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gmIny 
WłODOWICe

„aż trudno 
uwierzyć, 
że gimnazjum 
wygasa…”

rodzina 500+
Dobry Start

zacny 
gość

strona 5 strona 8 strona10

przeszkolono prawie 100 osób… 
realizowany przez gminę Włodo-

wice projekt grantowy „rozwój kom-
petencji cyfrowych w gminie Włodo-
wice” dobiega końca.

W okresie marzec – czerwiec 
2019r. zorganizowano 24 spotka-
nia szkoleniowe, które obejmowa-
ły 8 modułów w tematyce: „Dzia-
łam w sieciach społecznościowych”, 
„moje finanse i transakcje w sieci”, 
„tworzę własną stronę internetową”. 

Wszystkie moduły podzielone były na 
3 zajęcia po 4 godziny, co w efekcie 
stanowi 96 godzin przeprowadzonych 
szkoleń. W każdym module brało 
udział 12 mieszkańców gminy, co 
w sumie stanowi również 96 przeszko-
lonych osób.

Moduł „Działam w sieciach spo-
łecznościowych” przeznaczony był 
dla osób, które chcą poznać filozofię 
i sposób funkcjonowania sieci spo-

łecznościowych oraz wykorzystać je 
w działalności na rzecz swojej spo-
łeczności lokalnej lub prywatnie. 
Uczestnicy szkolenia nabyli umie-
jętności pozwalające na bezpieczne 
poruszanie się w świecie sieci społecz-
nościowych, w tym m.in nawiązywanie 
i kontynuowanie znajomości, kształ-
towanie wizerunku, wykorzystywanie 
i dzielenie się swoją twórczością.

Projekt grantowy pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice” w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób 
powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
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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.

moduł „moje finanse i transakcje 
w sieci” przeznaczony był dla wszyst-
kich, którzy chcieli nauczyć się zała-
twiać skutecznie sprawy prywatne, 
biznesowe, finansowe i urzędowe za 
pośrednictwem internetu. Uczestnicy 
i Uczestniczki uczyli się jak wykorzy-
stując sieć zarządzać kontem banko-
wym, dokonywać płatności, realizo-
wać zakupy, rezerwować podróż.

moduł „tworzę własną stronę 
internetową” z wykorzystaniem 
popularnych kreatorów przeznaczo-
ny był dla osób, które chciały mieć 
swoje miejsce w sieci w postaci wła-
snej strony internetowej lub blogu. 
Kursanci nabywali podstawowe umie-
jętności pozwalające im stworzyć 
takie miejsce, zarządzać nim, opra-
cowywać i dodawać do niego treści 

(słowne, graficzne, muzyczne, filmo-
we).

ponadto omawiano jak korzystać 
z podstawowych usług e-administra-
cji z wykorzystaniem konta w epUap 
i profilu zaufanego. 

Udział w szkoleniach był bezpłat-
ny. prowadził je wykwalifikowany 
instruktor. Uczestniczki i Uczestnicy 
zajęć otrzymali materiały szkolenio-
we, w tym zestawy – notatnik, dłu-
gopis, pendrive ze smyczą, kubek, 
torbę oraz pełny catering obejmujący 
ciepły posiłek, kawę, herbatę, wodę 
i słodycze.

W ramach grantu zakupiono 12 
kompletów nowoczesnych laptopów 
z dotykowym ekranem, które po 
zakończeniu zadania zostaną przeka-
zane szkołom z terenu naszej gminy.

Całkowita wartość projektu to 
ponad 53 tys. złotych.

projekt grantowy „rozwój kom-
petencji cyfrowych w gminie Wło-
dowice” realizowany był w ramach 
projektu „Obywatel.It - program 
rozwoju kompetencji cyfrowych osób 
powyżej 25 roku życia zamieszkałych 
w województwie śląskim i opolskim”, 
współfinansowanego ze środków Unii 
europejskiej w ramach europejskiego 
Funduszu rozwoju regionalnego, pro-
gramu Operacyjnego polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 
III: Cyfrowe kompetencje społeczeń-
stwa, działanie 3.1 Działania szkole-
niowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych.

tekst: LŁ
foto: RJ

Wybory do parlamentu europejskiego 
w gminie Włodowice

W wyborach, które odbyły się 
w 26 maja 2019r. wybraliśmy posłów 
do parlamentu  europejskiego.

W naszej gminie na ogólną liczbę 
uprawnionych 4309 osób do urn 
wyborczych poszło 1898 osób, co sta-
nowi 44%. 

na terenie województwa śląskie-
go zostało zarejestrowanych 7 list, 
na które oddano następującą ilość 
ważnych głosów:

lista nr 1 – KWW KOnFeDeraCja KOrWIn braUn lIrOy narODOWCy – 99 
głosów

lista nr 2 – KWW KOmItet WybOrCzy WIOSna rOberta bIeDrOnIa – 95 głosów

lista nr 3 -  KKW KOalICja eUrOpejSKa  pO pSl SlD, n zIelOnI – 522 głosy

lista nr 4  - KW praWO I SpraWIeDlIWOŚĆ – 1075 głosów

lista nr 5 – KKW leWICa razem – razem, UnIa praCy rSS – 25 głosów

lista nr 6 – KWW KUKIz” 15 – 52 głosy

lista nr 7 – KWW pOlSKa FaIr play bezpartyjnI gWIazDOWSKI – 14 głosów

ciąg dalszy ze str. 1

tekst: AHJ
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nasza delegacja na święcie pSp

W sobotę 22 czerwca odbyły się 
zawody sportowo-pożarnicze drużyn 
OSp z terenu naszej gminy. 

Impreza ta stała się już tradycją 
w naszej gminie, jak co roku odbyła 
się na boisku sportowym Włodowice – 
tzw. Stawki i zgromadziła wielu naszych 
mieszkańców. Do zawodów zgłoszono 9 
drużyn pożarniczych: w tym 1 drużyna 
kobieca, oraz 2 drużyny młodzieżowe 
dziewcząt i 2 drużyny młodzieżowe 
chłopców.

Wyniki zawodów przedstawiają 
się następująco:

GRUPA A (męskie drużyny pożarnicze) 
I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 
IV miejsce 

GRUPA C (kobiece drużyny pożarnicze)
I miejsce

GRUPA A II (chłopcy 12-16 lat)
I miejsce 
II miejsce 

GRUPA C II (dziewczęta 12-16 lat): EX AEQUO
I miejsce 
I miejsce

zwycięzcom gratulujemy! zapraszamy na zawody w przyszłym roku. 

tradycyjnie 4 maja obchodzimy 
rocznicę męczeńskiej śmierci św. Flo-
riana - patrona zawodów związanych 
z ogniem czyli hutników, kominiarzy, 
piekarzy. W tym czasie też świętuje-
my ten cieszący się największym spo-
łecznym zaufaniem zawód strażaka. 
W tym roku było bardzo uroczyście, 
10 maja na placu apelowym na tere-
nie Komendy powiatowej pSp, na uro-
czystości dopisało wyjątkowo dużo 
gości z parlamentarzystami a także 
Komendantem Wojewódzkim pSp 
w Katowicach nadbrygadierem jac-
kiem Kleszczewskim na czele. nasza 
gmina wystawiła swoją delegację aby 
uczestnicząc w uroczystości uczcić 

jakże odpowiedzialną służbę straża-
ków zawodowych a także podzięko-
wać za bardzo dobrą współpracę ze 
strażakami ochotnikami.

 przekazaliśmy gratulacje i życze-
nia na ręce Komendanta powiatowe-
go brygadiera arkadiusza łągiewki. 

tekst: ASZ, foto: ASZ

zawody sportowo - pożarnicze 

– OSP RZĘDKOWICE 
– Grupa B OSP GÓRA WŁODOWSKA
– Grupa A OSP GÓRA WŁODOWSKA
- OSP RUDNIKI

- OSP RZĘDKOWICE 

– OSP WŁODOWICE
- OSP RZĘDKOWICE 

- OSP RZĘDKOWICE 
- OSP MORSKO 

TEKST: AHJ
FOTO: SI
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Dzień Dziecka w rudnikach

Co słychać u przedszkolaków?

7 czerwca na placu szkolnym w rudnikach 
trudno było znaleźć wolne miejsce i odro-
binę spokoju, a to za sprawą zorganizo-
wanych z wielkim rozmachem obchodów 
Dnia Dziecka. z inicjatywy pani Dyrektor 
szkoły wszystkie siły, zgodnie, wspólnie 
i z ogromnym zapałem przystąpiły do 
organizowania tego wydarzenia. Dzieci 
przygotowały świetny występ scenicz-
ny, popisując się piosenkami, skeczami 
i wierszami. panie z KgW przygotowa-
ły pyszne wiktuały częstując wszystkich 
chętnych ciastami, bigosem, kiełbaskami 
i sałatkami. nauczyciele czuwali nad cało-
ścią żeby nikomu nic nie zabrakło. nato-
miast sołtys, wójt i radni prześcigali się 
w pomysłach co by tu jeszcze zrobić aby 
piknik był wyjątkowy i niezapomniany. 

nasze przedszkole już drugi rok 
funkcjonuje w zmodernizowanym 
budynku, który dysponuje pomiesz-
czeniami i wyposażeniem odpo-
wiednim do właściwego przebiegu 
procesu  dydaktyczno-wychowawcze-
go  i opiekuńczego. Obecnie w pla-
cówce przebywa 96 dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. W wyniku rekrutacji 
na kolejny rok szkolny będzie uczęsz-
czać 100 wychowanków.

naszym celem jest wychowanie 
otwartych, samodzielnych, cieka-
wych świata, aktywnych, odpowie-
dzialnych i potrafiących sobie radzić 
w najróżniejszych sytuacjach dzieci. 
aby to osiągnąć nasi wychowanko-
wie uczestniczą w zajęciach organi-
zowanych z całą grupą oraz w zaję-
ciach dodatkowych, a mianowicie 
arteterapii, socjoterapii, choreote-
rapii oraz w zajęciach sportowych. 
Do dyspozycji  naszych dzieci i rodzi-
ców gdy tylko zajdzie taka potrzeba 
jest także logopeda, nauczyciele 
terapeuci. nad bezpieczeństwem 
i prawidłowym rozwojem dzieci 
czuwają nauczycielki z wyższym 
wykształceniem pedagogicznym 
oraz sprawdzony personel pomocni-
czy. przedszkole zapewnia dzieciom 

całodzienne, racjonalne wyżywie-
nie.  Dieta przedszkolaków w pełni 
realizuje indywidualne potrzeby 
żywieniowe naszych podopiecznych. 
Dzieci uczestniczą w organizowa-
nych przez przedszkole wyciecz-
kach, przedstawieniach, wyjeżdżają 
do teatru. W maju odbyła się bardzo 
ciekawa wycieczka starszaków na 
lotnisko w pyrzowicach. również 
maluchy uczestniczyły w wyciecz-
ce do Wioski indiańskiej w Kiełko-
wicach, gdzie pod fachowym okiem 
animatorów zmieniły się na chwilę 
w prawdziwych Indian. W ciągu 
całego roku szkolnego odbyło się 
wiele ciekawych inicjatyw, między 
innymi:
• „Wierszykomania” - maluchy recy-

towały fragmenty wierszy oraz 
uczyły się pracy z mikrofonem;

• „zawodowy zawrót głowy”- dzieci 
poznawały zawody swoich rodziców 
oraz inne ciekawe pasje i zajęcia;

• „Cała polska czyta dzieciom” – 
rodzice naszych wychowanków pre-
zentowali ulubione opowieści swo-
jego dzieciństwa;

• „Szlachetna paczka dla milusiń-
skich” – zbieranie karmy dla pod-
opiecznych schroniska dla zwierząt;

• „Odkręcaj, zbieraj, chroń środowi-
sko – pomagamy chorym i niepełno-
sprawnym” - zbiórka plastikowych 
nakrętek od butelek.

realizowane były programy: aka-
demia dobrych manier, brązowo nie 
zawsze zdrowo, Czyste powietrze 
wokół nas, bezpieczne wakacje. 
Dzieci wspólnie z wychowawcami 
organizowali wiele ciekawych uroczy-
stości przedszkolnych, a mianowicie: 
pasowanie na przedszkolaka, Dzień 
Chłopaka, Sprzątanie świata, Dzień 
pluszowego misia, 100 rocznica Odzy-
skania niepodległości przez polskę, 
andrzejki, mikołajki, Wigilia przed-
szkolna, bal Karnawałowy, powitanie 
wiosny oraz Dzień Dziecka. najbar-
dziej jesteśmy dumni ze spotkań, na 
które zapraszaliśmy osoby najbliższe 
dla naszych wychowanków, a miano-
wicie babcie i dziadków w dniu ich 
święta oraz rodziców z okazji Dnia 
mamy i taty. były wiersze, piosenki, 
tańce i zabawy. nie zabrakło życzeń, 
całusów i uścisków. Spędziliśmy 
razem niezapomniane chwile. należy 
dodać, że w bardzo wielu przed-
szkolnych inicjatywach uczestniczyli 
nasi niezawodni rodzice, na których 
zawsze mogliśmy liczyć.

tekst: ASZ
foto: ASZ
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„aż trudno uwierzyć, że gimnazjum wygasa…”
20 lat – to duża część życia każ-

dego człowieka – o tym nie trzeba 
nikogo przekonywać… patrząc z per-
spektywy czasu, można dostrzec sen-
tymentalną nutkę żalu i melancho-
lii w oczach niejednego ucznia czy 
nauczyciela, związanego z tym miej-
scem. 

 po reformie oświaty, w 1999 
roku w gminie Włodowice obok 
sześcioletniej szkoły podstawowej 
powstała nowa placówka oświatowa 
kształcąca młodzież w wieku 13-16 
lat w cyklu trzyletnim - gimnazjum. 
było to nie lada wyzwanie dla dyrek-
tora, nauczycieli różnych przedmio-
tów, a przede wszystkim pedagogów, 
którym przyszło rozwiązywać dyle-
maty tak burzliwego przecież okresu 
dojrzewania. polskie wzorce sprzed 
wojny już się trochę zdewaluowały, 
a przedsięwzięcia zachodnioeuropej-
skie niełatwo było od razu wprowa-
dzić na nieprzygotowany wcześniej 
grunt. 

tego wyzwania podjął się pierw-
szy dyrektor gimnazjum – p. Andrzej 
Jureczko, zgromadził On wokół 
siebie kadrę zapalonych, ambitnych 
nauczycieli, którzy postanowili podo-
łać nowym zadaniom i zmierzyć się 
z niedojrzałością dojrzewającej mło-
dzieży. przedsiębiorczy i kreatyw-
ny dyrektor wszystkimi możliwymi 
sposobami„urządzał” to miejsce 
– zadbał przede wszystkim o bazę 
szkoły: przygotował klasopracownie, 
wyposażył je w najnowocześniej-
szy sprzęt audiowizualny i potrzeb-
ne pomoce dydaktyczne. angażując 
się w projekty edukacyjne o zasięgu 
europejskim, pozyskiwał niezbędne 
fundusze na doposażenie szkoły, jed-
nocześnie dbając o wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z tere-
nów wiejskich. Uczniowie mogli roz-
wijać swoje pasje i zainteresowania, 
a tym samym przygotowywać się do 
dorosłego życia. Otworzyli też szero-
kie okno na świat – dzięki programom 
/„erasmus +”/ wyjeżdżali na zagra-
niczne wojaże / Holandia, turcja, 
Węgry/ i szlifowali języki obce, 
komunikowali się w sieci ze swoimi 
zagranicznymi przyjaciółmi, byli 
gośćmi u nich i gościli ich w swoich 

wszelkich starań, aby uczniowie, 
opuszczając mury tej szkoły, stawa-
li się pełnoprawnymi, kulturalnymi 
obywatelami i patriotami, szanowali 
siebie i drugiego człowieka, angażo-
wali się w ważne sprawy dotyczące 
życia kraju i naszej małej ojczyzny. 

Do najważniejszych wydarzeń, 
jakie mieliśmy okazję przeżyć w tej 
szkole, zaliczamy uroczystość nada-
nia gimnazjum imienia pana Włady-
sława Kowala, na której był obecny 
syn patrona – pan andrzej Kowal 
oraz jego dzieci i wnuki, a także 
10-lecie naszego gimnazjum, które 
zgromadziło liczne grono absolwen-
tów i honorowych gości, czyli było 
warto…

W roku 2018/2019 pałeczkę 
dyrektorską przejęła młoda, ener-
giczna i zaradna p. Małgorzata 
Odyjas, która przez rok kontynu-
owała wypracowane dzieło edukacji 
polskiej. przypadła jej również nie-
wdzięczna rola zamknięcia placówki, 
z czym niewątpliwie poradzi sobie 
godnie i odpowiedzialnie. 

nauczyciele 
wygaszanego 

gimnazjum 
im. Władysława Kowala 

we Włodowicach

prywatnych domach. Wielokrotnie 
jeździli na wycieczki krajoznaw-
czo-turystyczne, do kina, teatru, 
operetki. poznawali świat i siebie 
nawzajem. to tu rodziły się pierw-
sze przyjaźnie i uczucia, które prze-
trwały próbę czasu, a ich owocem 
są nowe pokolenia uczniów, które 
uczęszczają już do obecnej Szkoły 
podstawowej we Włodowicach. 

takie przedsięwzięcia szybko 
przełożyły się na jakość procesu 
dydaktycznego – nasi uczniowie zaj-
mowali czołowe lokaty w zawodach 
sportowych, których nie sposób 
w tym miejscu wymienić, zaczęli 
wygrywać szereg różnorodnych kon-
kursów na szczeblu wojewódzkim 
czy nawet ogólnopolskim, przecho-
dzili do III etapu Konkursów przed-
miotowych o zasięgu wojewódzkim, 
dumnie reprezentując swoją szkołę; 
zdawali zewnętrzny egzamin gimna-
zjalny na zadowalającym poziomie 
i kontynuowali naukę w pobliskich 
szkołach średnich. 

należy również nadmienić, że 
gimnazjum zostało wysoko ocenione 
w trakcie tzw. ewaluacji zewnętrz-
nej, co przyniosło nam nieukrywaną 
satysfakcję z wykonywanej pracy. 
Wypracowaliśmy wiele, dołożyliśmy 



Fakty Gminy Włodowice 6Numer 02 (22)/2019 

„40 lat minęło jak jeden dzień”

Uroczyste Spotkanie Absolwen-
tów Szkoły Podstawowej we Włodo-
wicach rocznika 1978/1979.

nie jest chyba dla nikogo zasko-
czeniem, że wydarzenie jakim było 
Spotkanie absolwentów po 40 latach 
ukończenia ukochanej Szkoły pod-
stawowej we Włodowicach, znajdzie 
swoje miejsce w lokalnych mediach. 
a mamy się czym pochwalić. na 
samym początku zawiązał się komi-
tet organizacyjny, który miał za zada-
nie koordynowanie wszelkich działań 
dotyczących tego spotkania. W skład 
tego komitetu weszli miejscowi 
absolwenci: Krystyna Wnuk, janusz 
Wnuk i Krzysztof zębalski. na prze-
łomie roku 2018 i 2019 rozpoczęliśmy 
żmudną drogę dotarcia do naszych 
przyjaciół z lat szkolnych. rozpoczę-
ły się rozmowy, poszukiwanie kontak-
tów telefonicznych, mailowych i na 
portalach społecznościowych. Udział 
w uroczystości 31 absolwentów byłych 
klas ósmych to efekt naszych trzymie-
sięcznych starań, na którą zaprosze-
nie przyjęła także pani lidia łakota 
Dyrektor Szkoły podstawowej im. 
Władysława broniewskiego we Wło-
dowicach oraz byli dyrektorzy naszej 
placówki: pani Krystyna plebańczyk 
i pan zdzisław latacz. Ustaliliśmy pro-
gram naszego jubileuszu, natomiast 
wszyscy uczestnicy zapewnili środki 
na jego realizację.

25 maja 2019r. nadszedł ten dzień, 
w którym mogliśmy się zobaczyć po 
40 latach od ukończenia szkoły. była 
to długo wyczekiwana i wzruszają-
ca chwila. Do jednej z sal szkolnych 

wchodziliśmy bardzo niepewnie, by 
po chwili w radosnej i ciepłej atmos-
ferze móc uściskać tych samych, tylko 
troszkę dojrzalszych przyjaciół. towa-
rzyszyły nam różne emocje, w tym 
radość i łzy, uśmiech i płacz, niepew-
ność, zaskoczenie, a uściskom nie było 
końca.

punktualnie o godzinie 15.00 roz-
poczęło się oficjalne otwarcie naszej 
uroczystości. Komitet organizacyjny 
przywitał wszystkich zaproszonych 
gości, koleżanki i kolegów. Szkolna lista 
obecności została odczytana według 
alfabetu, a każdy „uczeń” otrzymu-
jąc pamiątkowy dyplom uczestnictwa, 
opowiadał o sobie kilka zdań. przema-
wiali do nas - swoich wychowanków- 
pan dyrektor zdzisław latacz oraz 
pani dyrektor Krystyna plebańczyk. 
na koniec usłyszeliśmy piękne słowa 
pani dyrektor lidii łakoty, której 
w sposób szczególny chcemy podzię-
kować za pomoc i gościnność. nie 
ukrywamy, że dużo radości sprawiło 
nam oglądanie zdjęć w udostępnio-
nych kronikach, na których rozpozna-
waliśmy siebie i naszych przyjaciół 
podczas uroczystości szkolnych, na 
wycieczkach, rajdach, ogniskach 
harcerskich. zaproszeni przez panią 
dyrektor rozpoczęliśmy zwiedzanie 
kolorowych, nowoczesnych sal lekcyj-
nych, w których widać było codzienną 
pracę nauczycieli i uczniów. Oczywi-
ście największe wrażenie zrobiła na 
nas nowoczesna hala sportowa.

 następnie udaliśmy się do kościo-
ła parafialnego we Włodowicach. to 
miejsce dla wielu z nas jest miejscem 

wyjątkowym, tu wszystko bowiem się 
zaczyna i kiedyś kończy… pełni zadumy 
wzięliśmy udział we mszy świętej 
odprawionej przez księdza probosz-
cza mariusza Walczyka w intencji 
„O błogosławieństwo boże dla nauczy-
cieli i absolwentów. O życie wieczne 
dla ks. andrzeja zachuty, zmarłych 
nauczycieli Szkoły podstawowej we 
Włodowicach, w górze Włodowskiej, 
w rzędkowicach, koleżanek i kole-
gów”. Ksiądz proboszcz, który jak sam 
wspomniał podczas słów skierowanych 
do uczestników mszy świętej pocho-
dzi z rodziny nauczycielskiej, zwrócił 
uwagę na znaczenie roli nauczycie-
la i Ucznia w Kościele oraz zaprosił 
wszystkich do zajęcia miejsca przy 
liturgicznym stole. mszę św. ubogacił 
muzycznie śpiew i gra na gitarze pieśni 
przygotowanych przez panią jolantę 
Kurasińską Dyrektor przedszkola we 
Włodowicach, której towarzyszyła jej 
córka Wiktoria oraz monika Ibek. We 
mszy świętej wzięli również udział 
obecni i emerytowani nauczyciele 
szkoły, przyjaciele. Swoją obecnością 
zaszczycił także przewodniczący rady 
gminy pan Stanisław Ibek. zaraz po 
mszy świętej udaliśmy się na miejsco-
wy cmentarz, gdzie zapaliliśmy znicze 
na grobach zmarłych nauczycieli oraz 
koleżanek i kolegów. nie mogli być 
razem z nami, a więc my poszliśmy do 
nich na chwilę...

Około godziny 19.00 rozpoczęła się 
uroczysta kolacja i wspólna zabawa 
w „toskanii” w Hucisku. Wyśmienite 
jedzenie, kulturalna zabawa, wspól-
na radość wszystkich uczestników 
tego spotkania, pozwoliła nam zacho-
wać i jeszcze wzmocnić wspomnienia 
sprzed 40 lat. Daliśmy świadectwo 
przyjaźni i koleżeństwa. to zostanie 
na zawsze w naszej pamięci. a uko-
chaną szkołę przypominać nam będą 
również pamiątki z logo naszej miej-
scowości, które otrzymaliśmy dzięki 
zaangażowaniu i pomocy pani Sylwii 
Surowiec z Urzędu gminy we Włodo-
wicach ds. Kultury i promocji. 

Dziękujemy. 
ORGANIZATORZY

(Tekst opublikowano na podstawie 
art. otrzymanego od Organizatorów 

– K. Zębalski. Fot. K. Zębalski)
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nagroda za wzorowe zachowanie
Funkcjonowanie gimnazjów dobiega 
końca. jednym z akcentów kończą-
cych edukację, w uznaniu bardzo 
dobrej uczniowskiej postawy oraz 
świetnych wyników w nauce, wójt 
gminy zaprosił wszystkich absol-
wentów gimnazjum im. Włady-
sława Kowala na bardzo ciekawą, 
darmową wycieczkę poznawczą na 
lotnisko w pyrzowiacah oraz na Sta-
dion Śląski w Chorzowie. W dniu 28 
maja z samego rana uczniowie wraz 
z opiekunami i w Wójtem gminy 
Włodowice pojechali zwiedzać lot-
nisko. pokazano odprawę bagażową, 
lotniskową służbę pożarniczą, samo-
loty pasażerskie oraz cargo, hangar 
serwisowy, sprzęt do odśnieżania 
lotniska oraz odladzania samolotów. 
Wielkim zainteresowaniem cieszył 
się sokolnik którego podopieczni 
– sokoły odstraszają ptaki z lotni-
ska. następnie na stadionie odkryto 
zwiedzającym wszystkie zakamarki, 
łącznie z lożą prezydencką, szatnia-
mi, gabinetami odnowy biologicz-
nej, widownią, a nawet stadiono-
wym doraźnym komisariatem policji. 
Obiekt jest do prawdy imponujący, 

wprawia wszystkich w osłupienie 
i podziw. zdobyta wiedza poszerza 
horyzonty naszych absolwentów, roz-
budza ciekawość świata a możliwie 

że wpłynie na wybór swoich zawo-
dów w przyszłości.  

tekst: ASZ
foto: ASZ

Wyścig Kolarski Szlakami jury
W dniach 17-19 maja po szo-

sach gmin Włodowice, Żarki i niego-
wa już po raz XVI ścigali się młodzi 
kolarze, zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy nie tylko z polski ale także 
min. z niemiec, Słowacji, litwy czy 
gruzji. Wyścig dostarczył bardzo 
wielu emocji i chociaż były utrudnie-
nia w ruchu kołowym to nikt się nie 
użalał. nad bezpieczeństwem czu-
wali zarówno policjanci jak również 
strażacy z poszczególnych jednostek 
strażackich gmin na których wyścig 
zorganizowano. zakończenie, pod-
sumowanie oraz wręczenie nagród 
odbyło się na terenie hotelu Orle 
gniazdo w Hucisku. Impreza w zna-
czący sposób przyczynia się zarówno 
do wyłaniania młodych utalentowa-
nych kolarzy, a także do promowania 
zakątków naszej pięknej jury. 

tekst: ASZ
foto: ASZ



Fakty Gminy Włodowice 8Numer 02 (22)/2019 

Informacje 

W Gminie Włodowice Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej przy 
ul. Krakowskiej 26,w pokoju nr 3 i 4 
realizuje „świadczenia Rodzina 500 
+”, Dobry Start 300+”, świadczenia 
rodzinne, i świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego.

Wnioski o w/w świadczenia mogą 
składać osoby zamieszkujące na tere-
nie gminy Włodowice.

Wnioski można składać od 1 lipca 
online (poprzez kanał bankowości 
elektronicznej, portal Emp@tia lub 
portal PUE ZUS) a od 1 sierpnia 2018 
r. również drogą tradycyjną – papie-
rową (w siedzibie GOPS lub listownie 
pocztą).

Ważne! Wniosek o „Dobry Start 
300+” należy złożyć do 30 listopa-
da. Złożenie wniosku o świadczenie 
„Dobry Start” w lipcu i sierpniu to 
gwarancja wypłaty świadczenia nie 
później niż  do 30 września.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ 
obejmie wszystkie dzieci do 18. roku 
życia bez względu na dochód rodziny. 
Od 1 lipca prawo do świadczenia 
wychowawczego nie będzie już uza-
leżnione od ustalenia alimentów na 
dziecko od drugiego rodzica w przy-
padku wniosków składanych przez 
rodziców samotnie wychowujących 
dziecko. 

Od 1 lipca rodzice nowonarodzo-
nych będą mieli 3 miesiące od uro-
dzenia dziecka na złożenie wniosku 
(dotyczy dzieci urodzonych po 30 
czerwca 2019 r.).

aby uzyskać prawo do świadczenia 
500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, 
rodzic dziecka, na które obecnie nie 
pobiera tego świadczenia, musi złożyć 
wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. 
do 30 września 2019 r. Oznacza to, że 
tylko złożenie wniosku do końca wrze-

śnia 2019 r. gwarantuje takiemu rodzi-
cowi, że świadczenie wychowawcze 
na nowych zasadach zostanie wypła-
cone z wyrównaniem od lipca 2019 r.. 
jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 
września br., świadczenie będzie przy-
sługiwać od miesiąca złożenia wniosku. 
Wszystko zależy od miesiąca, w którym 
zostanie złożony wniosek. tak przed-
stawiają się poszczególne, maksymal-
ne  terminy wypłat w zależności od 
miesiąca złożenia wniosku:
• złożenie wniosku w okresie lipiec – 

sierpień 2019 r. oznacza, że świad-
czenie, z wyrównaniem od lipca, 
zostanie wypłacone najpóźniej do 
dnia 31 października 2019 r. 

• złożenie wniosku we wrześniu 
2019 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem od lipca, zostanie 
wypłacone najpóźniej do dnia 30 
listopada 2019 r. 

• złożenie wniosku w październiku 
2019 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem od października, 
zostanie wypłacone najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2019 r. 

• złożenie wniosku w listopadzie 
2019 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem od listopada, 
zostanie wypłacone najpóźniej do 
dnia 31 stycznia 2020  r. 

• złożenie wniosku w okresie od 
1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 
2020 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem od miesiąca złoże-
nia wniosku, zostanie wypłacone 
najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r. 

rodzice, którzy mają obecnie przy-
znane świadczenie wychowawcze na 
drugie i kolejne dzieci do 30 września 
2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden 
wspólny wniosek o ustalenie prawa 
do świadczenia na wszystkie dzieci. 
W ten sposób otrzymają od 1 lipca 
prawo do świadczenia na pierw-
sze dziecko (na które obecnie nie 

pobierają 500+), natomiast od 1 
października br. na pozostałe dzieci 
(na które świadczenia są już przy-
znane do 30 września 2019 r.). 
Uwaga, rodzice muszą pamiętać 
aby złożyć wniosek do 30 września 
br., jeśli chcą otrzymać świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko 
z wyrównaniem od lipca br.

Ważne! W sprawach z wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego złożonych i nie-
rozpatrzonych do dnia 30 czerw-
ca 2019 r. prawo do świadcze-
nia wychowawczego ustala się na 
okres do dnia 30 września 2019 r.  
W sprawach z wniosków o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowaw-
czego złożonych po dniu 30 czerw-
ca 2019 r. prawo do świadczenia 
wychowawczego ustala się na okres 
do dnia 31 maja 2021 r.

Świadczenie z funduszu ali-
mentacyjnego od nowego okresu 
świadczeniowego tj. 2019/2020 
przysługuje jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekracza miesięcznie 800 zł.

Jeśli wnioskodawca złoży kom-
pletny i prawidłowo wypełniony 
wniosek na nowy okres 2019/2020 
o świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego na kolejny okres w terminie 
do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
za październik nastąpi do 31 paździer-
nika. Oznacza to, że zostanie zachowa-
na ciągłość wypłat świadczeń także od 
pierwszego miesiąca nowego okresu. 
złożenie wniosku we wrześniu spowo-
duje, że ustalenie prawa do funduszu 
alimentacyjnego i jego wypłata za 
październik i listopad nastąpi nie póź-
niej niż do 30 listopada. W przypadku 
gdy wniosek zostanie złożony w paź-
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Ksiądz biskup w rzędkowicach
tradycyjnie, od kilkunastu już 

lat w tzw. biały tydzień, do naszych 
malowniczych rzędkowic przyjeż-
dża biskup Częstochowski, aby przy 
ołtarzu polowym wśród przepięknych 
skał, odprawić mszę świętą w inten-
cji dzieci pierwszo komunijnych. 
tym razem we wtorek 11 czerw-
ca przybył do nas je Ksiądz biskup 
andrzej przybylski. W uroczystości 
oprócz odświętnie ubranych chłop-
ców i dziewczynek, licznie uczestni-
czyli mieszkańcy naszej gminy, panie 
z KgW rzędkowice, Skauci jurajscy, 
oraz poczty sztandarowe z jednostek 
strażackich. Sporego uroku swoim 
muzyczny kunsztem dodała orkiestra 
dęta przy OSp Włodowice. Ksiądz 
biskup nie szczędził pochwał i podzię-
kowań dla naszej społeczności.

dzierniku, przyznanie i wypłata fundu-
szu alimentacyjnego za październik, 
listopad i grudzień nastąpi nie póź-
niej niż do 31 grudnia. gdy wniosek 
zostanie złożony w listopadzie, usta-
lenie prawa do funduszu alimentacyj-
nego oraz wypłata w/w świadczenia 
przysługującego od miesiąca złożenia 
wniosku, następuje do dnia 31 stycz-
nia następnego roku.

gdy wniosek zostanie złożo-
ny w okresie od 1 grudnia do 31 
stycznia następnego roku, ustale-
nie prawa do funduszu alimentacyj-
nego oraz wypłata w/w świadczeń 
przysługujących od miesiąca zło-

żenia wniosku, następuje do ostat-
niego dnia lutego następnego roku. 
należy więc pamiętać, że wskutek zło-
żenia wniosku o fundusz alimentacyj-
ny później niż w  październiku, prawo 
do funduszu alimentacyjnego zostanie 
ustalone od miesiąca złożenia wnio-
sku, bez wyrównania za wcześniejsze 
miesiące w ramach obowiązującego 
okresu świadczeniowego.

Jeśli wnioskodawca złoży kom-
pletny i prawidłowo wypełniony 
wniosek na nowy okres 2019/2020 
o świadczenia rodzinne na kolejny 
okres w terminie od 1 lipca do 31 sierp-
nia 2019r., przyznanie i wypłata świad-

czeń rodzinnych nastąpi do 30 listopa-
da. Oznacza to, że zostanie zachowana 
ciągłość wypłat świadczeń także od 
pierwszego miesiąca nowego okresu. 
złożenie wniosku od dnia 1 września 
do 31 października 2019 spowodu-
je, że ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych i jego wypłata nastąpi nie 
później niż do dnia 31 grudnia 2019r.  
gdy wniosek zostanie złożony w okre-
sie od 1 listopada do 31 grudnia 2019r. 
ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata w/w świadczeń 
przysługujących od miesiąca złożenia 
wniosku, następuje do ostatniego dnia 
29 lutego 2020r.

 GOPS WŁODOWICE 

Informacji udzielają 
pracownicy Działu 
Świadczeń rodzinnych: 
tel. (034) 315-30-49.
 
 
aktualności dostępne pod adresem: 
www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi

tekst: ASZ
foto: ASZ
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zacny gość
W dniu 31 maja we Włodowicach 

gościł pan jarosław maciej grabia, 
potomek w linii żeńskiej wielce zasłu-
żonego dla Włodowic rodu poleskich. 
jego dziadek michał poleski w latach 
1870-1880 we włodowickim pałacu 
prowadził i utrzymywał szkołę agrar-
ną zwaną atenami Olkuskimi. możny 
ród poleskich był bardzo życzliwy 
dla tutejszej ludności o czym może 
świadczyć chociażby fakt że wszyscy 
nowożeńcy w dniu ślubu przyjmowa-
ni byli przez dziedziców i z pałacu, 
powozem zaprzężonym w cztery 
konie udawali się do naszego kościo-
ła na zaślubiny. nasz gość wywodzący 
się z arystokratycznego rodu posiada 
swój herb i wspaniały rodowód. jest 
pasjonatem historii, a w swoich zbio-
rach posiada olbrzymi zasób mate-

riałów o dawnych Włodowicach. pan 
grabia odwiedził Urząd gminy, miej-
scową plebanię, gdzie przyjęty został 
przez Księdza proboszcza a następnie 
wygłosił akademicki wykład o rodach 
szlacheckich którzy przez wieki 
władali naszą okolicą. Spotkał się 
z ogromnym zainteresowaniem i życz-
liwością . przez wójta gminy został 
określony największym znawcą histo-
rii Włodowic spośród żyjących obec-
nie ludzi. planuje się zacieśnić współ-
pracę z naszym gościem z uwagi na 
przyszłoroczny jubileusz 800 - lecia 
pierwszej pisanej wzmianki kronikar-
skiej o istnieniu Włodowic, pochodzą-
cej z 1220 r. jak również smutny jubi-
leusz obchodzony w roku bieżącym 
150 - lecia odebrania przez cara rosji 
Włodowicom praw miejskich. 

piękna i bardzo twórcza dekada

na dzień 8 czerwca wyznaczo-
no obchody 10. rocznicy utworzenia 
Koła gospodyń Wiejskich w Hucisku. 
jubileusz splótł się z VII Festiwa-
lem piosenki patriotycznej. Honoro-
wy patronat imprezy objęli Starosta 
zawierciański gabriel Dors i Wójt 
gminy Włodowice adam Szmukier. 
W uroczystościach wzięła udział 
liczna grupa naszych parlamentarzy-
stów, radny rady powiatu jarosław 
Kleszczewski który wcielił się w rolę 
sponsora nagród dla utalentowanych 

dzieci, prezes perły jury Cezary bar-
czyk wspierając organizatorki nagro-
dami dla uczestników, 19 zespołów 
śpiewaczych, po raz pierwszy ze 
wszystkich gmin naszego powiatu. jak 
zwykle do Huciska przyjechała spora 
grupa amatorów biesiadowania na 
najwyższym poziomie. było mnóstwo 
atrakcji, gdzie każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. gospodynie z Huciska 
słyną z doskonałej organizacji i tym 
razem w sposób wyjątkowo udany 
stanęły na wysokości zadania. panie 

otrzymały mnóstwo życzeń gratula-
cji i upominków. miłej atmosfery nie 
zepsuł nawet dokuczliwy, chwilowy 
wiatr targając plandekę przykrywa-
jącą scenę. ale dobra impreza może 
odbywać się także pod gołym niebem. 
po wręczeniu uczestnikom nagród, 
gdzie organizatorów dzielnie wspiera-
ła do samego końca poseł na Sejm rp 
pani ewa malik, miała miejsce zabawa 
taneczna zagrana przez Kapelę juraj-
ską. tak wyglądało podsumowanie 
wyśmienitej dekady istnienia Koła. 

tekst: ASZ
foto: ASZ
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„jak przygoda to tylko w Warszawie” 
nasi mieszkańcy w czerwcu wyje-

chali na dwudniową wycieczkę zorga-
nizowaną przez gminny Ośrodek Kul-
tury do Warszawy.

zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
muzeum powstania Warszawskiego. 
po przekroczeniu progu muzeum, 
zaczęliśmy się poruszać w scenerii 
z lat II wojny światowej. Chodzili-
śmy po granitowym bruku, wśród 
murów pokrytych dziurami po poci-
skach i emblematami polski Walczą-
cej. Wytyczona trasa wycieczki po 
muzeum przedstawiała wydarzenia 
w sposób chronologiczny i prowa-
dziła przez poszczególne sale tema-
tyczne. Od samego wejścia słychać 
było dziecięce piosenki dotyczące 
tematyki powstańczej. Są one pusz-
czane w „Sali małego powstańca”, 
gdzie w tle cały czas słyszymy utwory 
typu: „Warszawskie dzieci pójdzie-
my w bój”, co doskonale odtwarza 
sytuację życiową ówczesnych dzieci, 
skłania do refleksji nad ich ciężkim 
losem, może nawet wzruszyć. W cen-
tralnym punkcie tej sali stoi kopia 
sławnego pomnika małego powstań-
ca, który w oryginale znajduje się 
przy murze Starego miasta.

miejsce to powstało, aby oddać 
hołd ludziom walczącym i tym, którzy 
poświęcili swoje życie za ojczyznę. 
byliśmy na powązkach, gdzie zoba-
czyliśmy groby bohaterów narodo-
wych, sportowców i wysłuchaliśmy 
ciekawych historii związanych z tym 
miejscem.

zwiedzanie muzeum powstania 
Warszawskiego oraz chwila zadumy 
i refleksji przy grobach polaków pole-
głych w walce o wolną polskę to nie-
zapomniana lekcja historii.

byliśmy na Starym mieście, gdzie 
znajduje się Kolumna zygmunta III 
Wazy i zamek Królewski, podziwia-
liśmy piękno budynku, który został 
zbudowany w stylu barokowo - klasy-
cystycznym.

zwiedzaliśmy łazienki, gdzie 
największe wrażenie zrobił teatr na 
Wyspie, a w szczególności półkolista 
widownia, scena położona na sztucz-
nej wyspie i rząd kamiennych rzeźb, 
przedstawiających sławnych auto-
rów dramatycznych. zwiedzaliśmy 

Stadion narodowy. jest wśród nas 
wielu kibiców piłki nożnej i wizyta na 
tym stadionie była spełnieniem ich 
marzeń. gdy weszliśmy na trybuny 
i wspięliśmy się na sam ich szczyt, 
z góry podziwialiśmy ogrom tego 
obiektu. naprawdę, robi wrażenie! 

Wycieczka była bardzo udana. 
zobaczyliśmy jeszcze wiele inte-
resujących miejsc jak Świątynia 
Opatrzności bożej, Wilanów, pomnik 

nieznanego Żołnierza, poznaliśmy 
wiele ciekawostek o naszej stolicy 
które w bardzo interesujący sposób 
przedstawił nam nasz przewodnik . 
panowała miła atmosfera. zrobiliśmy 
sporo pamiątkowych zdjęć. pomimo 
zmęczenia, wysokiej temperatury 
oraz oszołomienia natłokiem wrażeń 
byliśmy bardzo zadowoleni. mamy 
nadzieję, iż ponownie odwiedzimy to 
wspaniałe miasto.

Dzwon bartłomiej 

pr o b o s z c z 
naszej parafii ks. 
mariusz Walczyk 
podjął kolejną 
próbę odzyska-
nia od władz 
n i e m i e c k i c h 
dzwonu pocho-
dzącego z nasze-
go kościoła para-
fialnego. 

Wójt gminy 
Włodowice wraz 
z przewodniczą-
cym rady gminy 
Włodowice rów-
nież przyłączy-
li się do akcji 
i wystosowali 
list intencyjny. 

A.SZ.
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prezentujemy państwu fotografię z lat 80 XX wieku przedstawiającą budowę kościoła w górze Włodowskiej. 

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

Chwile z naszej historii zachować 
od zapomnienia...

Wycieczka do zatoru

gminna biblioteka publiczna we 
Włodowicach realizowała projekt 
Fundacji bgK „ na dobry początek!

Celem naszego projektu było 
stworzenia lepszych warunków rozwo-
ju młodego pokolenia, które nauczy 
się aktywnie zagospodarowywać 
swój wolny czas. Dzięki podniesie-
niu atrakcyjności zajęć w bibliotece 
chcieliśmy wpłynąć na kształtowa-
nie dzieci i promocji czytelnictwa 
w nowej kreatywnej formie. 

W trakcie projektu przeprowa-
dzaliśmy między innymi zajęcia: 
tworzenia zabawek, wikliniarskie, 
świąteczne, zdrowego stylu życia, 
ruchowe.

na zakończenie projektu, dzieci 
uczestniczące w zajęciach pojechały 
na wycieczkę do zatorlandu. Wśród 
atrakcji, była możliwość obejrzenia: 
domu do góry nogami, filmu o dino-
zaurach w kinie 5D, parku ruchomych 
dinozaurów, parku mitologii i parku 
Owadów. 

zajęcia i wspólny wyjazd rozwi-
nęły w naszych najmłodszych uczest-
nikach kreatywność, umiejętność 
pracy w grupie i co najważniejsze 

przyniosły najmłodszym dużo miłej 
i wesołej zabawy.

Tekst : GBP WŁODOWICE
Foto: GBP WŁODOWICE


