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Wyjątkowo pięknie i dostojnie
W przepięknej scenerii i szacownej
atmosferze obchodzono w sobotnie popołudnie, 11 czerwca wyjątkowe święto – Jubileusz – 5. rocznica powołania do życia Skautingu
Jurajskiego, organizacji założonej
w marcu 2011 roku. Mając za wzór
ideały Roberta Baden-Pawella, który
w Anglii na przełomie XIX/XX wieku,
jako były żołnierz, zakładał pierwsze
drużyny skautowskie. Celem założyciela było popularyzowanie szlachetnych zasad takich jak: obowiązku wobec Boga, obowiązku wobec
ludzi i obowiązku wobec samego
siebie. Skauting Jurajski od samego
powstania był strzałem w dziesiątkę.
Szybko rósł w liczebność i siłę. Tą
jakże piękną ideę upowszechnił były
proboszcz parafii Włodowice ksiądz
Jacek Reczek, który wspólnie z Marią
Utracką, Dorotą Wnuk i Stanisławem
Ibkiem w tym okresie wykonali kawał

doskonałej roboty, aby naszym dzieciom i młodzieży pokazać wszystkie kolory świata i wychowywać na
wspaniałych ludzi. Tak więc było co
świętować, bo oto rośnie nam nowe
pokolenie ubogacone wyjątkowymi
ideałami. Jubileusz rozpoczął się od
uroczystej mszy świętej, gdzie przy
wypełnionym kościele skauci złożyli
przyrzeczenie. Następnie na scenie
ustawionej w ogrodzie parafialnym

Wielkie strażackie
wydarzenie

Ocalić
od zapomnienia...
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dali bardzo wyrafinowane przedstawienie nawiązujące do pięcioletniego, ale bardzo obfitego dorobku. Był
również pokaz musztry przy dźwiękach orkiestry strażackiej. Obecność
bardzo wielu mieszkańców jak również dostojnych gości podkreśliła jak
wielkim szacunkiem cieszą się nasi
Skauci Jurajscy. Redakcja dołącza się
do życzeń i gratulacji – Mili Skauci,
tak trzymajcie.

Wakacje
w świetlicach
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Rada Gminy Włodowice wraz z Wójtem Gminy Włodowice
Serdecznie Zapraszają na

XVIII Jurajskie Spotkania - Dni Włodowic
Piknik odbędzie się 3 lipca 2016r.
na placu przy Gimnazjum we Włodowicach.
Program Pikniku:

15:00
16:00
16:45
17:00
17:40
20:00
22:00

MUZYKA MECHANICZNA
PROGRAM DLA DZIECI – ŚWIĘTO MAŁEGO KIBICA
UROCZYSTE OTWARCIE pikniku
POKAZ NIEBEZPIECZNYCH ZWIERZĄT
WYSTĘPY ZESPOŁÓW MIEJSCOWYCH
KONCERT ZESPOŁU „MONA LISA”
ZAKOŃCZENIE PIKNIKU
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Zgłoś!
Stowarzyszenie „Dla Gminy Włodowice”
oraz Wójt Gminy Włodowice
zachęcają do udostępnienia posiadanych
przez naszych mieszkańców

starych kronik opisujących życie
w naszej gminie w minionych latach.
Zapewniamy dyskrecję jak również zwrot
udostępnionych materiałów.
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Pytania do…

Sołtysa Sołectwa Morsko

Dagmary Derdoń - Wicepolskiej
budowy zatoczki autobusowej przy
remizie. Mam nadzieję, że dojdzie
do realizacji remont drogi Krótkiej
i Turystycznej.
Dzięki sponsorowi, który przekazał 3 komputery oraz drukarkę
powstała kafejka internetowa. Członek Rady Sołeckiej zakupił grzejniki
elektryczne do remizy, dzięki czemu
można z niej korzystać również
zimą. Wraz ze sponsorem zakupiłam
kuchnię gazowo-elektryczną także
do remizy. Zakupiłam również grill
betonowy, z którego mogą korzystać
mieszkańcy oraz turyści, gdyż znajduje się przy pkt przystankowym
koło remizy.
Dziękuję
mieszkańcom
oraz
sponsorom, którzy chętnie pomagają
i wspierają mnie w realizacji zadań.

Funkcję Sołtysa piastuje Pani po
raz pierwszy, co skłoniło Panią do
kandydowania na to stanowisko?
Do kandydowania skłoniła mnie
chęć działania i realizowania zadań
dla naszego sołectwa. Chciałam robić
coś pożytecznego dla mieszkańców.
Pełnienie funkcji sołtysa jest
trudne?
Tak. Spotykam się z wieloma trudnościami, które oczywiście staram
się pokonywać i konsekwentnie realizować pomysły mieszkańców.
Jak postrzega Pani Morsko, co
jeszcze jest do wykonania, jakie
zadania, plany na przyszłość?
W tym roku, z Funduszu Sołeckiego realizowany będzie I etap prze-

Fundusz Sołecki
To już siódmy rok realizacji zadań
w ramach tak zwanych „Funduszy
Sołeckich”. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich przyjmują do realizacji zadania na kolejny rok budżetowy.
Na rok 2016 przyjęto do realizacji zadania, polegające na budowie
chodników przy drogach gminnych:
przy ulicy Wschodniej i ul. Jurajskiej we Włodowicach, ul. Źródlanej w Zdowie oraz ul. Świerkowej
w Skałce. Ponadto zaplanowano

remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach, przebudowę zjazdu z drogi
Włodowice – Morsko w Morsku.
W Rudnikach będzie siłownia plenerowa przy ul. Ogrodowej. Planuje się
także docieplenie budynku świetlicy
wiejskiej w Parkoszowicach, remont
elewacji budynku OSP w Parkoszowicach, budowę ogrodzenia działki garaży OSP w Górze Włodowskiej
przy ul. Myszkowskiej, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej

w Hucisku przy ul. Skalny Widok.
Dla większości tych zadań opracowano
dokumentacje projektowe, dokonano
zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie rozpoczynają
się roboty budowlane dla tych zadań.
Realizowanie zadań w ramach Funduszy Sołeckich daje mieszkańcom
możliwość decydowania o wyborze
i kształcie przedsięwzięcia, służącego poprawie warunków ich życia.

Utrzymanie dróg / Regeneracja boiska
Corocznie Gmina Włodowice,
we własnym zakresie, zajmuje się
bieżącym utrzymaniem dróg, w tym
wykaszaniem poboczy, rowów przydrożnych oraz cząstkowym remontem
nawierzchni asfaltowej jak również
szutrowej. Ponadto Gmina wspólnie
z Powiatowym Zarządem Dróg wykonuje w zależności od potrzeb prace
polegające na zamiataniu dróg gminnych i powiatowych.

Przeprowadzono
regenerację
boiska we Włodowicach, na tzw.
„Stawkach”, polegającą na wertykulacji, mechanicznym nacinaniu
murawy oraz zbieraniu filcu (usunięciu próchnicy powierzchniowej).
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Wielkie strażackie wydarzenie

Komendant Gminny Rafał Piotrowski

W sobotnie przedpołudnie 14
maja br, w Gminnym Ośrodku Kultury
odbył się XI Zjazd Zarządu Gminnego
Związku OSP RP we Włodowicach. To
bez wątpienia najważniejsze wydarzenie w życiu braci strażackiej,
albowiem kończy minioną kadencję
i rozpoczyna nową. Otwarcia zjazdu
dokonał Prezes Gminny Druh Adam
Szmukier, który powitał przybyłych
gości oraz minutą ciszy uczcił pamięć
strażaków, którzy odeszli na wieczny spoczynek w ostatnich latach. Na
Przewodniczącego obrad wybrano
Druha Ireneusza Mertę, który bardzo
energicznie przewodził obradom. Ze
złożonego przez Prezesa gminnego
sprawozdania wynika, że nastąpił
znaczący postęp we wszystkich jed-

nostkach. Zarówno w wyszkoleniu jak
też w wyposażeniu. Obecnie związek skupia 180 strażaków czynnych,
którzy przynależą do 7 jednostek tj.
we Włodowicach, Parkoszowicach,
Rzędkowicach, Rudnikach, Morsku,
Górze Włodowskiej i Zdowie. W obradach uczestniczyło 45 delegatów
i przedstawicieli ze wszystkich jednostek. Po złożonych sprawozdaniach
udzielono jednogłośnie absolutorium
oraz przeprowadzono wybory władz
związku na następną kadencję to
jest na lata 2016 – 2020. Skład zarządu uległ znacznej zmianie jako, że
dotychczasowy Komendant Gminny
Druh Zdzisław Struzik po 25 letniej
nienagannej, wzorowej służbie na
tym stanowisku zrezygnował z dal-

Zawody Wędkarskie 2016
Tradycyjnie 01 czerwca, z okazji
„Dnia Dziecka”, odbyły się Zawody
Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Włodowice, zorganizowane przy współpracy z Kołem Wędkarskim „SAZAN”.
I miejsce zdobył - Staś Dziub, II miejsce – Jacek Dziub, a III Kinga Picheta.
Z każdym rokiem, zawody cieszą
się coraz większym zainteresowaniem
i to nie tylko wśród chłopców (w tym
roku zgłosiło się aż 17 zawodników).
Wszystkim Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów wędkarskich.

szej pracy. Skład zarządu gminnego
przedstawia się następująco: Prezes
– Adam Szmukier, Wiceprezesi Ireneusz Merta i Przemysław Szymocha zastąpił on Druha Ryszarda Powązkę,
który zrezygnował z pełnionych funkcji, Komendantem Gminnym wybrano
Rafała Piotrowskiego, Sekretarzem
został Janusz Okraska, na Skarbnika wybrano Sławomira Jędruszka.
Natomiast na szefa Komisji Rewizyjnej wybrano Druha Stanisława Ibka.
Strażacy podczas zjazdu w zgodzie
i jednomyślności przyjęli stosowne
uchwały stanowiące o planach i kierunkach działania. Bo chociaż obecnie żyjemy bezpiecznie, w dobie
komputeryzacji i ogromnego postępu
cywilizacyjnego, to jednak zawsze
strażacy ochotnicy są i będą niezbędni w naszym życiu, to od nich zawsze
możemy otrzymać wszelką pomoc
i ratunek w sytuacjach zagrożenia.
Życzeniami i gratulacjami zakończono obrady zjazdu.
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Sukcesy uczniów
„Sukces nigdy nie jest efektem
słomianego zapału – tu trzeba
przejść przez prawdziwy ogień.”

James Madison

Nic tak nie cieszy nas wszystkich jak
sukcesy uczniów naszych szkół, którzy
wykazują się dużym poziomem wiedzy
i umiejętności zarówno w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych, jak
i konkursach organizowanych przez
inne placówki oświatowe, artystyczne,
społeczne i samorządowe, zdobywając
liczne nagrody, wyróżnienia i tytuły
finalistów oraz laureatów. Ponadto
ich wiedza i umiejętności regularnie
poddawane są zewnętrznym badaniom
i ocenom.
Bardzo dobrze zaprezentowali się
uczniowie Gimnazjum im. Wł. Kowala

we Włodowicach w Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”, gdzie Karolina Sobólska
zajęła III miejsce na szczeblu powiatowym tegoż konkursu. Ogólnopolski
Turniej Wiedzy Pożarniczej ma na celu
popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród
dzieci i młodzieży znajomości przepi-

sów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania
się podręcznym sprzętem gaśniczym,
wiedzy na temat techniki pożarniczej,
organizacji ochrony przeciwpożarowej
oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Turniejowi towarzyszy corocznie
konkurs plastyczny, również o tematyce przeciwpożarowej. Uczennica
Gimnazjum we Włodowicach Kinga
Giemza, zdobyła zaszczytne II miejsce
na szczeblu wojewódzkim w/w konkursu.
Wysokie wyniki naukowe uczniów
budują prestiż naszych szkół, wpływają na dobry wizerunek Gminy, są też
świadectwem rzetelnej pracy kadry
pedagogicznej.

XXVIII Regionalne Spotkania Młodych Recytatorów
„Wrażliwość na Słowa” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
12 kwietnia br. czworo uczniów
Szkoły Podstawowej we Włodowicach
wspaniale zaprezentowało się w Konkursie Recytatorskim w Zawierciu
recytując prozę i poezję.
Gratulujemy wszystkim, gdyż taki
występ wymaga odwagi, jest wynikiem pasji i wielotygodniowej pracy.
Cieszymy się, że najmłodsza
reprezentantka naszej szkoły (Kinga

Picheta – kl. I) została laureatką
w kategorii klas 0 - III, co umożliwiło
jej reprezentowanie Powiatu Zawierciańskiego w Konkursie w Częstochowie, a jej starsza koleżanka, Barbara
Broda (kl. IV) otrzymała wyróżnienie
w kategorii klas IV – VI).
Eliminacje na szczeblu powiatowym mają na celu wytypowanie
najlepszych recytatorów do udziału

w eliminacjach regionalnych, które
odbyły się 20 kwietnia 2016 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. Oczywiście uczestniczyła w nich
Kinga Picheta, którą wspierała babcia
i wychowawczyni przygotowująca
małą recytatorkę – P. Iwona Szczygieł. W tym Konkursie Kinga zdobyła
WYRÓŻNIENIE, co na tym szczeblu
jest dużym osiągnięciem.

Badania Wad Postawy
Dzięki życzliwości Prezesa LGD
„Perła Jury”, Cezarego Barczyka we
współpracy z Gminą Włodowice, pod
patronatem Starosty Powiatu Zawierciańskiego Krzysztofa Wrony, w dniach
11-12 maja br. w szkołach podstawowych
na terenie Gminy Włodowice przeprowadzono badania wad postawy u uczniów
klas I –VI. Z bezpłatnego badania skorzystało 240 dzieci.
Wady postawy stają się obecnie jedną
z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. Współcześnie dzieci coraz więcej
czasu spędzają siedząc przed telewizorem i komputerem, wiele czasu spędzają
w szkole. Niedostatek ruchu oraz czynniki psychiczne (trema, lęk, przygnębie-

nie), wady wzroku i słuchu powodują,
że dzieci nie zawsze rosną i rozwijają
się prawidłowo. Początki powstawania wad postawy często są trudne do
zauważenia. Jest to przeważnie proces
długi, ujawniający się w miarę rozwoju
dziecka. Początkowo nie daje żadnych
niepokojących objawów. W momencie
kiedy pojawiają się dolegliwości (m.
in. bóle, mniejsza sprawność fizyczna,
gorsze funkcjonowanie układu oddechowego i krążenia) zmiany bywają już dość
mocno utrwalone i wymagają długotrwałego i systematycznego leczenia.
Celem realizowanych w naszych placówkach oświatowych badań przesiewowych jest uchwycenie wad postawy

we wczesnym stadium rozwoju dziecka.
Badania przeprowadzone przy użyciu
specjalistycznego sprzętu, polegały na
całościowej ocenie postawy tzn. ocenie
ustawienia głowy, barków, brzucha,
łopatek, klatki piersiowej, kolan i stóp.
Analiza wyników wykazała, że najczęstszymi wadami były: boczne skrzywienie
kręgosłupa czyli skolioza, wklęsłe plecy,
wady kolan, odstające łopatki. Wsparcie w postaci szczegółowej informacji
otrzymają również rodzice badanych
dzieci. Zalecenia dotyczące postępowania w zapobieganiu nieprawidłowościom
w budowie ciała, rodzice będą mogli
wykorzystać w dalszej rehabilitacji
swoich pociech.
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Uroczystość w gimnazjum
To już dziesięć lat odkąd nasze
Gimnazjum nosi imię obywatela tej
społeczności, nauczyciela i kierownika
przedwojennej szkoły powszechnej.
4 maja br. miała miejsce uroczystość 10-lecia nadania imienia Władysława Kowala Gimnazjum we Włodowicach, którą przygotowali uczniowie
pod opieką nauczycieli – Magdaleny
Trefuń, Marka Baryły oraz Agnieszki
Gruk. Swoją obecnością uroczystość
uświetnili, zaproszeni przez Dyrektora
Andrzeja Jureczko, goście, wśród nich
wnuczka patrona Pani Agnieszka Dawi-

dowski (mieszkająca w Nowej Zelandii).
Uczestnicy spotkania przypomnieli sobie sylwetkę patrona szkoły, ur.
04.07.1906 r. cichego bohatera naszej
lokalnej społeczności, który konsekwentnie w trudnych warunkach międzywojennej Polski zdobył wykształcenie, został nauczycielem i kierownikiem
szkoły i z zapałem wykonywał swoja
pracę. Został zabrany przez Niemców w 1939 r. prosto ze szkoły. Zginął
w wieku 34 lat w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, ponieważ był
wykształcony i był Polakiem.

Finał Finale Four
25 maja br. rozegrany został
w Porębie Turniej Finałowy Finale Four
Jurajskiej Ligi Siatkówki dziewcząt,
kończący sezon 2015/16. W turnieju
tym zagrały cztery najlepsze drużyny
rundy zasadniczej, tj. Poręba, Włodowice, Miechów oraz Żarnowiec. Nasza
drużyna dziewcząt, która broniła tytułu
mistrzowskiego z ubiegłego sezonu
w pierwszym meczu półfinałowym, trafiła na rówieśniczki z Miechowa, którym
nie dała większych szans i wygrała
pewnie swój mecz 2:0, awansując tym
samym do finału. W drugim półfinale
drużyna z Poręby również pewnie pokonała 2:0 Żarnowiec. W meczu o trzecie
miejsce Miechów pokonał Żarnowiec
2:1. W wielkim finale, który był powtórką finału zeszłorocznego, tym razem
lepsza okazała się drużyna z Poręby,
pokonując nasze dziewczęta 2:0.

Gratulujemy naszym dziewczętom
wspaniałej postawy i walki - zarówno
w rundzie zasadniczej, jak i turnieju
finałowym. Srebrną drużynę dziewcząt
z Uczniowskiego Klubu Sportowego przy
Gimnazjum we Włodowicach reprezentowały: Karolina Beleć – kapitan, Katarzyna Beleć, Wiktoria Dombek, Wiktoria Kurasińska, Magdalena Maroszek,

Julia Stępień, Karolina Sobólska, Wiktoria Fiutak, Julia Orman, Kinga Gaca,
Zuzanna Maroszek, Patrycja Lenartowicz. Drużyna chłopców zakończyła
rundę zasadniczą na ósmym miejscu.
W klasyfikacji generalnej nasze
drużyny uplasowały się na trzecim
miejscu spośród dwunastu, biorących
udział w tych rozgrywkach.

Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach
W Gminnym Ośrodku Kultury we
Włodowicach, 23 kwietnia odbyło się
spotkanie wszystkich Kół Gospodyń
Wiejskich, działających na terenie
Gminy Włodowice oraz Kapeli Jurajskiej i Rady Seniorów.
Spotkanie miało na celu integracje osób związanych z kulturą ludową,
kulturą naszego regionu w kierunku

promowania i kultywowania tradycji
polskich. Podczas spotkania ważnym
tematem były dalsze plany kulturalne na terenie naszej Gminy. W trakcie spotkania powstało wiele nowych
pomysłów na działanie Ośrodka Kultury ale najważniejszy element to
promocja ludzi, zajmujących się kulturą ludową w naszej Gminie.
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Przedszkole - dobra wiadomość!
15.06.br.
Gmina
otrzymała
z Urzędu Marszałkowskiego informację o pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zmniejszenie nierówności
w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich
poprzez przebudowę (adaptacja
pomieszczeń) Przedszkola we Włodowicach”. Projekt został wybrany do
dofinansowania w ramach konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla

Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura
wychowania przedszkolnego – ZIT.
Ze środków unijnych pozyskaliśmy dofinansowanie na kwotę blisko
2 mln 400 tys. zł, co stanowi 85%
kosztów kwalifikowalnych projektu.
W ramach remontu i przebudowy
zaplanowano dostosowanie całego
budynku na potrzeby czterooddziałowego przedszkola z zespołem
żywienia i salą widowiskową oraz
zapleczem
administracyjno-magazynowym. Zaprojektowano nową
kotłownię opalaną gazem z instalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej

wody użytkowej oraz nowe instalacje sanitarne i elektryczne. Przewidziano również prace termomodernizacyjne, wymianę pokrycia dachu,
nowe posadzki, podłoża, izolacje
termiczne, przeciwwilgociowe, akustyczne. Budynek dostosowano do
aktualnie obowiązujących przepisów
przeciw - pożarowych i higieniczno
– sanitarnych oraz dla osób niepełnosprawnych.
Szacunkowa całkowita wartość
inwestycji to ponad 3 mln 200 tys. zł.
W wyniku realizacji zadania
zostanie przystosowany cały budynek na cele nowoczesnej placówki
opiekuńczo-edukacyjnej spełniającej
standardy europejskie.

Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach
23 kwietnia obchodzony jest
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Biblioteka Śląska wybrała naszą
Bibliotekę, aby przekazać książki symbol wiedzy i różę, symbolizującą piękno wypływające z tej wiedzy.
Spotkanie uatrakcyjnił występ zespo-

łu „Amonitki” oraz autorskie wiersze
w wykonaniu Pani Teresy Piec. Spotkanie zaszczycili goście z Biblioteki Śląskiej oraz Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Zawierciu, Radni Gminy
Włodowice, Pan Wójt, Pani Sekretarz
i Pani Skarbnik.

GOPR
Jura Krakowsko – Częstochowska to
malowniczy region Polski oferujący turystom mnóstwo możliwości aktywnego
wypoczynku. Flagowym sportem, dzięki
któremu Jura znana jest w całej Europie jest wspinaczka skałkowa, a jednym
z głównych ośrodków wspinaczkowych
na Jurze od lat są Skały Rzędkowickie
znajdujące się na terenie gminy Włodowice. Sezonowy napływ turystów szukających wyzwań właśnie we wspinaczce
to niemałe wyzwanie dla lokalnych
władz, które oprócz przygotowania logistycznego, mają świadomość niebezpieczeństw, jakie poprzez swoją charakterystykę niesie ze sobą to piękne miejsce.
Odpowiedzialność, z jaką lokalna władza
podchodzi do tematu bezpieczeństwa
w naturalny sposób buduje współpracę
z pobliską jednostką wyspecjalizowaną
właśnie w ratownictwie specjalistycz-

nym na terenie całej Jury. Tą jednostką jest Grupa Jurajska GOPR, mająca
swoją siedzibę w Podlesicach. GOPR
czyli Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe zajmuje się na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej ratowaniem
w skałach, jaskiniach i ruinach zamków,
a dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu
i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt
może to robić szybko i efektywnie.
GOPR jest służbą opartą na Ratownikach Ochotnikach, będących wolontariuszami, ale oprócz nich zatrudnia
również kilkunastu Ratowników, dzięki
czemu o pomoc można prosić GOPR 24
godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Co
istotne, pomoc Ratowników Górskich
jest zupełnie darmowa. Jeżeli w skałach bądź jaskini zagrożone jest zdrowie
lub życie ludzkie należy bez wahania
zadzwonić pod jeden z numerów ratun-

kowych: 985 lub 601 100 300 i wezwać
pomoc, a ta na pewno nadejdzie angażując w zależności od rodzaju wypadku
quady, samochody terenowe lub helikopter LPR. Bieżące działania GOPR na
jurze można śledzić na stronie internetowej www.goprjura.pl bądź na profilu
facebook: www.facebook.com/goprjura
Grupa Jurajska GOPR daje co roku możliwość wstąpienia w swoje szeregi nowym
osobom, które interesują się szeroko
pojętą turystyką i czują potrzebę niesienia pomocy ludziom potrzebującym.
Jest to wymagająca służba dająca wiele
satysfakcji oraz możliwość rozwoju.
Najbliższy nabór już w sierpniu, więc
jeżeli czujecie, że chcielibyście spróbować swoich sił w tej jednostce, nie
wahajcie się i odwiedźcie stronę internetową, gdzie dowiecie się szczegółów
na temat rekrutacji.
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Ocalić od zapomnienia...
Jan Paweł II, papież, to wybitna
postać, odgrywająca znaczącą rolę
w losach naszego kraju i wielu Polaków. Postać, która prowadziła miliony
ludzi na całym świecie i pozostawiła
trwały ślad we współczesnej historii.
2 IV 2005 roku cały świat obiegła
informacja, że o 21.37 odszedł do
Domu Ojca papież Jan Paweł II. Tego
wieczoru nikt nie wstydził się łez.
Gdziekolwiek się pojawił, papież
z Polski budził entuzjazm. Jego
uśmiech niósł ludziom nadzieję, uwalniał od lęku i dodawał sił. Łączył skłó-

conych i wzruszał tych, którzy nigdy
wzruszenia nie okazywali. Ojciec
i przyjaciel mówili o nim ci, którzy
choć nigdy z nim nie rozmawiali, czuli,
że mogą mu zaufać i powierzyć swoje
życie.
Dziś w kolejną już 11 rocznicę
śmierci Jana Pawła II, chcemy przenieść na stronice naszej gazetki słowa
wiersza ułożonego przez naszą gospodynię z KGW w Rzędkowicach panią
Teresę Piec, nawiązującego do wzniosłych i radosnych chwil, które dane
nam było przeżyć dzięki Niemu.

Ojcze Święty
Twoje ziemskie życie
nie ma wątpliwości
było ono pełne
największych wartości
Byłeś dobrym Pasterzem
Ojcem Świętym
i człowiekiem o sercu
tak pełnym mądrości
Ty siałeś tyle dobra
i tyle słońca, nam
i wszystkim ludziom
na świata końcach
przez 27 lat Pontyfikatu
Dawałeś po prostu
„Siebie” światu
Ty byłeś wzorem i świadectwem
godziłeś zwaśnionych
Ty chciałeś uleczyć
wszystkie świata strony

Wstawiaj się za nami
i za całym światem
bo Ty jesteś naszym
ukochanym bratek

Każdego człowieka
Ty miałeś za brata
Byłeś po stronie prawdy
dla całego świata

Ty dokończyłeś już kres
swojego biegu
a my sami zostali
na tym drugim brzegu

Byłeś, jesteś i będziesz
Synem polskiej ziemi
a my już na zawsze
rodakami twemi

Płyńmy więc wytrwale
za Tobą naszym wzorem
byśmy dopłynęli
płynąc Twoim torem

Byłeś i jesteś naszym wsparciem
wspaniałym Polakiem
i na całym świecie
dobrym polskim znakiem

i tam się spotkali
u naszego Ojca w niebie
razem zamieszkali

dla nas tak zostaniesz
już przez całe wieki
bo byłeś po prostu
niezwykłym człowiekiem
Ojcze Święty – kochałeś Ojczyznę
i nas, jakby swoje dzieci
teraz nasza modlitwa za Ciebie
niech do Boga leci

LKS Olimpia Włodowice
LKS Olimpia Włodowice coraz
lepiej radzi sobie w rozgrywkach
Klasy B. Po dobrze przeprowadzonym
zimowym okresie przygotowawczym,
gra zespołu wygląda przyjemnie dla
oka, a wyniki osiągane przez drużynę, pozwalają z optymizmem patrzeć

w przyszłość. Podopieczni Tomasza
Przygodzińskiego są niezwyciężeni
przez ostatnich siedem spotkań, pokonując, m.in. wicelidera tabeli, Iskrę
Psary. Przed ekipą z Włodowic ostatnia kolejka sezonu. Zmagania w rozgrywkach zakończy mecz przeciwko

rezerwom Szczakowianki Jaworzno.
Zapraszamy do kibicowania wszystkich sympatyków piłki nożnej.
Zarząd i zawodnicy Ludowego
Klubu Sportowego OLIMPIA Włodowice
wyrażają podziękowania dla sponsora
za zakup dresów piłkarskich.

9

Fakty Gminy Włodowice

Numer 02 (10)/2016

„Rodzina 500 plus”
Program „Rodzina 500 plus” cieszy
się dużą popularnością. W gminie Włodowice wiele osób złożyło już wnioski.
Mieszkańcy mają jednak wiele pytań,
dotyczących m.in. terminu wypłaty
świadczenia.
Do 31 maja 2016 r. do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 334 wnioski, w tym 38 drogą elektroniczną, 296 w formie papierowej.
Największa liczba wniosków została
złożona w pierwszych dniach kwietnia:
1 kwietnia wpłynęło 25 wniosków, 4
kwietnia – 40 wniosków, 5 kwietnia – 30
wniosków, 6 kwietnia – 23 wnioski, 7
kwietnia - 20 wniosków, 8 kwietnia - 18
wniosków, 11 kwietnia 25 wniosków, 12
kwietnia - 12 wniosków, 13 kwietnia – 16
wniosków, łącznie wpłynęło 209 wniosków, później już była tendencja spadkowa, gdzie średnio wpływały 4 wnioski
dziennie.
Wnioski przyznające świadczenie
tylko i wyłącznie na drugie i kolejne
dziecko, czyli te bez dochodu są rozpatrywane w pierwszej kolejności – tzn.
od ręki, jeśli tylko weryfikacja zawartych danych we wniosku wprowadzonym do systemu jest prawidłowa, to
jest przygotowywana decyzja przyznająca świadczenie wychowawcze, która
jest natychmiast wykonalna.
Wnioski na pierwsze dziecko i/lub
kolejne dziecko/dzieci czyli takie, gdzie
jest liczony dochód członka rodziny są
rozpatrywane według daty wpływu. Najpierw pracownik sprawdza m.in., czy
wniosek zawiera wszystkie dane oraz
czy wszystkie rubryki zostały prawidło-

wo wypełnione. Do GOPS-u wpłynęło
wiele wniosków zawierających błędy,
które wnioskodawca musi wyjaśnić lub
poprawić. Najczęściej popełniane błędy
to: błędny numer PESEL, brak pełnego składu rodziny, wpisanie pierwszego dziecka w nieodpowiednią rubrykę,
brak wszystkich wymaganych ustawą
oświadczeń i dokumentów. Osoby, które
źle wypełniły wniosek, są wzywane do
jego uzupełnienia lub poprawy, najczęściej telefonicznie. Poprawne wypełnienie wniosku jest konieczne, aby został
on przekazany do dalszej weryfikacji.
Kolejnym etapem rozpatrywania wniosku jest jego weryfikacja. Ze
względu na to, że wnioski wpływają
często bez żadnych załączników, to
pracownik zobligowany jest sprawdzić wiarygodność danych zawartych
we wniosku i często też samodzielnie pozyskać dane, dotyczące sytuacji
materialnej rodziny. Kieruje zapytania
drogą elektroniczną poprzez program
„Emp@tia” lub pisemnie, w celu pozy-

skania niezbędnych danych do Urzędów
Skarbowych i do ZUS, co też ma wpływ
na długość postępowania. Po pozytywnej weryfikacji, można przystąpić do
wprowadzenia wniosku do specjalnego programu i przygotowania decyzji,
a następnie tworzenia list wypłat.
Wnioski są sprawdzane w Centralnej Bazie Beneficjentów, prowadzonej
w ramach projektu „Emp@tia” przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Pracownik sprawdza, czy
osoba zwracająca się o wypłatę świadczeń nie korzysta już z nich w innym
miejscu w Polsce.
Zdarzają się trudności techniczne
i problemy z działaniem systemu, które
mogą opóźniać załatwienie sprawy.
Uwagi są zgłaszane na bieżąco do operatora systemu.
Dotychczas świadczenia otrzymało pierwszych 196 rodzin, przelewem
na rachunek w banku lub do odbioru
gotówki w kasie.
Od 1 kwietnia 2016 roku do 31 maja
2016 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej wpłynęło 334 wniosków
o świadczenie wychowawcze, w tym 38
wniosków drogą elektroniczną łącznie
na 484 dzieci.
Do 31 maja wydano 203 decyzje, w których przyznano świadczenie
wychowawcze 202 rodzinom łącznie na
282 dzieci a odmówiono na 5 dzieci.
Pracownicy
GOPS-u
dokładają
wszelkich starań, aby wszystkie wnioski
zostały sprawdzone w jak najkrótszym
czasie, tak, aby wszyscy uprawnieni
mogli otrzymać świadczenia.

APEL
Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że co trzy miesiące w każdej miejscowości w wyznaczonych miejscach,
nasza gmina organizuje za pomocą
firmy Remondis Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
zwany MPSZOK.
Informujemy, że w/w punkcie nie
będą odbierane odpady pochodzące
z prowadzonych na naszym terenie

działalności gospodarczych, tj. zużyte
opony, karoserie samochodowe lub
części samochodowe, odpady z remontów i rozbiórek domów, np. styropian,
wełna mineralna, itp. Przypominamy
również, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest do podpisania indywidualnych
umów na odbiór odpadów pochodzących
z prowadzonej działalności.

Kalendarz wywozu odpadów komunalnych MPSZOK
Włodowice, Góra Włodowska, Morsko,
Rzędkowice, Skałka
21.07.2016 | 18.10.2016
Rudniki, Kopaniny, Parkoszowice,
Zdów, Hucisko
22.07.2016 | 17.10.2016
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Dzień Dziecka
Wiele radości i uciechy sprawiły
Panie zrzeszone w KGW Rzędkowice, podczas zorganizowanego przez
siebie pikniku na cześć naszych
dzieci z okazji ich święta. Gospodynie dzielnie wspierali Sołtys Rzędkowic Włodzimierz Powązka oraz radny
z tej miejscowości Stanisław Ibek.
Dokładnie 1 czerwca zrobiło się rojno
i tłoczno, bo każde dziecko zostało zaproszone do przedniej zabawy.
Liczne zawody, konkursy, nagrody
a także smakowite przekąski sprawiły, że każdy kto pojawił się w strefie
pikniku był wręcz oczarowany rozmachem działania. W świętowaniu udział
wzięło blisko 80 dzieciaków, z których
nie było nikogo smutnego czy rozżalonego. Nasze dzielne Rzędkowianki już
postanowiły, że tą piękną uroczystość
ponowią dokładnie za rok.
Z okazji Dnia Dziecka, na życzenie
najmłodszych
mieszkańców
naszej Gminy w Gminnym Ośrodku
Kultury we Włodowicach odbyło się
kolejne spotkanie z Panem Magicznym. Dzieci uczestniczyły w pełnym
emocji i niesamowitym pokazie magii
i czarów. Wójt Gminy, Rada Sołecka Sołectwa Włodowice, Radni oraz
Skauting Jurajski i sponsorzy przyczynili się do tego, ze każde dziecko
otrzymało upominek i słodki prezent
z okazji swojego święta.

Ostrzeżenie
Na terenie gminy Włodowice
stwierdzono pojawienie się rośliny
barszcz sosnowskiego (heracleum maximum)
o właściwościach silnie parzących.
Wobec powyższego należy
zachować ostrożność
i nie zbliżać się do tej rośliny.
Kontakt z rośliną powoduje poparzenie skóry skutkujące
długotrwałym leczeniem.
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Wakacje w świetlicach
Serdecznie zapraszamy na zajęcia do świetlicy we Włodowicach.
W okresie wakacyjnym planowane są, m.in. następujące zajęcia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gry i zabawy świetlicowe
Zabawy ruchowe na placu zabaw
Konkurs rysowania kredą na asfalcie
Turniej tenisa stołowego i piłkarzyków
Konkursy plastyczne
Kiermasz książki szkolnej i nie tylko
Ognisko
Kalambury, zagadki, rebusy
Planowany rajd na trasie Włodowice - Morsko
lub Włodowice - Rzędkowice
10.Zabawy taneczne - zumba na wesoło

11.Koło teatralne - życie i teatr
12.Film moja pasja - spotkania przy ekranie
13.Zaproszenie gości - ratownik medyczny, strażak, policja
14.Zajęcia bezpieczne wakacje.
15.Rajd na zakończenie wakacji z imprezą i ogniskiem na polu namiotowym
16.Rowerowa wycieczka - trasa do ustalenia
w zależności od wieku
17.Szef junior - gotowanie moja pasja.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone rano, tematyka będzie dostosowana do ilości i wieku dzieci przychodzących na
zajęcia. Program będzie podawany każdego tygodnia, zajęcia też w zależności od pogody.
Plan tygodniowy będzie podawany na plakatach i stronie facebook Gminnego Ośrodka Kultury.
Wszystkich zainteresowanych będziemy prosić o zapisy, gdyż niektóre warsztaty będą przygotowywane pod określoną grupę.
W okresie wakacyjnym będą odbywały się również zajęcia w świetlicach w Górze Włodowskiej, Hucisku, Morsku,
Parkoszowicach, Rudnikach, Rzędkowicach i Zdowie.
Wszystkim dzieciom, życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji oraz uśmiechu.

Szkody w uprawachy rolnych
Z roku na rok rośnie populacja
dzików na terenie naszej gminy.
Za szkody wyrządzone w uprawach
rolnych spowodowane przez dziki,
łosie, jelenie, daniele, sarny odpowiedzialne jest koło łowieckie, które
dzierżawi obwód łowiecki. Poszkodowany właściciel zgłasza szkodę do
właściwego koła łowieckiego w ciągu
3 dni od powstania szkody. Wstępnego oszacowania dokonuje w ciągu 7
dni od zgłoszenia przedstawiciel koła
łowieckiego po wcześniejszym powiadomieniu o terminie oględzin.
Odszkodowanie winno być wypłacone w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia ostatniego protokołu.
Wysokość odszkodowania ustala
się, mnożąc rozmiar szkody przez
cenę skupu danego artykułu rolnego,
a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody, w rejonie
powstania szkody. Wysokość odszko-

dowania pomniejsza się odpowiednio
o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania.
Wysokość
odszkodowania
za
szkody wyrządzone przez dziki na
łąkach i pastwiskach ustala się na
podstawie wartości utraconego plonu
(masy zielonej lub siana) w danym
sezonie wegetacyjnym oraz kosztów
doprowadzenia uszkodzonego obsza-

ru do stanu pierwotnego; koszty te
wylicza się na podstawie aktualnych
cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej nasion niezbędnych do
wysiania.
Jeżeli szkoda powstała poza obszarem zarządzanym przez koło łowieckie
wówczas za szkody odpowiada Skarb
Państwa, zgłoszenia dokonuje się do
Urzędu Marszałkowskiego.
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...

Prezentujemy Państwu fotografię, przedstawiającą procesję
Bożego Ciała na rynku we Włodowicach, lata 30. XX w.
Jednocześnie zachęcamy posiadaczy starych fotografii do udostępnienia ich w celu publikacji.
Gwarantujemy zwrot oryginału. Prosimy o kontakt z Redakcją.

Pole namiotowe w Rzędkowicach

Zapraszamy do odpoczynku na Polu
namiotowym w Rzędkowicach. U nas znajdziesz ciszę i spokój oraz chłód w cieniu
drzew, po wojażach w strumieniach słońca
na świeżym powietrzu. Całość ogrodzona
i oświetlona, zaopatrzona w węzeł sanitarny
z zimną i ciepłą wodą (prysznice). Po polu
rozprowadzone są stanowiska z prądem.
Dostępne są sanitariaty (WC, prysznice,
aneks kuchenny, punkt mycia naczyń). Na
terenie ośrodka znajduje się plac zabaw dla
dzieci, boisko do gry w siatkówkę, miejsce
na ognisko.

Rzędkowice, ul. Leśna 4
42 - 421 Włodowice
tel. (34) 315 30 11 (szkoła)
tel. kom. 698 486 021
(bezpośrednio na pole czynny
w sezonie letnim)
e-mail: wlodowice@poczta.fm

