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Mieszkaniec Skałki pan Hieronim Konieczniak opowiada o swoich pasjach,
życiu zawodowym i rodzinnym.
Niebawem, bo już jesienią br. Pan Hieronim będzie
obchodził swoje 85 urodziny,
przyszedł na świat w Będuszu i tam spędził młodość.
Natomiast po ożenku osiadł
w Skałce, gdzie rozbudował
dom po swoich teściach.
Większość prac budowlanych wykonywał sam wykazując się nieprzeciętnymi
umiejętnościami manualnymi i organizatorskimi. Samodzielnie wykonał instalację
elektryczną, wodociągową
czy centralnego ogrzewania, które po dziś dzień
bezawaryjnie funkcjonują.

Także w pojedynkę wybudował szambo, które przy
jego systemie pracy murował po godzinach, nieraz do
późnej nocy, nawet do 2:00,
mając w perspektywie rankiem udać się do pracy w
Katowicach. Przy ciągłym
zaangażowaniu zawodowym
zmuszony został do wykonywania wszystkich czynności metodą małych kroków.
Większość zawodowego życia spędził w katowickiej firmie BIPROMET (32 lata), na
stanowisku projektanta elementów technicznych. Ma na
swoim koncie 17 racjonali-

zatorskich zgłoszeń patentowych, które świadczą o jego
pomysłowości, wyobraźni i
kulturze technicznej. Jednak
największe uzdolnienia ma
w dziedzinie plastycznej.
Dopiero na emeryturze mając więcej czasu odkrył swój
talent malarski. Pan Hieronim maluje wierne kopie
obrazów znanych autorów.
Swoje dzieła wykonuje techniką olejną na płycie pilśniowej. Może poszczycić się
około 60 wykonanymi obrazami o tematyce religijnej i
historycznej. W kościele w
Rudnikach wyeksponowany

jest jego wykonawstwa obraz Jezusa Miłosiernego który ofiarował do tej świątyni.
Kopiował także kilkakrotnie
i bardzo udanie Matkę Bożą
Cygańską. W jego pracach
artystycznych oraz codziennym życiu dzielnie wspiera i
dodaje mu otuchy małżonka
pani Aleksandra , która przez
35 lat była nauczycielką z
czego przez 9 lat pełniła stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Rudnikach.
Państwo Konieczniakowie w
sierpniu tego roku będą obchodzić 56 rocznicę swojego
małżeństwa.
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SILNA WICHURA ZROBIŁA SWOJE
Wichury są coraz częstszym elementem zmieniającego się klimatu. W lutym, właśnie taka wichura dokonała zniszczenia elementu konstrukcyjnego wieży kościoła we Włodowicach.
Krzyż, który był wymieniony na
nowy w 2012 r. został zerwany wraz
z pozłacanym kulistym pojemnikiem i
drewnianym fragmentem więźby hełmu wieży kościelnej. Do czasu przyjazdu strażaków z PSP w Zawierciu,
uszkodzone elementy trzymały się
instalacji odgromowej, ale w czasie
interwencji oderwały się i upadły na
plac kościelny. Nikomu nic się nie stało, niemniej poważna szkoda została
wyrządzona przez siły natury. Obecnie dokonywane jest rozpoznanie

jak najskuteczniej, jakim sposobem
przywrócić krzyż na swoje miejsce,
ale będzie to z pewnością trudne i
co gorsza kosztowne zadanie. Czubek wieży znajduje się na wysokości
około 50 m i najpewniej tak wysokie
i stabilne rusztowanie trzeba będzie
ustawić do prac rekonstrukcyjnych.
Nasz przepiękny kościół został pozbawiony na chwilę obecną bardzo
ważnego elementu, ale mamy nadzieję, że krzyż wróci jak najszybciej na
swoje miejsce.

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY W GMINIE WŁODOWICE,
ZADANIA, KOSZTY, MOŻLIWOŚCI W RÓŻNYCH PŁASZCZYZNACH
Samorząd gminny jeszcze nie odbił się od kryzysu wywołanego pandemią COViD-19, a już pojawiło się przed
nami nowe wyzwanie, niespotykane na
taką skalę w najnowszej naszej historii, a polegające na organizowaniu pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy.
Od chwili agresji Rosji na Ukrainę tj. 24
lutego, samorząd, parafie, organizacje
pozarządowe, mieszkańcy gminy rozpoczęli organizowanie zbiórek żywności,
odzieży, środków higieny i czystości
oraz wszystkiego co może być pomocne i potrzebne zarówno dla tych, którzy pozostali na miejscu w Ukrainie, jak
również dla tych, który przybyli do nas,
aby tu schronić się przed brutalnością
wojny. Zaimprowizowaliśmy główną
składnicę tych rzeczy w budynku Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach, gdzie dowieziono szeroki asortyment ze wszystkich sołectw. Nasza
Gmina zgodnie z zapisami ustawy z 12
marca br. o pomocy obywatelom Ukra-

iny, rozpoczęła realizację określonych
zadań poprzez rejestrację wszystkich
miejsc, gdzie przebywają uchodźcy,
zarówno w domach mieszkalnych, jak
też hotelach, pensjonatach czy agroturystykach. Kolejnym zadaniem jest
nadawanie wszystkim chętnym numeru PESEL, a także organizacjazakwaterowania, przyjęcia dzieci do placówek
szkolnych i przedszkolnych. Wszyscy
nasi mieszkańcy nie zawahali się niosąc z serca płynącą pomoc i życzliwość
wobec uchodźców – naszych gości, którymi w olbrzymiej większości są kobie-
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ty i dzieci. Na dzień 31 marca w naszej
Gminie przebywało 146 osób ze statusem uchodźcy, w tym 119 osób zostało
przyjętych przez 17 rodzin do swoich
prywatnych domów, 27 uchodźców zakwaterowano w nich tzw. miejscach
publicznych tj. hotelach i agroturystykach. W obecnej chwili organizowana
jest wypłata świadczeń pomocowych
dla Ukraińców oraz refinansowane są
koszty zakwaterowania i wyżywienia
dla osób które uchodźców przyjęły.
Władze samorządowe gminy na bieżąco
monitorują warunki pobytu, koordynują
wszelkie działania z podmiotami, które
uczestniczą w tym bardzo rozległym i
skomplikowanym zagadnieniu. Oprócz
pracy w terenie organizowane są liczne spotkania z księżmi, strażakami,
nauczycielami, sołtysami i wszystkimi,
którzy w całej akcji uczestniczą. Robimy
wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić uchodźcom wojennym jak najlepsze
warunki bytowe w naszej Gminie.

Wydawca:
URZĄD GMINY
WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice
e-mail:
urzad@wlodowice.pl

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie
prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Materiałów
niezamówionych Redakcjanie zwraca. Redakcja nie gwarantuje publikacji niezamówionych materiałów. Redakcja nie zawsze podziela poglądy
i opinie zawarte w materiałach drukowanych w Faktach Gminy Włodowice.

Masz ciekawe hobby?
Piszesz wiersze?
Coś zbierasz i chcesz
zaprezentować swoją kolekcję?
Zgłoś się do nas i podziel swoją pasją!

Zainteresowanych prosimy
o kontakt z Redakcją!
urzad@wlodowice.pl
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REKOMPENSATA ZA PRACĘ
W PRZEDSIĘBIORSTWACH PGR

Zgodnie z założeniami rządowego
programu, gminy na terenie których
funkcjonowały Przedsiębiorstwa
Państwowe Gospodarstwa Rolne, a
nasza gmina do takich się zalicza,
mogą pozyskać fundusze na zakup
nowoczesnego sprzętu komputerowego w postaci laptopów, tabletów
czy komputerów stacjonarnych dla
dzieci czy wnuków, których rodzice

czy dziadkowie pracowali w takich
przedsiębiorstwach. Urząd Gminy
po przeprowadzeniu zakrojonej na
bardzo szeroką skalę kampanii informacyjnej wśród naszych mieszkańców spotkał się z bardzo dużym
zainteresowaniem ze strony wszystkich, spełniających wymogi osób. W
efekcie aplikując w tym projekcje
Gmina Włodowice otrzymała środki

finansowe na zakup komputerów dla
82 dzieci – zamieszkałych we wszystkich sołectwach. Niebawem dzieciakom przekazane zostaną wymarzone komputery, które będą swoistą
rekompensatą za pracę przodków w
PGR-ach.
Łączna wartość pozyskanych pieniędzy to 210 060 zł.

DZIENNY DOM SENIORA CORAZ BLIŻEJ

W ramach polityki senioralnej państwa, nasza gmina podjęła inicjatywę urządzenia w opuszczonym
budynku po byłej szkole w Rzędkowicach Dziennego Domu Seniora.
Rządowy program SENIOR+
daje możliwość pozyskania
dofinansowania na tego typu
placówki, które już istnieją w
wielu mniejszych czy większych
samorządach, ciesząc się niesłabnącą popularnością wśród
osób „wcześniej urodzonych”.
Zgodnie z naszym gminnym planem w byłej szkole, która dwa
lata temu została poddana ociepleniu, będą wyremontowane
pomieszczenia w których urządzone zostaną gabinety specjalistyczne, sala zabiegowa i rehabilitacyjna, świetlica, stołówka,
kuchnia oraz toalety i łazienka.
Nasz projekt został pozytywnie

zaopiniowany przez Wojewodę
Śląskiego, który przyznał kwotę
400 tys. zł na prace remontowe.
Z budżetu gminnego dołożone
zostaną pozostałe pieniądze
zgodnie z kosztorysem zawartym w dokumentacji projektowej, który nasza gmina ma już
przygotowane. Tego typu obiekt
zwiększy ofertę dla naszych seniorów, przyczyni się do polepszenia więzi międzyludzkich, a
także co jest bardzo ważne zostanie wykorzystany budynek,
który kiedyś służył dzieciom, a
obecnie stoi pusty. Placówka ma
zostać oddana do użytku jeszcze
w tym roku.
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NIEBAWEM OTWARCIE STACJONARNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK)

PSZOK

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przygotowujemy się do
otwarcia Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), który będzie się mieścił we Włodowicach na ul. Robotniczej 18. W związku z powyższym Mobilny
Punkt Zbiórki Odpadów Wielkogabarytowych nie będzie prowadzony.
Mieszkańcy naszej Gminy w ramach opłaty za śmieci będą
mogli dostarczyć do PSZOK we własnym zakresie określone
odpady, zgodnie z przygotowanym przez gminę regulaminem
m.in. zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,
gruz z drobnych remontów, meble, opony. Regulamin taki zostanie ogłoszony do wiadomości mieszkańców wraz z zakończeniem przez Urząd prac zmierzających do otwarcia PSZOK.
Opłaty jak i numery konta za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pozostają bez zmian.
Prosimy o obserwowanie naszej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablic ogłoszeń gdzie będą
podawane wszelkie informacje związane z otwarciem stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK)

DEKLARACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA BUDYNKÓW

CEEB

Obowiązek złożenia takiej informacji ciąży na Nas do dnia
30 czerwca bieżącego roku. Za niedopełnienie obowiązku
złożenia deklaracji CEEB grozić będzie grzywna w wysokości
do 500 złotych. Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, jeśli sprawa zostanie skierowana na drogę sądową,
wówczas grzywna wzrośnie i może wynosić maksymalnie aż
5000 złotych.
Deklarację można pobrać przez Internet jak również w
Urzędzie Gminy Włodowice Referat Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój 28 (II piętro), urzędnik
pomoże przy jej wypełnianiu.
Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 07 kwietnia 2017 roku czyli tzw. uchwała antysmogowa, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw obliguje do wymiany kotłów i pieców w następujących terminach:
•
od 1 stycznia 2022 zakaz używania kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
•
od 1 stycznia 2024 zakaz używania kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
•
od 1 stycznia 2026 zakaz używania kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji,
•
od 1 stycznia 2028 zakaz używania kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.
Wszystkie powyższe terminy dotyczą urządzeń niespełniających norm emisji wg PN-EN 303-5:2012. Data produkcji
liczona jest na dzień wejścia w życie uchwały, tzn. od dnia
01.09.2017r. Ponadto wprowadzono zakaz spalania:
•
węgla brunatnego,
•
mułu i flotu oraz ich mieszanek,
•
węgla o udziale ziarna 0-3mm powyżej 15%,
•
biomasy o wilgotności powyżej 20%.
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„CZYSTE POWIETRZE”
to kompleksowy program, którego celem jest
poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę
źródeł ciepła i poprawę
efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie
przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
• Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
• Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z
wyodrębnioną księgą wieczystą.
Program obejmuje trzy grupy beneficjentów
• Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,

• Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
- 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
• Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania
– osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w
gospodarstwie domowym nie przekracza:
- 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).
W Urzędzie Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26 prowadzony jest punkt konsultacyjny tel. (34) 3153001 wew.108.

ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA
PODSTAWOWY POZIOM
DOFINANSOWANIA
LP.

NAZWA KOSZTU

Maksymalna
intensywność (procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna kwota
(zł)

PODWYŻSZONY POZIOM
DOFINANSOWANIA CZĘŚĆ 2
PROGRAMU
Maksymalna
intensywność (procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

NAJWYŻSZY POZIOM
DOFINANSOWANIA CZĘŚĆ 3
PROGRAMU

Maksymalna
kwota (zł)

Maksymalna
intensywność
(procent faktycznie poniesionych
kosztów)

Maksymalna
kwota
(zł)

1.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz
z przyłączem

50%

10 000

75%

15 000

90%

18 000

2.

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000

60%

18 000

90%

27 000

3.

Pompa ciepła powietrze/woda o
podwyższonej klasie efektywności
energetycznej

45%

13 500

60%

18 000

90%

27 000

4.

Pompa ciepła powietrze/powietrze

30%

3 000

60%

6 000

90%

9 000

5.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

20 250

60%

27 000

90%

40 500

6.

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

90%

13 500

7.

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i
instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy
kondensacyjny, opłata przyłączeniowa,
dokumentacja projektowa)Dotyczy
budynków, które nie są przyłączone do
sieci dystrybucji gazu

45%

6 750

75%

11 250

90%

13 500

8.

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

90%

13 500

9.

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000

60%

12 000

90%

18 000

10.

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000

60%

12 000

90%

18 000

11.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 000

60%

12 000

90%

18 000

12.

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000

60%

6 000

90%

9 000

13.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz
instalacja ciepłej wody użytkowej

30%

4 500

60%

9 000

90%

13 500

14.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem
ciepła

30%

5 000

60%

10 000

90%

15 000

15.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000

50%

5 000

90%

9 000
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Aktywnie w GOK
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W okresie ferii zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się wiele interesujących zabaw
i aktywności dla dzieci, były zajęcia stacjonarne, jak i zajęcia on-line.
Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach przerosła nasze oczekiwania. Dzieci brały udział w
konkursach takich jak: konkurs profilaktyczny
pt: „Młodość wolna od uzależnień”, „Moja kartka walentynkowa”, konkurs fotograficzny: „Selfie z książką, którą polecam na ferie” oraz „Koci
konkurs plastyczny. Na zajęciach stacjonarnych
tworzyliśmy makietę i „przenieśliśmy” dzieci
w czas prehistorii poznając dinozaury, a z książek dowiedzieliśmy się jak żyły, czym się żywiły
i przede wszystkim jak wyglądały te fascynujące
stworzenia. Na zorganizowanym balu karnawałowym wszyscy świetnie się bawili w rytm skocznych przebojów. Dzieci przyszły w przebraniach, a
szaloną zabawę dopełniło robienie zdjęć w ramie.
Podczas zajęć: „Ogród w szkle”, tworzyliśmy mini-ogród. Odpowiednie naczynie, rośliny i dodatki
dekoracyjne, pozwoliły na skomponowanie maleńkiego świata roślinnego. Na zajęciach plastycznych - „Moje miasteczko ”, dzieci tworzyły piękne
makiety swojego wymarzonego domu.

Wyspa kobiet
Czy na wyspie może być przyjemnie? Oczywiście, a nasze
mieszkanki przekonały się o tym
w sobotę 19 marca. Dzięki zaangażowaniu pani Ewa Włodarczyk
w tworzeniu: „wyspy kobiet”, w
Gminnym Ośrodku Kultury można było skorzystać z darmowych
usług fryzjerki, kosmetyczki oraz
zabiegów pielęgnacyjnych. Na
miejscu panie mogły obejrzeć, a
także nauczyć się robić makramy,
kupić stroiki świąteczne, a także
przepyszne miody i świece z pasieki. Pan Krzysztof Trzebuniak z
studia Kumu Ola, prowadził masaż

relaksacyjny, a na koniec wszyscy
uczestnicy mogli wziąć udział w
cudownym koncercie ,masażu
dźwiękiem prowadzonym przez
panią Aurelię Trzebuniak. Pani
Barbara Kośmidek ,częstowała
swoimi przekąskami, można było
degustować też inne dietetyczne
kanapeczki od KGW „Borowianki” ze Zdowa i smalczyk z fasoli
pani Ewy. Była to bardzo relaksująca sobota, pełna zadowolonych
i uśmiechniętych pań. Nie mogło
zabraknąć też niespodzianki, którą było losowanie nagród dla naszych uczestniczek.
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DLA PASJONATÓW
ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

NOWA
OFERTA
GOK

W każdą środę lutego i marca Gminny Ośrodek Kultury gościł sporą grupę
osób chcących poprawić jakość swojego życia, wzmocnić ducha i ciało ćwicząc
Medyczny Qigong.

Są to spokojne ćwiczenia z podkładem relaksującej muzyki mające na
celu usprawnienie ruchomości całego
ciała. Jednak największą uwagę prowadzący zajęcia kierował na prawidłowy
proces oddychania, poświęcając temu
większość ćwiczeń. Żyjemy w stresie,
podlegamy szkodliwym wpływom środowiska, zbyt często towarzyszy nam
napięcie i właśnie ćwiczenia oddechowe są doskonałe by niwelować tego rodzaju blokady.
Qigong reguluje ciśnienie, pomaga
na bóle kręgosłupa, usuwa stres i przywraca równowagę. Regularnie wykonywane ćwiczenia pozwalają na zachowanie sprawności fizycznej na długie lata,
usprawniają krążenie krwi i zapobiegają
chorobom zwyrodnieniowym w narządzie ruchu. Pomagają również rozruszać ciało po okresie unieruchomienia
chorobą, odzyskać kondycję i utrzymać
odpowiednią masę ciała.
Na ostatnich zajęciach, kończących

pierwszy cykl ćwiczeń używany był oryginalny przyrząd do poprawy synchronizacji ruchów i pogłębienia oddechu.
Przyrząd ten nazywany jest nimbem i
całkiem nieźle współpracował z adep-

tami tej sztuki. Należy też wspomnieć,
że wszystkie zajęcia odbywały się nieodpłatnie, pod czujnym okiem nauczyciela - mistrza Qigungu Medycznego
Krzysztofa Trzebuniaka .

Fakty Gminy Włodowice

„
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Mistrz kuchni poleca

Rozmawiamy z panem Andrzejem Wikarkiem,
restauratorem, właścicielem pizzerii Toscania
w Hucisku.

W latach 90. wspólnie z żoną Małgorzatą prowadziliśmy
sklep w Zawierciu, ale ze względu na zmienność koniunktury
i przemiany w branży handlowej, postanowiliśmy w naszym
przepięknym Hucisku, skąd pochodzi moja żona otworzyć
lokal, który będzie obsługiwał bardzo mocno rozwijający się
ruch turystyczny na Jurze. Z czasem dorobiliśmy się sporego
obiektu z pokojami gościnnymi, a także z lokalem gastronomicznym. Naszym zamiarem było serwowanie dań regionalnych, a nazwa Toscania to trochę nasza fantazja i ucieczka
od wszechobecnego jurajskiego nazewnictwa. Specjalnością
firmy nie jest tylko i wyłącznie pizza, którą sobie bardzo chwalą nasi goście, ale także, a może przede wszystkim przysmaki
kuchni polskiej. Podajemy pyszności z wieprzowiny, kotlety,
żeberka czy golonki na różne sposoby. Ale także, dla świątecznych gości barszcz, żur, pstrąga na wiele sposobów, kolorowe
pisanki , chlebowe baranki czy babki piaskowe. Regionalnymi
kulinariami zachwycają się goście z niemal całej Polski, ale
także przybysze z Anglii czy Włoch . Ostatnio opracowuję recepturę na polewkę jurajską, taką jaką pamiętam z dzieciństwa na naturalnej serwatce. Możliwe, że okaże się ona hitem
naszego lokalu i zostanie spopularyzowana tak jak prażonki,
którymi objadają się wszyscy przyjeżdżający do naszej Toscanii. Obecnie, gdy ogłoszone zostało zakończenie pandemii,
nasz lokal przechodzi gruntowną metamorfozę. Zmieniamy

swój design, a także poszerzamy ofertę kulinarną odpowiadając na liczne sugestie odwiedzających nas osób. Jesteśmy
przekonani wraz z żoną i córką Kasią, która powoli przejmuje
nasz rodzinny biznes, że trafiliśmy w gusta i smaki naszych
gości. W zasadzie to na okrągło z większą czy mniejszą częstotliwością, bo przecież Jura piękna i urokliwa jest przez cały
rok, odwiedzają nas spragnieni pięknych plenerów, ciszy i nieskażonej przyrody goście, którzy pragną wybornego jedzenia,
a my im w tym pomagamy najlepiej jak potrafimy.

„

Artystyczne wariacje KGW Włodowice

Panie z KGW Włodowice, wykorzystały zimowe wieczory na poznanie nowych technik plastycznych, dzięki którym mogły w ciekawy sposób spędzić swój wolny czas.
Podczas spotkań odbyły się
warsztaty rękodzielnicze z zakresu decoupage. Panie zdobiły
drewniane skrzyneczki z których
wyczarowały
wspaniałe artystyczne inspiracje, oraz robiły
ciekawe ozdoby z papierowych
torebek. Dla większości pań były
to nowe techniki, które rozwijają
zmysł artystyczny i umiejętności
manualne oraz dają wiele satysfakcji.

9

Fakty Gminy Włodowice

Święto naszej mieszkanki
Pani Janina Rasztabiga – najstarsza mieszkanka naszej gminy w dniu 23 marca
obchodziła swoje 101 urodziny.

Jubilatka mieszka w Rzędkowicach pod troskliwą opieką
swoje córki Heleny. Nasza jubilatka cieszy się wyśmienitym zdrowiem i emanuje pozytywną energią. W dniu urodzin z życzeniami,
kwiatami i upominkiem do pani
Janiny udał się wójt Adam Szmukier i przewodniczący rady Stanisław Ibek. Wspólnie z najbliższą rodziną odśpiewano gromkie
„dwieście lat”, rozkoszując się
wybornym tortem i szampanem.
Naszej mieszkance życzymy kolejnych pięknych jubileuszy,
zdrowia i wszystkiego co najpiękniejsze i najlepsze.

Gospodynie z KGW Parkoszowice
tworzą piękną palmę
Palma wielkanocna ma niezwykle ważną symbolikę i jest nieodłącznym elementem Wielkanocy. Tradycję wicia kolorowych palm z gałązek różnych roślin zimozielonych, suszonych
ziół i kolorowych kwiatów, kultywują koła gospodyń wiejskich.

Jak co roku panie z KGW Parkoszowice przez dwa dni kreatywnie tworzyły swoje dzieło,
wykorzystując wiele ciekawych
materiałów i robiąc przepiękne
kwiaty z krepiny i bibuły do ozdobienia palmy, która jest wysoka
na cztery metry.
Historia święcenia palm w Kościele katolickim w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu sięga czasów starożytnych. Najważniejszą
uroczystością kościelną Niedzieli
Palmowej są procesje z palmami.
Z wielkanocnymi palmami
jest związanych wiele ludowych
zwyczajów i wierzeń. Przede
wszystkim mają zapewniać wszelakie dobra – zdrowie, bogactwo,
szczęście w rodzinie i gospodarce.
Tradycyjnie przepiękne palmy
wykonały też: KGW Wlodowice,
KGW Borowianki ze Zdowa, KGW
Góra Wlodowska, KGW Hucisko,
KGW Rzędkowice oraz Stowarzyszenie „Kobiety” z Góry Włodowskiej i Skauting Jurajski.
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ŚWIĘTO SOŁTYSA W NASZEJ GMINIE
Jak co roku, 11 marca Sołtysi obchodzą swoje święto. Już od wielu już lat, oddając wielki
szacunek naszym Sołtysom organizowane są w Gminie uroczyste obchody tego święta.

I tym razem nie było inaczej, Panie
i Panowie Sołtysi poszczególnych sołectw zostali zaproszeni do Urzędu, aby
świętować i cieszyć się ze swoich osiągnięć oraz samorządowego dorobku.
Podczas akademii gratulacje, życzenia i

podziękowanie za wzorową pracę przekazał Wójt Gminy, natomiast efektowne
upominki dla naszych Sołtysów wręczał
w asyście Sekretarz Małgorzaty Konarskiej i Skarbnik Joanny Goj. Uroczyste
spotkanie jak zwykle przekształciło się

w aktywną dyskusję o problematyce dotyczącej bieżących spraw związanych z
funkcjonowaniem naszej gminy. Obecnie nasi Sołtysi mocno zaangażowani są
w realizację zadań w ramach funduszu
sołeckiego i inicjatywy sołeckiej.

PODSUMOWANIE ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH OSP
Niemal w każdą sobotę i raz w piątek, pomiędzy 12 lutym i 26 marca w poszczególnych Jednostkach OSP Gminy Włodowice odbyły się zebrania sprawozdawcze, gdzie strażacy składali
sprawozdania ze swojej działalności, a także planowali działania na najbliższy rok.
Ważnym elementem każdego
z zebrań było udzielenie absolutorium, które we wszystkich przypadkach udzielono jednogłośnie.
Obecnie w naszych Strażach bardzo dużo się dzieje, zakupuje się
nowoczesny sprzęt, wyposażenie
i umundurowanie. Część zakupów
z dotacji WFOŚiGW, MSWiA, Funduszu Sołeckiego czy bezpośrednie z dotacji gminnych. Sporym
problemem okazuje się stosunkowo duża ilość nieprzeszkolonych, czekających na podstawowe
szkolenie strażaków . Cieszy natomiast bardzo liczna grupa młodych dziewcząt i chłopców, którzy
chcą przynależeć do tej najliczniejszej organizacji w Polsce jaką
jest OSP.
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SETNA ROCZNICA ISTNIENIA
OSP W GÓRZE WŁODOWSKIEJ
Częstotliwość pożarów jakie pustoszyły nasze wsie, w większości z zabudową drewnianą i krytą słomą powodowała konieczność tworzenia Jednostek
Strażackich, które miały w miarę szybko
i skutecznie gasić pożary nie dopuszczając do ich rozprzestrzenienia.
Tak było w Górze Włodowskiej w
1922 r., gdzie pierwszym komendantem został Marcin Szczygieł, prezesem
Piotr Merta, natomiast sekretarzem Wit
Rusek.
Po 11 latach funkcjonowania, gdy
formacja ta sprawdziła się i wrosła na
stałe w realia tej miejscowości podjęto
decyzję o budowie remizy. Zakupiono
działkę pod budowę za kwotę 100 zł
od Pawła Opałki, natomiast na zakup
materiałów budowlanych zaciągnięto pożyczkę wśród samych druhów, tj.
Stanisława Dambonia i Piotra Machury.
Roboty murarskie wykonywali strażacy: Józef Gębka, Antoni Damboń i Konstanty Mucha. Koszty robót murarskich
pokryli ze składek z dobrowolnego
opodatkowania mieszkańcy wsi, oni
również byli pomocnikami murarzy.
W 1935 r. remiza była ukończona
i pełniła swoją funkcję do wybuchu
wojny, kiedy działalność straży została
zawieszona. Sprzęt jakim dysponowała
ówczesna straż złożono w komórkach
starej szkoły, a remizę przeznaczono na
kaplicę w której przyjeżdżający z Wło-

dowic ksiądz odprawiał msze.
Po wyzwoleniu, mieszkańcy Góry
Włodowskiej uznali, że kaplica jest
niezbędna i trzeba starać się o budowę nowej remizy. Taka decyzja zapadła
na zebraniu w 1948 r. na którym także
podjęto uchwałę o opodatkowaniu się
po 1000 zł. od numeru domu. Za zebrane pieniądze zakupiono wapno i
kamień. Zarząd zwrócił się do Wydziału
Powiatowego w Zawierciu o przyznanie
drewna na budowę.
W 1958 r. budynek strażnicy został
oddany do użytku. W świetlicy odbywały się wesela, a OSP organizowała huczne zabawy taneczne.
W 1972 r. z okazji Jubileuszu 50
– lecia, społeczeństwo Góry Włodowskiej ufundowało swojej Jednostce
sztandar. Sztandar został przekazany z
przekonaniem, że będzie on jednoczył
straż ze społeczeństwem w pracy nad
podnoszeniem i umacnianiem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Sztandar odebrał zarząd na czele z prezesem
Bolesławem Muchą i naczelnikiem Władysławem Janoską.
W 1978 podczas wyjazdowego
posiedzenia Zarządu Gminnego OSP,
dokonano uroczystego przekazania
samochodu bojowego marki Żuk A15,
który został ufundowany przez społeczeństwo Góry Włodowskiej.
W dalszych latach gdy prezesem

był Jan Kurek, a naczelnikiem Wiesław
Bański wykonano sporo pożytecznych
prac, które były niezbędne do dalszego
funkcjonowania strażnicy: doprowadzono wodę do budynku, wykonano
remont więźby dachowej, wymieniono
podłogę w świetlicy.
Od 1995 r. gdy prezesem był Bogusław Surma a naczelnikiem Jan Szymocha, kontynuowano roboty w postaci
wymiany rynien, odnowienia elewacji
remizy, wykonania boazerii i położenie
płytek w klatce schodowej.
W obecnej chwili OSP przygotowuje
się do obchodów Jubileuszu, który ma
być uświetniony przekazaniem nowego samochodu bojowego, który zastąpi
STEYERA pozyskanego w 2008 r. z Komendy PSP w Chorzowie.
Od 2006 r. do chwili obecnej z małymi zmianami zarząd OSP pracuje w
składzie : prezes Marek Labocha, wiceprezes Dariusz Latusek, naczelnik Przemysław Szymocha, zastępca naczelnika
Paweł Opałka, skarbnik Adam Szymocha, sekretarz Piotr Opałka, gospodarz
Jan Szymocha, członek zarządu Michał
Bański.
Przez okres swojego istnienia strażacy w Górze Włodowskiej swoją postawą i zaangażowaniem w sprawy lokalnej społeczności złotymi zgłoskami
wpisali się w historię tamtej miejscowości.

Zobacz także archiwalne zdjęcia budynku OSP Góra Włodowska - strona 12
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DYWAN Z ŻYWYCH KWIATÓW
Nawiązując do naszego artykułu z poprzedniego numeru
„Faktów”, z wielką przyjemnością
informujemy, że praca pań z Koła
Gospodyń Wiejskich w Rudnikach
wydała świetny plon. Jesienią ko-

biety nasadziły 200 sztuk cebulek krokusów na strefie kulturalno - sportowej w samym centrum
Rudnik, obecnie te wdzięczne
kwiaty rozkwitły w całej okazałości tworząc wyjątkowo malow-

niczy dywan kwiatowy. To wielka
ozdoba i atrakcja tego miejsca,
które licznie odwiedzają zarówno
rudniczanie, ale także przybywający często do nas goście z innych
miejscowości.

