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Kolektory słoneczne

projekt pn. „Ograniczenie niskiej 
emisji na terenie gminy Włodowice 
poprzez budowę instalacji kolektorów 
słonecznych” Uchwałą zarządu Woje-
wództwa Ślaskiego został wybrany do 
dofinansowania w ramach regionalne-
go programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego 2014-2020 dla działa-
nia 4.1. Odnawialne źródła energii. 
W związku z tym, gmina Włodowice 
podjęła dalsze działania w celu reali-
zacji inwestycji.

W ramach realizacji projektu, 
w styczniu gmina wszczęła postępowa-
nie o udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograniczone-
go w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
przedmiotem zamówienia jest: zapro-
jektowanie i wykonanie instalacji 
kolektorów słonecznych z kolektorami 
cieczowymi płaskimi w 290 budynkach 
znajdujących się na terenie gminy 
Włodowice. Do przetargu wpłynęło 9 
ofert, z czego najkorzystniejszą okaza-

ła się oferta Wykonawcy: antInUS Sp. 
z o.o. Skierniewice.

planowany termin wykonania 
robót budowlanych to sierpień 2017r.

ponadto trwa postępowanie na 
wybór wykonawcy usługi polegają-
cej na prowadzeniu nadzoru inwe-
storskiego dla realizacji zadania.

Obecnie gmina Włodowice jest 
w trakcie zawierania umowy o dofi-
nansowanie projektu ze środkow 
Unii europejskiej.

I n F O r m a C j a
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Wszystkim  mieszkańcom  życzymy 
Wesołych   Świąt  Wielkanocnych,

spędzonych  w  gronie  rodziny  i  przyjaciół. 
Smacznego  Święconego, 

słodkich  mazurków,
 mokrego  Dyngusa

oraz  dużo  zdrowia  i  radości.

Sylwia Surowiec małgorzata Konarska, 
jolanta janoska, 
barbara Okraska, 
elżbieta trepka, 
aneta Wieczorek

Urząd gminy 
Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. zastrzegamy sobie prawo skraca-
nia i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. materiałów niezamówionych redakcja 
nie zwraca. redakcja nie gwarantuje publikacji niezamówionych materiałów. redakcja 

nie zawsze podziela poglądy i opinie zawarte w materiałach drukowanych 
w Faktach gminy Włodowice.
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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.

Wójt Gminy Włodowice 
Adam B. Szmukier

Przewodniczący Rady Gminy Włodowice 

Alojzy Leśniak 
wraz z Radnymi Gminy Włodowice 
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pytania do… prezesa OSp Włodowice   
Ireneusza merty

Funkcję prezesa pełni pan od 2006 
roku, ale już od najmłodszych lat brał 
pan czynny udział w życiu OSp Włodo-
wice, dlaczego akurat straż?

tak, już 11 lat sprawuję funkcję 
prezesa, a jako młody chłopak (czasy 
szkoły podstawowej), właśnie taki 
sposób spędzania wolnego czasu dawał 
mi satysfakcję. to były inne czasy, nie 
było komputerów, telefonów komórko-
wych co obecnie ma ogromny wpływ na 
to jak młodzi ludzie zagospodarowują 
swój czas wolny. mamy sprzęt, uczestni-
czymy w szkoleniach, współpracujemy 

z innymi jednostkami, a mimo to obser-
wujemy bardzo małe zainteresowanie 
młodzieży, która chciałaby uczestni-
czyć, wspierać, a kiedyś zastąpić star-
szych strażaków w wykonywaniu ich 
obowiązków. zatem zachęcam wszyst-
kich tych, którym niesienie pomocy nie 
jest obojętne, do wstąpienia do naszej 
OSp. a jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć 
finansowo, to może na naszą organiza-
cję przekazać 1% podatku.

jakie zadania wiążą się z pełnie-
niem funkcji prezesa?

prezes reprezentuje OSp na 

Fundusze sołeckie w naszej gminie

zewnątrz oraz kieruje całokształtem 
prac zarządu OSp. prezes również 
zwołuje posiedzenia zarządu oraz 
przewodniczy na tych zebraniach.

W tym roku przypada piękny jubi-
leusz Straży, przygotowania w toku?

tak, przygotowania w toku, szcze-
góły uroczystości będą podane na pla-
katach. nadmienię tylko, że w tym 
roku obchodzimy 100-lecie istnienia 
naszej Straży. nasz jubileusz będzie-
my świętować 1 lipca (w sobotę), na 
który już teraz serdecznie zapraszam 
mieszkańców naszej gminy. 

Od momentu przyjęcia ustawy o fun-
duszach sołeckich, tj. od 2009 r. gmina 
Włodowice nieprzerwanie, każdego 
roku realizuje zadania wynikające z tej 
ustawy. Corocznie, w miesiącu wrześniu 
we wszystkich sołectwach odbywają się 
zebrania wiejskie, na których nasi miesz-
kańcy podejmują decyzje jakie zadanie 
będzie realizowane w poszczególnych 
miejscowościach w następnym roku. to 
właśnie mieszkańcy podejmują decyzję 
co ma być wykonane za pieniądze fun-
duszu w swoim sołectwie. zrealizowane 
zadania są rekompensowane dotacją 
z budżetu państwa na poziomie około 
35 %. I rzecz najważniejsza, mieszkańcy 
mają realny wpływ na działania gminy 
na terenie swojego miejsca zamieszka-
nia. zgodnie z ustawą, zadania funduszu 

mają być zadaniami własnymi gminy, 
służyć poprawie warunków życia miesz-
kańców oraz muszą być zgodne ze stra-
tegią rozwoju gminy. W roku bieżącym 
przyjęto do realizacji następujące zada-
nia: we Włodowicach przebudowa drogi 
ul. jurajskiej, w rzędkowicach - budowa 
miejsc postojowych przy ul. Strażackiej, 
w miejscowości Skałka -kontynuacja 
budowy chodnika przy ul. Świerkowej, 
w parkoszowicach - dokończenie docie-
plenia budynku świetlicy wiejskiej, 
budowa ogrodzenia działki, na której 
stoi świetlica oraz zakup szafy oszklonej 
do świetlicy, w rudnikach - wolą zebra-
nia, w uzgodnieniu z kierownictwem pzD 
w zawierciu, środki zostaną przekazane 
na budowę parkingu i chodnika przy ul. 
Kościuszki w rejonie kościoła, w zdowie 

zostanie wykonany remont nawierzchni 
drogi ul. Źródlanej, w morsku - dokoń-
czenie zjazdu służącego jako pętla dla 
autobusów przed tamtejszą remizą, 
w Hucisku - budowa oświetlenia ulicz-
nego przy fragmencie ul. modrzewio-
wej, w górze Włodowskiej - Kolonia, 
wykonana zostanie przebudowa prze-
pustu wraz z remontem nawierzchni ul. 
myszkowskiej, zaś w górze Włodowskiej 
- Wieś, utwardzona będzie droga polna 
oraz budowa wiaty przystankowej przy 
ul. myszkowskiej. Wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy, już teraz zapraszamy 
na zebrania sołeckie, które odbędą się 
we wrześniu, aby wspólnie zadecydo-
wać jakie zadania realizowane będą 
w ramach funduszu sołeckiego w przy-
szłym roku.

akcja zima 2016/2017 

tegoroczna zima nie była tak łagod-
na jak w latach poprzednich. na zimowe 
utrzymanie dróg, ulic i chodników 
wydano do tej pory z budżetu gminy 
kwotę blisko 33 tys. zł (dla porównania 
w sezonie 2015/2016 odśnieżanie kosz-
towało gminę 25 tys. zł). Oprócz zwal-
czania skutków zimy, przez wyłonionego 
w drodze przetargu wykonawcę, szereg 
prac związanych z odśnieżaniem wyko-

nywano przy użyciu gminnego ciągnika , 
którym przez cały okres zimowy odśnie-
żano wszystkie gminne parkingi, place, 
zajazdy oraz miejscowości na terenie 
naszej gminy. W konsekwencji tego 
w budżecie gminy zaoszczędzono środki 
finasowe, które zostaną przeznaczone 
na bieżące utrzymanie dróg gminnych. 
Wykorzystano ok. 120 ton mieszanki 
piaskowo solnej.
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Uroczystość Dnia Sołtysa 
tradycyjnie, w naszej gminie 11 

marca obchodzone jest Święto Sołtysa. 
W tym roku, w przeddzień tego święta, 
w piątek 10 marca,  zorganizowano uro-
czyste jego obchody. Spotkanie z naszy-
mi sołtysami odbyło się w sali narad 
urzędu gminy. tam właśnie w bardzo 
serdecznej atmosferze Wójt gminy 
przywitał Sołtysów, a następnie wygłosił 
okolicznościowy referat o historycznych 
uwarunkowaniach i roli sołtysa w polsce 
na przestrzeni kilkuset lat. Wystą-
pieniami zaakcentowali swój udział 
w wydarzeniu Członek zarządu powia-
tu zawierciańskiego Cezary barczyk 
oraz przewodniczący rady gminy alojzy 
leśniak – osoby, które w przeszłości rów-

nież pełniły funkcje sołtysów. W imieniu 
świętujących, dziękując władzom samo-
rządowym gminy za doskonałą współ-
pracę, wystąpił sołtys góry Włodowskiej 

– Kolonia Sławomir łyszczarz. W naszej 
gminie jest dziesięcioro sołtysów, nato-
miast w polsce w obecnej chwili jest 
około 40500 sołectw. 

apel Wójta gminy 
StOp bezmyślnemu wypalaniu traw!

rozpoczęła się astronomiczna 
wiosna, a co za tym idzie wzrasta tem-
peratura powietrza, powiewa suchy, 
przyjemny wiatr, a wraz z nim stale 
wzrasta zagrożenie dla ludzi i natu-
ralnego środowiska w efekcie wypala-
nia traw. I nic tu nie pomagają apele 
i informacje o niekorzystnych skutkach 
tego zjawiska. Wypalanie ciągle uwa-
żane jest za bardzo dobry sposób na 
utrzymywanie swoich pól w wysokiej 
kulturze rolnej. nic bardziej mylne-
go, powoduje ono trudne do napra-
wienia straty w środowisku, znacznie 
naruszając równowagę ekologiczną. 
Ogień wyjaławia glebę oraz niszczy 
mikroflorę i mikrofaunę, która odżywia 
i regeneruje glebę. nie bez znacze-

nia jest także duże zadymienie a tym 
samym pogorszenie jakości powietrza 
oraz widoczności, zwłaszcza w rejonie 
uczęszczanych dróg. Właściciele wypa-
lonych łąk i pól oprócz pociągnięcia do 
odpowiedzialność karnej, mogą także 
spotkać się z odmową wypłaty dopłat 
bezpośrednich do gruntów rolnych. 
proces reagowania na pożary traw, łąk, 
nieużytków, pastwisk, rowów, pasów 
przydrożnych, nasypów kolejowych, 
trzcinowisk i szuwarów jest bardzo 
skomplikowany i kosztowny. Strażacy 
eliminując dane zagrożenie, często 
narażają swoje zdrowie w imię źle 
rozumianej gospodarki swoim obsza-
rem rolnym. nie sposób zliczyć naszych 
wspólnych pieniędzy, które przezna-

czane są na akcje gaśnicze strażaków 
z pSp i strażaków ochotników. Środki 
te można by przeznaczyć na inne, bar-
dziej potrzebne i oczekiwane zadania. 
jest jednak trudne do przezwycięże-
nia i niczym nieuzasadnione działanie 
pseudo gospodarzy, którzy nie bacząc 
na przytoczone argumenty, za wszel-
ką cenę robią wiosenne porządki. 
mocno wierzę, że tej wiosny takich zja-
wisk będzie coraz mniej, apelując do 
wszystkich: 
• powstrzymajmy zgubną dla nas 

wszystkich praktykę wypalania łąk, 
traw i innych porośniętych obszarów 

• natychmiast po zauważeniu pożaru 
zaalarmujmy Straż pożarną, telefon 
998 lub 112

Szacowni jubilaci
państwo zofia i Władysław trepka 

świętowali swój jubileusz 66. roczni-
cy zawarcia małżeństwa. Ślub odbył się 
w kościele we Włodowicach dnia 26 marca 
1951 roku. Oboje małżonkowie wywodzą 
się z Włodowic, gdy brali ślub mieli po 27 
lat i obecnie stanowią jedną z najstar-
szych par małżeńskich w naszej gminie. 
zapytani jaką receptę przekazali by mło-

demu pokoleniu, które jak wiadomo nie 
przejawia takiej trwałości w małżeństwie, 
zgodnie odpowiadają, że potrzebna jest 
wyrozumiałość, cierpliwość, ustępliwość 
i obopólny szacunek. nieodzowna jest 
także wzajemna miłość, która przetrwała 
u naszych jubilatów do dnia dzisiejsze-
go.  Serdecznie życzymy dalszych rocznic 
przeżytych w zdrowiu i miłości. 
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Dbamy o nasze kręgosłupy

UKS
Uczniowski Klub Sportowy będący 

stowarzyszeniem kultury fizycznej 
w bieżącym roku kontynuuje swoją 
działalność na rzecz dzieci i młodzie-
ży z terenu naszej gminy. zgodnie 
z najważniejszymi celami statutowymi 
jakimi są, m.in. rozwijanie zaintereso-
wań sportowych wśród uczniów nasze 
stowarzyszenie stara się organizować 
dodatkowe popołudniowe zajęcia poza-
lekcyjne o charakterze sportowym. 
zajęcia te są bardzo popularne wśród 
uczniów, co wynika z dużego zainte-
resowania aktywnością fizyczną dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym, a uwa-
runkowane jest ich potrzebami i rozwo-
jem fizycznym. UKS Włodowice stara się 
wychodzić naprzeciw tym potrzebom. 
Wychowywać i rozwijać poprzez sport 
– jest świetną formułą wspomagającą 
rozwój psychofizyczny dzieci i młodzie-
ży. poprzez możliwość sportowej rywali-
zacji z rówieśnikami młodzież kształtuje 
umiejętności i wyrabia cechy charakte-
ru dające lepszy start w dorosłe życie, 
uczy poszanowania dla innych i zasad 
fair play. Chcąc móc w pełni wywią-
zywać się z postawionych sobie celów 

nasze stowarzyszenie pozyskało środki 
z otwartego konkursu ofert ogłoszonego 
w 2017 roku przez Urząd gminy Włodo-
wice na „Organizowanie i prowadzenie 
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Włodowice ze szczegól-
nym uwzględnieniem piłki siatkowej”. 
Środki te pozwolą nam na kontynuowa-
nie naszej działalności, a w szczególno-
ści na prowadzenie zajęć ukierunkowa-
nych na piłkę siatkową oraz rozgrywki 
w jurajskiej lidze Siatkówki, w których 
nieprzerwanie bierzemy udział od 2008 
roku i w których niejednokrotnie nasza 
młodzież osiągała najwyższe wyniki – 
mistrzostwo ligi w grupie dziewcząt 
w 2012 i 2015 roku oraz drugie miejsce 
w 2016 roku. Drugie miejsce w grupie 
chłopców w 2015 roku. Udział w tych 

rozgrywkach daje szansę naszej mło-
dzieży na rywalizację z rówieśnikami 
z innych szkół. Obecnie liga składa się z 7 
drużyn województwa śląskiego, w skład 
których wchodzą reprezentacje Włodo-
wic, pilicy, łaz, Ogrodzieńca, Szczeko-
cin, poręby, Żarnowca oraz 3 drużyny 
z województwa małopolskiego, tj. repre-
zentacje Wolbromia, Olkusza i Klucz.  
 prowadzący zajęcia sportowe 
w Klubie pani Iwona Śrubarczyk oraz 
pan tomasz Hadrych starają się nie 
tylko przygotować młodzież do rywa-
lizacji sportowej, ale wraz z całym 
zarządem UKS Włodowice podejmują 
wszelkie działania mające na celu stwo-
rzenie najlepszych warunków dla mło-
dzieży, aby podejmowane wysiłki przy-
nosiły pożądane i zakładane rezultaty.

W Szkole podstawowej w rud-
nikach podejmuje się wiele działań 
nakierowanych na promowanie zdro-
wego stylu życia, popularyzację 
aktywności fizycznej i zdrowego odży-
wiania. W lutym i marcu bieżącego 
roku uczniowie klas 0—III uczestni-
czyli w wielu zajęciach edukacyjnych 
w ramach V edycji programu „lekki 
tornister”.

LEKKI TORNISTER TO:
• działania prozdrowotne, zmierza-

jące w kierunku profilaktyki chorób 
układu ruchu wśród najmłodszych 
podopiecznych,

• apel skierowany do rodziców i opie-
kunów dzieci wczesnoszkolnych - by 
kontrolowali zawartość tornistrów, 
do nauczycieli - by wymagali nosze-
nia tylko niezbędnych podręczni-
ków, a także wydawców - by książki 
były jak najlżejsze,

• prelekcje, turnieje i quizy dla dzieci 
oraz akcja ważenia uczniów i ich 
plecaków.
 zajęcia prowadziły w oparciu 

o przysłane materiały edukacyjne p. 
jolanta Wolna i p. bożena Olszewska-
-motyl. Uczniowie w ramach zajęć 
ważyli siebie i swoje tornistry. podob-
nie jak u kolegi mikołajka z wysłu-
chanego opowiadania znalazło się 
w plecakach dzieci wiele rzeczy nie-
potrzebnych, które dodawały pleca-
kom wagi. Dzieci uczyły się racjonal-
nie pakować plecaki. zdobytą w czasie 
zajęć wiedzą uczniowie sprawdzali 
rozwiązując przygotowane karty pracy 
oraz wykonując ćwiczenia gimna-
styczne. efektem realizacji tych zajęć 
jest wyrabianie czujności w zakresie 
profilaktyki wad postawy. rozpoczę-
te działania profilaktyczne będziemy 
kontynuować poprzez edukację proz-
drowotną, sprawdzanie wagi i zawar-
tości plecaków oraz zachowywanie 
właściwej postawy przy siedzeniu 
w ławce szkolnej.
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Historia OSp Włodowice

zadaniem powołanego zarzą-
du było organizowanie członków, 
dokumentacji, środków finansowych 
na naprawę szopy i zakup narzędzi 
strażackich. na posiedzeniu zarządu 
w dniu 20 sierpnia 1917 roku wpisa-
no na stan 33 członków czynnych i 16 
wspierających. na zebraniu człon-
ków w dniu 20 maja 1918 roku, na 
wniosek Władysława Opydo postano-
wiono założyć orkiestrę strażacką. 
Kapelmistrzem został ludwik myga. 
następny zarząd wybrany 30 maja 
1920 roku na 3-letnią kadencję pod 
przewodnictwem księdza Władysława 
gacka posiadał już teatrzyk amator-
ski, 17-osobową orkiestrę, kominia-
rza, dwie 2-kołowe beczki na wodę, 
6 drabin, 10 kasków, pasów i toporów, 
4 pochodnie i dzwonek alarmowy. 
na alarm każdy dorosły mieszkaniec 
był zobowiązany przybyć z wiadrem, 
a wyznaczeni strażacy z zaprzęgiem 
koni.

najbardziej zaangażowani straża-
cy z liczącej 70-ciu członków organi-
zacji w 1923 roku powiększało dorobek 
kupując nowy sprzęt, organizowali 
lepsze życie kulturalne miejscowej 
i gminnej społeczności oraz gasili dość 
liczne pożary. za umiejętne prowa-
dzenie dużej akcji gaśniczej w dniu 

12-go października 1926 roku w parko-
szowicach, uratowanie całej wsi przed 
spaleniem oraz życia 3 mieszkańców, 
nagrodę otrzymał ludwik Wieprzycki, 
a reszta strażaków odznaczenia od 
związku Floriańskiego. W tym też roku 
pełniący funkcję prezesa, Wójt gminy 
marcin łakota za własne 200 złotych 
kupił ręczną sikawkę.

W 1929 roku strażacy posiadali już 
1 sikawkę 4-kołową, 2 dwukołowe, 1 
przenośną, 205 metrów węży, 20 kom-
pletnych ubrań oraz drabinę Szczer-
bowskiego. naprawę sprzętu wykony-
wał miejscowy kowal józef bednarski. 

W 1934 roku zarząd wykupił od 
zilbersztajnów budynek w rynku 
zwany „ratuszem”. W ratuszu mie-
ściła się straż, piekarnia, masarnia, 
duża świetlica i pokoje mieszkalne.  
26 kwietnia 1936 roku odbyła się uro-
czystość poświęcenia sztandaru ufun-
dowanego przez 286-ciu mieszkańców 
gminy Włodowice i zamożniejszych 
mieszkańców zawiercia. godność 
rodziców chrzestnych raczyło przyjąć 
50 osób na czele z Wandą i aleksan-
drem erbe, elżbietą i Karolem Ste-
inhagen oraz Heleną i Stanisławem 
Holenderskimi. prezesem był wów-
czas mieczysław trepka, naczelnikiem 
ludwik Świderski a Sekretarzem jan 

Opydo. poświęcenia sztandaru dokonał 
ksiądz aleksander Witczak.

W 1939 roku zarząd Straży wspierał 
finansowo polską Flotę Wojenną, Fun-
dusz przeciwlotniczy i zakup karabinów 
maszynowych dla Częstochowy.

W 1940 roku niemcy wydali rozkaz 
rozbiórki „ratusza” strażackiego, 
a sprzęt został przeniesiony do baraku 
na ulicę Krakowską 5.

W okresie międzywojennym zwięk-
szono nacisk na szkolenia członków 
i sprawność posiadanego sprzętu. po 
wojnie rozpoczęto zmagania o własną 
strażnicę i uzyskanie funduszy na odbu-
dowę Warszawy. Organizowano wystę-
py teatrzyku, pokazy kina objazdowe-
go, organizowano zabawy taneczne 
grane przez strażaków, co przynosiło 
dochód straży, a mieszkańcom uświet-
niało trudne i biedne czasy powojenne.

po wybudowaniu nowego budyn-
ku Szkoły podstawowej w 1955 roku 
straży przydzielono opuszczony budy-
nek szkoły przy ulicy Żareckiej z możli-
wością adaptacji dla własnych potrzeb.  
31 grudnia 1961 roku Włodowice nawie-
dził groźny pożar trawiąc zwarte słomia-
ne zabudowania przy ulicy poprzecz-
nej, Żareckiej i Koziegłowskiej.

20 stycznia 1962 roku zarząd na 
czele z prezesem tomaszem Sobociń-
skim i naczelnikiem Kazimierzem gru-
kiem podjął decyzję o budowie na rynku 
Strażnicy, w której mieściłby się bank 
spółdzielczy. Wystąpiono pisemnie do 
gromadzkiej i powiatowej rady narodo-
wej, do Komendy powiatowej w zawier-
ciu Wojewódzkiej Straży pożarnej 
w Katowicach o pozwolenie na budowę 
i wsparcie finansowe. po 4 latach starań 
w 1966 roku Wojewódzki Konserwator 
zabytków w Katowicach nie wyraził 
zgody na budowę Strażnicy w rynku.

21 lutego 1971 roku podjęto decy-
zję o rozpoczęciu na wiosnę budowy 
Strażnicy i wystąpienia do mieszkań-
ców o zadeklarowanie ilości przepra-
cowanych godzin w czynie społecznym 
przy łamaniu kamienia, zwózce mate-
riałów budowlanych przy budowie 
oraz przekazaniu nieodpłatnie sztuk 
drewna na dach.

31 stycznia 1972 roku powstał 
zespół muzyczny o nazwie „non - stop” 
pod kierunkiem józefa białożyta.

15 maja 1917 roku na wniosek sołtysa osady Włodowice Wła-
dysława Opydo i Komendanta Werbunkowych Wojsk polskich jana 
Sztanca zwołano Walne zgromadzenie w celu zorganizowania 
Ochotniczej Straży Ogniowej w gminie Włodowice. 

po wspólnej naradzie postanowiono zorganizować Ochotniczą 
Straż Ogniową i wybrano zarząd w składzie:

prezes - jan jabłoński - administrator dóbr rudniki
z-ca prezesa - Władysław Opydo - sołtys osady Włodowice
Sekretarz - julian Filipecki
Skarbnik - jan janoska
Członek zarządu - marcin łakota
gospodarz - antoni Domagała
Komendant - ludwik myga

W skład Komisji rewizyjnej powołano: 
Henryka Kochalskiego - naczelnika gminy Włodowice
Ignacego Krawczyńskiego - sekretarza gminy
józefa nostra - na pomocnika
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nasi uczniowie w holenderskim nijmegan

Czterech uczniów Szkoły pod-
stawowej im. Władysława bro-
niewskiego we Włodowicach, pod 
opieką pani agnieszki pichety, wzięło 
udział w „Konkursie przedmiotowym 
z matematyki dla Uczniów Szkół pod-
stawowych Województwa Śląskiego”, 

którego organizatorem jest Śląski 
Kurator Oświaty. Do etapu rejono-
wego zakwalifikował się uczeń klasy 
VIa adam lenartowicz, który na tym 
etapie zdobył wymaganą liczbę punk-
tów, przeszedł do etatu wojewódz-
kiego i tym samym uzyskał tytuł Fina-

listy. znalazł się wśród 17 najlepszych 
matematyków szkół z terenu Delega-
tury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu.

Finał konkursu  odbył się 28 
marca 2017 r. w regionalnym Ośrod-
ku Doskonalenia nauczycieli w Kato-
wicach.

matematyczny sukces!

już po raz kolejny uczniowie gim-
nazjum im. Wł. Kowala we Włodowi-
cach - w ramach projektu “erasmus 
+” uczestniczyli w wymianie między-
narodowej. tym razem główną stacją 
było nijmegen - malownicze miasto 
we wschodniej Holandii, w prowincji 
geldira. Oprócz naszego gimnazjum 
w projekt zaangażowane są również 
szkoły z z linares (Hiszpania), buda-
pesztu (Węgry), pskowa (rosja), Sarno 
(Włochy) oraz z Ciechanowa (polska). 

nadrzędnym celem wizyty było 
rozwijanie umiejętności komunikowa-
nia się w języku angielskim, ale nie 
tylko. Uczestnicy projektu przygoto-
wali wielkie międzynarodowe show 
w teatrze jakim była „Stagenight” 
– noc w teatrze. Wszyscy zaprezen-
towali krótkie programy artystyczne. 

nasi uczniowie zatańczyli do rytmicz-
nej hiszpańskiej muzyki. W między-
narodowych grupach uczniowie uczyli 
się języka praktycznego, malowali 
talerze, rozwiązywali quizy, przedsta-
wiali prezentacje dotyczące naszego 
kraju i regionu, tworzyli dokumenta-
cję zdjęciową w ramach tzw. nijmegen 
City tour. należy podkreślić, że nasi 

uczniowie nie czuli się skrępowani, bez 
problemu nawiązali nowe znajomości. 
pomysły naszych uczniów spotkały się 
z akceptacją ze strony kolegów i koleża-
nek z innych państw partnerskich. Dużą 
atrakcją była całodniowa wycieczka do 
amsterdamu. zwiedzanie amsterdamu 
i muzeum rembrandta, było inspirują-
ce i pełne niezapomnianych wrażeń.

jednak najważniejszym aspektem 
wyjazdu było przebywanie w między-
narodowej grupie i nawiązywanie zna-
jomości, z których wiele nie kończy się 
po powrocie do kraju. Dzięki temu nasi 
gimnazjaliści mieli możliwość poznać 
nie tylko Holandię i jej kulturę, ale 
również życie w państwach pozosta-
łych uczestników. Otwieranie się na 
świat i inne kultury to naprawdę cenne 
doświadczenie.

W roku 1974 naczelnik gminy piotr 
Wałek objął nadzór nad budową remizy, 
zmieniając funkcjonalność budynku na 
„gminny Ośrodek Kultury”. powoła-
no nowy Komitet budowy w składzie: 
Wiesław plebańczyk, marek górski, 
zbigniew Śnitek, edmund Filipecki 
i jan Chrząszcz - Komendant gminny 
OSp. W porozumieniu z Komendantem 
Wojewódzkim podjęto decyzję o pod-
wyższeniu budynku o następne piętro 
i urządzeniu tam sali tanecznej.

2 sierpnia oddano budynek dla 
straży, społeczeństwa Włodowic 
i gminy.

14 grudnia 1986 roku naczelni-
kiem OSp został zdzisław Struzik, który 
postawił na młodzież i stworzenie 
warunków do dalszego funkcjonowania 
słabej jednostki i orkiestry. Do utwo-
rzonej drużyny młodzieżowej wstąpiło 
20-stu chłopców a 10 osób do orkiestry.

9 września 1991 roku decyzją 
zarządu gminnego naczelnik OSp 
zdzisław Struzik został powołany na 
Komendanta gminnego. nastąpiła 
dalsza poprawa sytuacji OSp.

Dzięki przychylności i popar-
ciu Wójta gminy pani zofii Chruściel 
zakupiono do jednostki wiele odzieży 
ochronnej, wyjściowej, węży gaśni-
czych, wyremontowano niesprawne 
instrumenty i zakupiono 5 nowych dla 
odbudowanej orkiestry strażackiej.

9 czerwca 2000 roku jednostka 
została włączona do Krajowego Syste-
mu ratowniczo - gaśniczego. W lipcu 
2006 roku Wójt gminy Krzysztof Szlach-
ta na wniosek zarządu OSp zwrócił 
zabrane w 1979 roku pomieszczenia na 
parterze budynku, które zostały wyre-
montowane przez strażaków.

W 2008 roku 30 września została 
zakupiona przez Urząd gminy elektro-

niczna syrena alarmowa, a OSp zaku-
piło terminal gSm do powiadamiania 
strażaków o alarmie przez telefony 
komórkowe.

W roku 2009 dla jednostki został 
zakupiony nowy, nowoczesny samo-
chód pożarniczy VOlVO i obecnie jed-
nostka dysponuje dwoma samochodami 
ratowniczo - gaśniczymi gbart VOlVO 
i gba Star. OSp co roku uczestniczy 
w kilkudziesięciu akcjach ratowniczo-
-gaśniczych.

W 2016 roku dzięki współpracy 
ze Skautingiem jurajskim, dziewczę-
ca, młodzieżowa drużyna pożarnicza 
wzięła udział w Wojewódzkich zawo-
dach pożarniczych wg regulaminu 
CtIF, co jest ewenementem w skali 
całego powiatu, gdyż była to pierw-
sza drużyna, która reprezentowała 
gminę i powiat w zawodach na tym 
szczeblu.
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nasi mieszkańcy

Dzisiaj prezentujemy naszym czytelnikom postać anity jęderko, 
mieszkanki rzędkowic, której pasją jest kolarstwo szosowe.

W tej rubryce prezentujemy ciekawe 
osobowości z naszej gminy.

Sylwia Surowiec: pani pasją jest 
kolarstwo szosowe, kto i kiedy kupił 
pani pierwszy rower? 

anita jęderko: moja babcia, obie-
cała mi, że po I Komunii Świętej dosta-
nę rower i dostałam. tak się zaczęło, 
pierwsze wycieczki, oczywiście jak się 
uczyłam jeździć, nie uniknęłam upad-
ków, ale to mnie nie zniechęciło. I tak 
już zostało, że rower zagościł na stałe 
w moim życiu.

S.S.: Kolarstwo szosowe jest mało 
popularnym sportem wśród kobiet, co 
panią skłoniło, że akurat ta dyscyplina? 
niektórym wystarczy jazda rekreacyjna.

a.j.: poznałam pana zbyszka...
S.S.: pana zbyszka ginalskiego 

naszego triathlonistę, również miesz-
kańca rzędkowic?

a.j.: tak, to on mnie ukierunkował 
i postanowiłam spróbować. na począt-
ku delikatne treningi 20-30 kilometrów 
i tak mi się to spodobało, że zdecydo-
wałam się kontynuować kolarstwo. pan 
zbyszek powiedział mi, że jest Klub 
w Koziegłowach, gdzie mogę trenować. 
Umówiłam się i pojechałam na próbny 
trening do Koziegłów, tam trener 
stwierdził, że się nadaję i zostałam. tak 
się zaczęła moja przygoda z kolarstwem 
szosowym.

S.S.: Kiedy to było?
a.j.: niedawno, to było 3 lata temu. 

mając 11-12 lat powinno się zacząć tre-
nować tak profesjonalnie, ale jestem 
przykładem, że nigdy nie jest za późno.

S.S.: jak wyglądają treningi?
a.j.: raz w tygodniu jeżdżę do 

Klubu, w pozostałe dni trenuję sama. 
muszę trenować codziennie, zdarza 
się jeden dzień przerwy na regenera-
cję organizmu. W okresie zimowym 
trasa 40 kilometrów plus ćwiczenia na 
siłowni, w okresie letnim minimum 100 
kilometrów oczywiście każdego dnia. 
należy również utrzymywać odpowied-
nie tempo.

S.S.: W tym roku zdaje pani maturę, 
jak godzi pani treningi z nauką?

a.j.: po szkole 2-3 godziny trening 
i po powrocie nauka. Chodzę do liceum 
Ogólnokształcącego i udaje mi się 
łączyć pasję z nauką.

S.S.: Co dalej, myśli pani o konty-
nuowaniu swojej przygody ze sportem? 
jakie plany po maturze?

a.j.: myślę o aWF w Katowicach, są 
tam kluby współpracujące z uczelnią, 
gdzie mogłabym kontynuować kolar-
stwo szosowe.

S.S.: jak inni reagują na informa-
cję, że uprawia pani kolarstwo szosowe?

a.j.: bardzo pozytywnie plus lekki 
szok i zdziwienie, że kobieta może tak 
jeździć.

S.S.: Kto najbardziej zagrzewa 
panią do walki, pani wierny kibic?

a.j.: moja najbliższa rodzinka oraz 
najlepsza przyjaciółka patrycja. 

S.S.: Co daje pani jazda na rowerze?
a.j.: to przede wszystkim stawia-

nie sobie celów i ich osiąganie, czasa-

mi na treningu zmęczenie daje znać 
o sobie, ale pokonywanie swoich słabo-
ści jest super. nie siedzę przed kompu-
terem, jazda to dla mnie przyjemność, 
„oderwanie się” od rzeczywistości, 
a przy tym świetna figura i wzmocnie-
nie mięśni. 

S.S.: Obecnie w jakiej startuje pani 
kategorii?

a.j.: nazywa się „ Orliczka”, ta 
kategoria jest włączona w elitę kobiet, 
czyli kobiety po ukończeniu 18 roku 
życia, bez ograniczenia górnej granicy 
wieku. tu jest największa rywalizacja, 
bo startują wszystkie kobiety, które 
jeżdżą profesjonalnie. podczas zawo-
dów, w tej kategorii to jest już trasa, 
która ma minimum 100 kilometrów. 
zawody odbywają się na terenie całej 
polski, byłam nawet w Darłowie. 

S.S.: pani sukcesy?
a.j.: jeszcze nie mam takich 

ogromnych – na swoim koncie mam, 
m.in. trzykrotne Wicemistrzostwo 
Śląska, II miejsce w Ogólnopolskim 
Wyścigu Kolarskim, II miejsce lzS Śląsk 
i IV miejsce w klasyfikacji generalnej 
w kolarstwie szosowym w Wojewódz-
twie Śląskim. 

S.S.: Skromna, zdolna- pani anita 
jest przykładem, że swoje marzenia 
i pasje można realizować, bo jak sama 
mówi: „ trzeba tylko chcieć i się da”.

Dziękuję za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów oraz osiągania kolej-
nych wyznaczonych celów.
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I ty możesz uratować komuś życie!
pod takim hasłem, odpowiadając 

na realne zapotrzebowanie, zorgani-
zowano szkolenie udzielania pierw-
szej pomocy dla pracowników Ug 
Włodowice oraz jednostek organi-
zacyjnych. Szkolenie przeprowadzili 
pracownicy pogotowia ratunkowego 
z zawiercia. Współczesny świat wywo-
łuje szereg przeróżnych zagrożeń, od 
zwykłego skaleczenia, aż po wypadki 
ze skutkiem śmiertelnym. niesłycha-
nie niebezpieczne może także być 
użądlenie pszczoły, ugryzienie klesz-
cza czy chociażby zakrztuszenie się 
podczas jedzenia. W dzisiejszych cza-
sach człowiek powinien być przygoto-
wany na wszelkie ewentualności, aby 
działając profesjonalnie, pewnie mógł 
nieść pomoc każdemu kto jej potrze-
buje. Szkolenie obejmowało zarówno 
uwarunkowania prawne udzielania 
pierwszej pomocy, zasady wzywania 
pogotowia ratunkowego oraz reago-
wania na najczęściej spotykane sytu-
acje, wywołujące stany zagrożenia, 
zanim przybędzie karetka. z pewno-
ścią tego typu szkolenie daje uczest-

nikom poczucie pewności w działaniu, 
a zdobyte umiejętności mogą urato-
wać komuś życie czyli najcenniejszy 
dar, który mamy. 

27.02.br. uczniowie z klasy IIa 
Szkoły podstawowej we Włodowicach 
wraz z panią wychowawczynią Iwoną 
Szczygieł gościli ratownika medyczne-
go - pana piotra Franczyk. głównym 
przesłaniem i mottem spotkania było 
„ iż każde życie ludzkie jest ważne”. 
Dzieci utrwaliły sobie numery telefo-

nów ratunkowych oraz dowiedziały się 
w jaki sposób rozmawiać przez telefon 
z dyspozytorem pogotowia ratunkowe-
go. W dalszej części spotkania dzieci 
miały okazję zobaczyć jak ułożyć ran-
nego w pozycji bocznej ustalonej, jako 
pozycja bezpieczna dla osoby poszko-
dowanej. Dużym zainteresowaniem 
uczniów cieszył się pokaz związany 
z resuscytacją krążeniowo-oddecho-
wą, czyli potocznie mówiąc – masażem 
serca i sztucznym oddychaniem.

Wspomnienia z wycieczki do Warszawy
W dniach 2-3 lutego 2017 r. uczniowie 

klasy V, VIa i VIb wraz ze swoimi kolegami 
z gimnazjum uczestniczyli w wycieczce 
do Warszawy. Wyjazd owocował w liczne 
atrakcje. pobyt rozpoczął się od zwiedza-
nia muzeum techniki, które zadziwiało 
eksponatami z różnych dziedzin życia. 
następnie wraz z panią przewodnik wyru-
szyliśmy na poszukiwanie śladów istnie-
nia getta i żydowskiej dzielnicy, a także 
odbyliśmy wycieczkę Szlakiem powstania 
Warszawskiego, po czym kroki skierowali-
śmy na plac piłsudskiego i doszliśmy pod 
grób nieznanego Żołnierza. podążając 
w kierunku zamku Królewskiego mogli-
śmy m.in. podziwiać bazylikę św. Krzyża, 
w której znajduje się serce Fryderyka 
Chopina oraz pałac prezydencki. na placu 
zamkowym zobaczyliśmy najstarszy i naj-
wyższy świecki pomnik w Warszawie - 
Kolumnę zygmunta.

zwiedzając zamek Królewski roz-
marzyliśmy się trochę…, zachwycaliśmy 
się jego wnętrzami, dostrzegliśmy trud 

całego narodu włożony w jego odbudo-
wę w wyniku zniszczenia przez nazi-
stów w czasie II wojny światowej.

jeszcze tego samego wieczoru cze-
kała nas największa atrakcja – musical 
MAMMA MIA! w teatrze roma - z nie-
śmiertelnymi przebojami zespołu abba. 
Widowisko było niezwykle piękne, kolo-
rowe i wyraziste, a artyści najwyższej 
klasy. polecamy wszystkim takie roz-
śpiewane i roztańczone klimaty, zwłasz-
cza, że w finale mogliśmy wykonać 
wraz z artystami wiązankę przebojów: 
mamma mia, Dancing Queen, Waterloo.

W drugim dniu czekały nas kolejne 
przyjemności – zwiedzanie telewizji 
polskiej S.a., muzeum Fryderyka Chopi-
na i pobyt w Centrum pieniądza.

podczas pobytu w stolicy mieliśmy 
okazję poruszać się różnymi środka-
mi lokomocji: pociągiem, autobusem, 
tramwajem oraz metrem. 

Wycieczkę zaliczamy do uda-
nych. nikt nie narzekał na brak ener-
gii i zapału do zwiedzania. zadowole-
ni pełni wrażeń wróciliśmy do domów. 
Dzięki wycieczce poznaliśmy nowocze-
sne i zabytkowe oblicze stolicy.
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Co dobrego w naszych lasach?

jaki obszar obejmuje i jaka jest 
specyfika leśnictwa, którym pan admi-
nistruje?

W leśnictwie pracuję 40 lat, nato-
miast leśniczym w rudnikach zostałem 
w 1986 roku czyli nieprzerwanie 31 
lat. podczas mojej służby na tym sta-
nowisku wzrósł areał mojego leśnictwa 
z 500 do 1050 ha. pomimo że corocznie 
z naszych lasów pozyskuje się około 
2800 m3 drewna, to nie grozi nam cał-
kowite jego wyniszczenie, a wręcz 
przeciwnie, obszar lasów stale się 
powiększa. Sukcesywnie zalesiane są 
obszary skarbu państwa oraz należą-
ce do agencji nieruchomości rolnej. 
lasy w naszym leśnictwie są mieszane, 
najwięcej występuje sosny, olchy, licz-
nie występuje brzoza i dąb. Do rzad-
szych gatunków należy buk i grab oraz 
świerk który ze względu na ocieplenie 
klimatu wycofuje się z naszego rejonu, 
wysychając. jeśli chodzi o zwierzynę, 
to na przełomie lutego i marca prze-
prowadzono inwentaryzację z której 
wynika, że w rejonie leśnictwa rudni-
ki występuje między innymi 48 sztuk 
dzików, 178 sztuk saren, 18 jeleni oraz 
6 sztuk łosia. Co ciekawe, na naszym 
obszarze ujawniono nawet stanowisko 
modliszki wraz z kokonem co świad-
czy, że w ocieplającym się klimacie 
ten rzadki owad staje się coraz licz-
niejszy. na terenie gminy Włodowice 
jest trójstyk nadleśnictw. tu stykają 
się ze sobą nadleśnictwa Siewierz, 
złoty potok oraz Koniecpol. Dodam że 
nasza leśniczówka rudniki jest jedyną 
w całej gminie Włodowice, budynek 
pochodzi z 1928 roku. 

jakie są pana największe problemy 
związane z pełnieniem tak odpowie-
dzialnej funkcji gospodarowania tak 
dużym obszarem naszego dobra naro-
dowego jakim jest las.

Istotnie, las jest naszym wielkim 
skarbem, wszyscy powinniśmy go sza-
nować i mieć poczucie dumy z jego 
posiadania. to pewien mieszkaniec 
Skandynawii będąc u nas w sprawach 
służbowych uświadomił mi, że w polsce 
są piękne i dobrze zagospodarowane 
lasy. I to jest prawda, mamy lasy gdzie 
prowadzi się przemyślaną gospodarkę, 
gdzie pomimo faktu, że całorocznie 
odbywa się ścinka i zrywka drewna 

to poprzez odpowiednio intensyw-
ne nasadzenia utrzymujemy dodatni 
bilans zalesionego areału. Oczywiście 
jest w lesie sporo zagrożeń dla jego 
egzystencji. to chociażby pożary naj-
częściej wywoływane z winy człowie-
ka, a których niszczycielskiej siły nie 
muszę tu przywoływać. Dość dużym 
niebezpieczeństwem są także kradzie-
że drewna, chociaż z tym staramy się 
skutecznie walczyć min. przez instalo-
wanie kamer w newralgicznych miej-
scach. bardzo niepokojącym i sądzę że 
nasilającym się zjawiskiem jest także 
zaśmiecanie, nawet tych najpiękniej-
szych i często oddalonych od głównej 
drogi zakątków. Śmieci zalegają rów-

nież w poboczach dróg. angażujemy 
sporo środków na usuwanie dzikich 
wysypisk, bo przecież nie możemy 
zaakceptować szkła, styropianu, pla-
stików czy starych telewizorów w ostę-
pach leśnych.

Co w związku z nadejściem wiosny 
dzieje się pod pana czujnym okiem 
w naszym leśnictwie.

W pierwszych dniach marca przyle-
ciały żurawie, których na mokradłach 
w okolicy Kopanin jest około 20 sztuk. 
to pewny znak że mrozy ani śnieżyce 
już nie wrócą. Coraz obficiej zakwi-
tają wiosenne kwiatki, których jest 
nie mało. Występują duże stanowiska 
przylaszczki, zawilca czy przebiśnie-
gu. Suche powietrze owiewając, wysu-
sza mokradła i wspólnie z promieniami 
słońca przybliża początek wegetacji 
roślin. to wszystko daje wspaniały, 
subtelny aromat, który każdego z nas 
wprawia we wspaniały nastrój.

a propos wspaniałego nastroju, czy 
jest prawdą, że leśniczy z racji częste-
go przebywania w lesie ma bezstreso-
wą pracę?

po części tak, ale w mojej pracy 
jest dużo obowiązków kancelaryj-
nych i rozliczeniowych. Dużo wysiłku 
i nerwów pochłania logistyka związana 
z obrotem drewnem. zdarza się i tak 
że przyjeżdżają po odbiór drewna 
cztery olbrzymie samochody w jednym 
czasie. Wszystkie trzeba szybko zała-
dować i bezkolizyjnie wyprowadzić 
z lasów. to spore wyzwanie i odpowie-
dzialność. niemniej biorąc pod uwagę 
wszystkie za i przeciw, w mojej pracy 
czuje się szczęśliwy i spełniony, nie 
zamieniłbym jej na żadną inną. 

Dziękuję za rozmowę

rozmawiamy z panem 
jerzym langnerem, 
leśniczym leśnictwa rudniki
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nowy inkasent poboru opłaty za odpady komunalne
rada gminy Włodowice, uchwałą nr 168/XX/2017 z dnia 17.02.2017r., powołała nowego inkasenta do poboru 

opłat za odpady komunalne. jest nim pracownik naszego urzędu pani Sabina Kurzak (wcześniej inkasentem był pan 
jan janikowski). 

U inkasenta od 8 marca 2017r. można dokonywać wpłat za drugą ratę opłaty, 
to jest za miesiąc marzec i kwiecień z terminem płatności do 15 kwietnia. 

Kolejne terminy opłat to:
• maj i czerwiec 2017r. - do 15 czerwca 2017r.
• lipiec i sierpień 2017r.- do 15 sierpnia 2017r.
• wrzesień i październik 2017r. - do 15 października 2017r.
• listopad i grudzień 2017r. - do 15 grudnia 2017r.

Sterylizacja

Uprzejmie przypominamy, iż zgod-
nie z ustawą o ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczaniu chorób zakaź-
nych zwierząt (Dz. U. nr 69, art.56), 
obowiązkowemu szczepieniu podlega-
ją psy, które ukończyły trzeci miesiąc 
życia jak również pozostałe psy, które 
powinny być szczepione corocznie.

na przełomie kwietnia i maja tego 
roku będą organizowane w naszej 

gminie mobilne punkty szczepień prze-
ciwko wściekliźnie w wyznaczonych 
miejscach, o których będą informowa-
ły wcześniej rozwieszone plakaty.

jednocześnie przypominamy pań-
stwu, że nie zaszczepienie psa p/ 
wściekliźnie skutkuje nałożeniem 
grzywny nie wspominając o aspekcie 
zdrowotnym, bo stawką jest życie 
nasze i naszych pupili.

Wścieklizna problem wciąż aktualny

Sterylizacja lub kastracja ozna-
cza przeprowadzenie zabiegu usunię-
cia jajników i macicy lub usunięcia 
jąder. podstawowym wskazaniem do 
wykonania zabiegów tego typu jest 
ograniczenie zdolności reprodukcyjnej 
zwierzęcia lub zapobiegania powsta-
nia nowotworów, które mogą rozwinąć 
się pod wpływem hormonów płciowych 
i tu chciałbym rozszerzyć nieco temat.

nowotwory gruczołów mlekowych 
są rzadko spotykanymi nowotworami 
samców psów, natomiast są najczęst-
szymi rodzajami nowotworów u osob-
ników żeńskich. Statystyki podają, że 
35-50% nowotworów gruczołu mleko-
wego u psów i ok. 90% tych nowotwo-
rów u kotów ma charakter złośliwy.

najczęstszą przyczyną powstawa-
nia nowotworów gruczołu mlekowe-

go jest indukcja hormonalna i można 
zapobiec ich występowaniu, przepro-
wadzając zabieg sterylizacji (Owario-
histerektomii).

ryzyko wystąpienia nowotworu 
gruczołu mlekowego u psów wysteryli-
zowanych przed pierwszą rują wynosi 
0,05%, zwiększa się do 9% po pierwszej 
rui i 26% po drugiej rui. Koty wystery-
lizowane przed ukończeniem 6 mies. 
Są obarczone 9% ryzykiem wystąpie-
nia raka, natomiast ryzyko to wynosi 
15% jeśli sterylizację przeprowadzi 
się pomiędzy 6 a 12 miesiącem życia 
pacjenta.

zachęcam bardzo do wykonywania 
zabiegów sterylizacji bo jak podają 
wyżej wymienione statystki to „nasi 
milusińscy” są obarczeni ryzykiem 
wystąpienia nowotworów gruczołu 
mlekowego a przecież chcielibyśmy by 
jak najdłużej z nami zostali w naszych 
domach.

Lek.wet. Radosław Trepka
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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...

zaproszenie do wspólnego tworzenia 
monografii naszej gminy

gmina Włodowice, wspólnie z Centrum rozwoju lokalnego zamierza wydać monografię w formie albumu, 
dotyczącą historii naszego regionu – gminy Włodowice. W albumie wyeksponowane zostaną fotografie oraz szkice 
z naszej przeszłości zarówno miejsc, ludzi, dokumentów czy sytuacji. Opracowane zostaną także teksty opisujące 
jak wyglądało życie codzienne kilkadziesiąt lat wstecz, na terenie każdego z naszych sołectw. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy zechcą się podzielić swoimi wspomnieniami a także fotogra-
fiami pieczołowicie przechowywanymi w rodzinnych zbiorach. jeżeli tylko otrzymamy zgodę właścicieli na ich publi-
kację z pewnością zostaną wykorzystane do stworzenia albumu. gwarantujemy zwrot nieuszkodzonych oryginałów, 
pozostawiając sobie jedynie jego skan. bardzo cenne dla autorów będą wspomnienia, zarówno spisane w pamięt-
nikach czy kronikach, jak również wypowiedziane przez uczestników tamtych wydarzeń. Świat pędzi do przodu, 
zmienia się moda i obyczajowość, ginie tradycja, tworzą się nowe trendy i subkultury. jednak my jesteśmy dumni 
z naszej historii, interesują nas wydarzenia rodzinne i społecznie chcemy ją dobrze opisać i utrwalić, aby rzetelnie 
przekazać naszym przyszłym pokoleniom. zabezpieczmy od zapomnienia naszą tożsamość. 

materiały można dostarczyć osobiście, pocztą lub e-mailem, mile widziane będą zgłoszenia o posiadanych cie-
kawych wspomnieniach, zostaną one spisane w celu publikacji. Wydany album może stać się bezcennym źródłem 
wiedzy o naszej małej Ojczyźnie, wywołując wzruszenie i szacunek do naszej pięknej historii. 

Urząd gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
tel. 34 3153001, e-mail: promocja@wlodowice.pl

adres do kontaktu:

prezentujemy państwu fotografię przedstawiającą OSp Włodowice, podczas zawodów strażackich (rok 1958).
na zdjęciu: (I rząd od góry) janoska Stanisław, pasternak antoni, Świderski marian, Sobociński Władysław, Fiuto 

Władysław, Domagała ryszard, Surma Ignacy, gubas Wanda, łakota Władysław, gębski Władysław, Korkowski jan, trąbski 
Stefan, Kot józef, pasternak jan, Filipek Władysław, Kaziród jacek, Fiuto bolesław, janikowski antoni, bąba anna. 


