagrodzony 
wierszyk:

„biedroneczka gluteneczka”
biedroneczka gluteneczka przez 

las ciemny podążała. Ciężko nóżki
podnosiła, bo o brzuszek wciąż 

wadziła. maszeruje, ledwo idzie, dyszy, 
sapie, całe ciało swędzi drapie. bie-
droneczko moja miła gdybyś gluten 
odstawiła, nie dla ciebie te przysmaki 
bo nabawisz się celiakii. zdrowa dieta, 
wyrzuć zboże i na brzuszek to pomoże, 
od tej pory moja mała bez glutenu 

twoja strawa. i tym samym biedronecz-
ka cały gluten odrzuciła, zdrowo żyła, 
dużo ćwiczyła do wszystkich się uśmie-
chała i Free glutenka się nazwała:) 

biblioteka zorganizowała konkurs 
dla najmłodszych czytelników, na obra-
zek ilustrujący nagrodzony wierszyk. 
wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
za wykonana prace.
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radio

internetowe radio zawiercie 
gościło 31 sierpnia 2020r. w gminie 
włodowice.

zapraszamy do odsłuchania audy-
cji, która w tym roku nagrywana była 
przy ruinach pałacu we włodowicach. 
audycji można posłuchać na stronie 
radia zawiercie i Facebook gminy 
włodowice i gminnego Ośrodka kultu-
ry we włodowicach.

mała książka - wielki człowiek
gminna biblioteka publiczna we 

włodowicach bierze udział w kolejnej 
edycji projektu: 

mała książka 
- wielki człowiek,
organizowanej 
przez instytut Książki.

Dzieci w wieku od 3- 6 lat, które 
odwiedzą lub zapiszą się do bibliote-
ki otrzymają wyprawkę Czytelniczą 
- książkę z opowiadaniami oraz Kartę 
małego Czytelnika. na rodziców cze-
kają broszury informacyjne, przypo-
minające, jak duże znaczenie ma czy-
tanie w procesie rozwoju dzieci.

 zapraszamy do biblioteki:)

narodowe czytanie w bibliotece
narodowe Czytanie to ogólno-

polska akcja społeczna zainicjowana 
przez prezydenta rzeczypospolitej 
polskiej, której celem jest popula-
ryzacja czytelnictwa, promowanie 
bogactwa polskiej literatury oraz 
wzmocnienie poczucia narodowej 
tożsamości. Co roku w akcję włączają 
się miłośnicy literatury czytając dla 
publiczności wybrane fragmenty dzieł 
literackich ogłoszonych przez prezy-
denta rp. Uczestnicy przedsięwzięcia 

mają także możliwość stemplowania 
własnych dzieł okolicznościową pie-
częcią, przygotowaną przez kancela-
rię prezydencką. 

gminna biblioteka publiczna we 
włodowicach włączyła się w tę inicja-
tywę i co roku organizuje happeningi 
czytelnicze, polegające na głośnym 
czytaniu dzieł polskich mistrzów lite-
ratury. tegoroczną lekturą była: „bal-
ladyna”, Juliusza słowackiego.

pożyteczny upominek dla pierwszoklasistów
Jak co roku, przez dziewięć 

ostatnich lat, również i teraz ucznio-
wie klas pierwszych  na akademiach 
związanych ze ślubowaniem i przyj-
mowaniem w poczet uczniów otrzy-
mywali upominki od wójta. w tym 
roku akademia odbyła się  w bardzo 
okrojonym składzie ale, za pośred-
nictwem pań Dyrektorek szkół we 
włodowicach i rudnikach przeka-
zane zostały naszym najmłodszym 
uczniom eleganckie czapeczki z napi-
sem gmina włODOwiCe. z założenia 

jest to prezent dla najmłodszych ale 
nade wszystko element znakomicie 
poprawiający widoczność dziecka 
przez innych uczestników dróg. Dzie-
ciaki w trosce o swoje bezpieczeń-
stwo powinni jak najczęściej chodzić 
w tych czapeczkach bo są wygodne, 
modne, funkcjonalne i niesłychanie 
rzucające się w oczy. trudno ich nie 
zauważyć, a droga hamowania przez 
kierowcę  znacznie się wydłużą co 
może zapobiec niejednemu wydarze-
niu w ruchu drogowym.



Fakty Gminy Włodowice9 Numer 02 (26)/2020

rzędkowice - poświęcednie samochodu 
i medale dla najlepszych

niedzielna msza święta 26 lipca 
była niezwykła i wyjątkowa. O 11:00 
we włodowickim kościele odbyła się 
msza na której ksiądz mariusz walczyk 
poświęcił nowy samochód rzędkowic-
kiej straży. po mszy wszyscy strażacy 
z tej jednostki udali się przed swoją 
remizę, gdzie na krótkiej uroczysto-
ści nastąpiło wręczenie odznak oraz 

dekoracja medalami wyróżniają-
cych się druhien i druhów strażaków. 
zarówno dziewczęta jak też i chłopcy 
z młodzieżowej Drużyny pożarniczej 
przy Osp w rzędkowicach otrzymali 
złote i srebrne odznaki mDp, kilu stra-
żaków otrzymało odznakę „strażak 
wzorowy”. najwyższym odznaczeniem 
udekorowany został druh sławomir 

Janoska - złoty medal za zasługi dla 
pożarnictwa, zaś druhowie adam bialik 
i Krystian bednarz otrzymali srebrne 
medale natomiast druhowie mariusz 
Haładus i Konrad ibek, medale brązo-
we. gratulacje i życzenia dla naszych 
dzielnych strażaków przekazał wice-
prezes zarządu powiatowego Osp rp 
w zawierciu druh adam szmukier.

super nowoczesne piece
w wyniku prac termomoderni-

zacyjnych w budynku byłej szkoły 
w rzędkowicach oraz w siedzibie 
zakładu Usług Komunalnych (dawny 
posterunek policji) zostały między 
innymi zdemontowane piece, zastę-
pując stare kopciuchy opalane 
węglem nowoczesnymi piecami na 
pellet i gaz. Dotychczas przez okres 
grzewczy zużywano odpowiednio 20 
ton w rzędkowicach i 18 ton we wło-
dowicach. Obecnie w tych budynkach 
kotłownie lśnią czystością, a otocze-
nie już nigdy nie zazna dolegliwo-

ści wywoływanych dymem z komi-
nów w naszych gminnych obiektach. 
remonty zostały wykonane z fun-

duszy Unii europejskiej w ramach 
regionalnego programu Operacyjne-
go województwa Śląskiego. 
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pOWSZEchNy SpIS ROlNy 2020 
– StaNOWISKO KOMpUtEROWE dO SaMOSpISU 

INtERNEtOWEGO W URZędZIE GMINy WŁOdOWIcE
gminne biuro spisowe informuje, 

że w Urzędzie gminy we włodowicach od 1 września do 30 listopada 2020 r. 
funkcjonuje bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w powszechnym spisie rolnym 2020.

Celem funkcjonowania gminnego punktu spisowego  jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego 
użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadających warunków technicznych do dokonania samospisu.

stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach powszechnego spisu rolnego 
będzie dostępne w godzinach pracy Urzędu gminy.

aby spisać się należny przygotować wcześniej:
numer gospodarstwa rolnego (m.in. otrzymany w liście od prezesa gUs),

numer pesel (będzie potrzebny do zalogowania się),
informacje o powierzchni gruntów, zasiewów, stosowanych nawozach, itp.

w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym 
proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu samospisu.

nr telefonu : 34 315 30 01 wew. 108. 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Włodowice!

Zachęcamy do udziału w rządowym projekcie 
„Pod biało – czerwoną”.

projekt „pod biało – czerwoną” zakłada sfinansowanie przez rząd rp zakupu masztów i flag 
w każdej z gmin w polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. inicjatywa zakupu masztu 

i flagi zależeć będzie od mieszkańców.
aby wziąć udział w akcji należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online za pomocą strony 

internetowej. w przypadku gminy włodowice należy zebrać co najmniej 100 głosów.
głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana 

w centralnym miejscu gminy, mogą oddać jej mieszkańcy, w tym osoby niepełnoletnie.

Jak zapowiada rząd „pod biało – czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. 
„nie tylko uhonoruje poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci 

do patriotycznych postaw i dumy z bycia polakami” – czytamy na stronie projektu.

 Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk rzeczypospolitej 
nad armią bolszewicką w bitwie warszawskiej w 1920r. 

 gmina włodowice została już zgłoszona do projektu „pod biało – czerwoną”. 
teraz potrzebne są państwa głosy. 

Jako lokalny lider projektu w naszej gminie zachęcam państwa bardzo serdecznie do popierania 
inicjatywy ustawienia masztu z flagą na terenie naszej małej Ojczyzny.

Głosy poparcia składane są elektronicznie poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: 
https://bialoczerwona.www.gov.pl/ 

do 11 listopada.

zgodnie z regulaminem w ankiecie podaje się następujące dane: imię i nazwisko, województwo, 
miejscowość, adres e-mail, imię i nazwisko lidera, który zachęcił państwa do oddania głosu.

 liczy się każdy głos, dlatego proszę państwa o wypełnienie i wysłanie ankiety. 
 bez względu na wymogi minimalne określone w regulaminie projektu zachęcam państwa do oddawania 

jak największej liczby głosów poparcia. Dla trzech gmin, które osiągną najlepsze procentowo wyniki 
w stosunku do liczby mieszkańców, przewidziana jest nagroda specjalna w postaci wizyty prezesa rady 

ministrów na uroczystości oddania do użytku masztu z „biało-czerwoną”. 
 Ostatecznej weryfikacji głosów poparcia dokonuje oraz decyzję o zakwalifikowaniu danej gminy do 

udziału w projekcie podejmuje powołana specjalnie w tym celu przez organizatorów Komisja projektowa. 

Dziękując za poświęcony czas oraz wypełnienie ankiety pozostaję z wyrazami szacunku.
 

lokalny lider projektu
wójt gminy włodowice - adam szmukier
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...

Uroczyste przekazanie nowego 
sztandaru ufundowanego przez 

społeczeństwo dla Osp góra 
włodowska 1972r.

zachęcamy posiadaczy starych 
fotografii do udostępnienia ich 

w celu publikacji.
gwarantujemy zwrot oryginału. 
prosimy o kontakt z redakcją.

Funkcjonalna siłownia 
plenerowa w Hucisku

Dnia 3 lipca przekazano społe-
czeństwu uroczyście przecinając sym-
boliczną wstęgę - siłownię plenerową 
zlokalizowaną na placu przy świetli-
cy promyczek w Hucisku. inwestycję 
zrealizowano za pieniądze z funduszu 
sołeckiego, który mieszkańcy tej miej-

scowości przeznaczyli na taki obiekt. 
siłownia jest naturalnym uzupełnieniem 
placu zabaw oraz dobrze doposażonej 
świetlicy. Urządzenia zainstalowane 
w tej siłowni pozwolą zwiększyć spraw-
ność fizyczną osób w różnym wieku, 
ale także wzmocnić więzi społeczne. 

podczas ćwiczeń można się spotkać ze 
znajomymi, popilnować dzieci bawiące 
się na przyległym placu zabaw, a także 
wymienić swoje poglądy z osobami 
ćwiczącymi na sąsiednim urządzeniu. 
w sumie zabudowano 5 urządzeń tre-
ningowych o łącznej wartości 19 557 zł. 


