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Jurajskie Święto plonów

27 sierpnia we Włodowicach 
odbyło się Jurajskie Święto plonów 
połączone z odpustem parafialnym 
ku czci Św. bartłomieja. Starości-
ną Dożynek była pani Urszula miśta, 
a Starostą pan Jan Janikowski. Święto 
plonów było również okazją do uho-
norowania rolników za osiągnięcia 
w dziedzinie rolnictwa i rozwoju 
wsi. Odznaczenia otrzymali: Danuta 

gajek, małgorzata Ibek, Józef Jęder-
ko, Wojciech Kazanecki, grzeogrz 
miśta, Krystyna mucha, ewa paulewicz 
- Koryl, Józef pleban, Witold zacłona. 
podczas Święta zaśpiewały nasze 
amOnItKI, wystąpiła Kapela Juraj-
ska, zespół rIVerS oraz teDI banD, 
a gwiazdą wieczoru był zespół VOX. 
Odbył się również, m.in. pokaz pracy 
maszyn i narzędzi rolniczych, pokaz 

ratownictwa Jurajskiej grupy gOpr, 
a najmłodsi szaleli na dmuchań-
cach. W konkursie o tytuł „Jurajskiej 
gospodyni roku” oraz „Jurajskiego 
gospodarza roku”- I miejsce zajęła 
pani Wanda Kułach reprezentantka 
gminy poręba, a wśród mężczyzn 
wygrał pan Stanisław mus, który 
reprezentował naszą gminę. Ser-
decznie gratulujemy! 
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Sylwia Surowiec małgorzata Konarska, 
Jolanta Janoska, 
barbara Okraska, 
elżbieta trepka, 
aneta Wieczorek

Urząd gminy 
Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

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

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

Jurajskie Święto plonów - Delegacja

pokłosiem Dożynek powiato-
wych była możliwość uczestnictwa 
w Dożynkach Jasnogórskich. Oczy-
wiście rokrocznie delegacja gminy 
Włodowice udaje się w pierwszą 
niedzielę września do Częstochowy, 
aby uczestniczyć w tym pięknym 
wydarzeniu, ale w tym roku było 

wyjątkowo. Otrzymaliśmy wejściów-
ki umożliwiające wejście na Wały 
Jasnogórskie, gdzie dostąpiliśmy 
zaszczytu uczestnictwa w mszy Świę-
tej przy samym ołtarzu. nasza dele-
gacja oprócz pocztu sztandarowego 
z OSp Włodowice, złożyła także kosz 
z darami – owocami naszej ziemi oraz 

prezentowała wieniec dożynkowy, 
uprzednio przygotowany na nasze 
dożynki powiatowe. I chociaż dzień 
był wyjątkowo deszczowy wszyscy 
delegaci byli bardzo wzruszeni, że 
mogli przeżywać tą wyjątkową uro-
czystość w samym centrum wyda-
rzeń. 
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OSp w górze Włodowskiej 
Ochotnicza Straż pożarna w górze 

Włodowskiej swoja działalność roz-
poczęła 95 lat temu. przez ten okres 
wielu naszych druhów dbało o rozwój 
naszej jednostki. W naszych szeregach 
jest 34 druhów oraz działa młodzieżo-
wa Drużyna pożarnicza. nasi druhowie 
przez ostatnich kilka lat zdobywali 
czołowe miejsce w gminnych zawo-
dach sportowo – pożarniczych oraz 
reprezentowali gminę Włodowice na 
powiatowych zawodach. najmłod-
si nasi druhowie w tym roku zdobyli 
I miejsce w gminnych zawodach spor-
towo – pożarniczych o raz reprezen-
towali nasza gminę na powiatowych 
zawodach, gdzie zdobyli wysokie III 
miejsce. W przeciągu ostatnich lat 
nasza działalność skupiła się na ada-
ptacji modernizacji garażu przy ulicy 
myszkowskiej, gdzie została wykonana 
instalacja elektryczna, termomoderni-
zacja budynku oraz ogrodzenie działki. 
W najbliższym roku dzięki funduszowi 

sołeckiemu zostanie zainstalowany 
nowoczesny system ogrzewania oraz 
wykonany zostanie remont pomiesz-
czeń garażowych. W 2016 roku zajmo-

waliśmy się pozyskaniem oraz bezpłat-
ną dystrybucją jabłek dla mieszkańców 
gminy Włodowice. W ostatnim czasie 
dzięki dotacjom mSWia, gminy Wło-
dowice środków pozyskanych z 1% 
podatku został zamontowany system 
selektywnego alarmowania oraz dopo-
sażono naszą jednostkę w zestaw 
ratownictwa medycznego, kombine-
zon do usuwania gniazd szerszeni co 
przyczyniło się do podniesienia naszej 
gotowości bojowej. nasza jednostka 
corocznie wydaje własny kalendarz, to 
dzięki tak pozyskanym środkom mamy 
możliwość doposażenia naszej jed-
nostki. Dziękujemy wszystkim wspie-
rającym naszą działalność poprzez 
zakup kalendarzy oraz przekazujących 
1% podatku na rzecz OSp góra Wło-
dowska. zachęcamy wszystkich zain-
teresowanych naszą działalnością do 
wstąpienia w nasze szeregi.

prezes OSp góra Włodowska
marek labocha

Jubileusz oSp
1 lipca w sobotnie popołudnie we 

Włodowicach hucznie obchodzono 
Jubileusz 100 - lecia powołania do 
życia Jednostki Strażackiej. po prze-
marszu z gOK-u do kościoła licznych 
delegacji uczestniczących w uro-
czystości, o 15:00 odprawiono mszę 
świętą, a następnie udano się na cere-
moniał strażacki w rejonie sali sporto-

także najlepiej wyszkolona i dopo-
sażona Jednostka w naszej gminie. 
to strażacy z Włodowic najczęściej 
reagują na wszelkiego rodzaju zagro-
żenia, z których pożary są tylko jedną 
z dziedzin ich działania. prezes Irene-
usz merta i naczelnik zdzisław Struzik 
przyjęli niezliczoną ilość życzeń i gra-
tulacji. tak trzymać! 

wej. W uroczystościach wzięło udział 
wielu znamienitych gości oraz pokaź-
na grupa mieszkańców. na uwagę 
zasługuje świetne logistycznie przy-
gotowanie uroczystości, spora ilość 
medali jaką otrzymali nasi dzielni 
strażacy, także popis orkiestry, która 
uświetniała całą uroczystość. OSp 
Włodowice to nie tylko najstarsza, ale 

X powiatowe Zawody oSp
2 września w zawierciu odbyły 

się X powiatowe zawody Sportowo - 
pożarnicze OSp oraz młodzieżowych 
Drużyn pożarniczych z terenu powia-
tu zawierciańskiego. nasza młodzie-
żowa Drużyna pożarnicza dziewcząt 
z OSp rzędkowice zajęła I miejsce, 
a młodzieżowa Drużyna pożarnicza 
chłopców z OSp góra Włodowska 
uplasowała się na miejscu III. 

gratulujemy! 
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Fundusze Sołeckie
Od samego początku obowiązy-

wania ustawy - czyli od 2009 roku 
wyodrębniony jest w budżecie naszej 
gminy Fundusz Sołecki. zadania 
wybierają mieszkańcy podejmując 
uchwałę na zebraniach sołeckich. 
Wrzesień to czas kiedy w każdym 
z naszych sołectw odbyły się zebra-
nia podczas, których zostały wybra-
ne zadania do realizacji w przyszłym 

roku budżetowym. I tak w rzędkowi-
cach wybrano budowę siłowni plene-
rowej. na zebraniu w Skałce posta-
nowiono o realizacji dalszej części 
chodnika przy ul. Świerkowej, w par-
koszowicach i górze Włodowskiej – 
Wieś postanowiono o remoncie dróg 
gminnych, w Hucisku wybrano roz-
budowę placu zabaw a w górze Wło-
dowskiej – Kolonia wykonany będzie 

remont nawierzchni ul. Ogrodowej 
oraz budynku garażu OSp. natomiast 
w sołectwach zdów, Włodowice, 
morsko i rudniki uczestnicy zebrań 
zrezygnowali z Funduszu Sołeckiego 
przeznaczając środki na współfinan-
sowanie wraz ze Starostwem zawier-
ciańskim budowy chodników przy 
drogach powiatowych na terenie tych 
sołectw.

Zapraszamy do nowego przedszkola…

Kluczowe zadanie gminy wykona-
ne – wyremontowany budynek przed-
szkola we Włodowicach już znajduje 
się w użytkowaniu naszych przedszko-
laków. W wyniku realizacji zadania 
polegającego na przebudowie i ter-
momodernizacji, cały budynek został 
przystosowany na cele nowoczesnej 
placówki opiekuńczo - edukacyjnej 
spełniającej standardy europejskie.

prace przebudowy objęły, m.in. 
dostosowanie całego budynku na 
potrzeby czterooddziałowego przed-
szkola z zespołem żywienia i salą 
widowiskową oraz zapleczem admi-
nistracyjno-magazynowym. powsta-
ła nowa kotłownia opalana gazem 
z instalacjami centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej oraz nowe 
instalacje sanitarne i elektryczne. 

Wykonano prace termomodernizacyj-
ne, wymianę więźby i pokrycia dachu, 
stolarki okiennej i drzwiowej, nowe 
posadzki, podłoża, izolacje termiczne, 
przeciwwilgociowe, akustyczne. budy-
nek dostosowano do aktualnie obowią-
zujących przepisów przeciw-pożaro-
wych i higieniczno – sanitarnych oraz 
dla osób niepełnosprawnych.

Dzieci rozpoczęły już naukę 
w placówce na miarę XXI wieku, która 
zachwyca przestronnością i funkcjo-
nalnością. Uczniowie zyskali, m.in. 
duże i jasne sale zajęciowe z osobny-
mi toaletami, korytarze, szatnię. nie-
użytkowana do tej pory część budyn-
ku została zaadaptowana na potrzeby 
przedszkola. znajdują się w nim cztery 
sale przedszkolne, w których może 
bawić się i uczyć aż 100 dzieci oraz 
w pełni wyposażona kuchnia z zaple-
czem. Dzięki projektowi zapewniono 
komfortowe warunki przedszkolakom 
oraz utworzono miejsce dodatkowej 
grupie przedszkolaków. to najno-
wocześniejsze przedszkole w całym 
naszym powiecie.

Inwestycja kosztowała ponad 3 mln 
500 tys. zł (3 562 224,11 zł). z czego 
blisko 2 mln 400 tys. zł pozyskaliśmy 
z europejskiego Fundusz rozwoju 
regionalnego w ramach regionalnego 
programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego w zakresie zintegrowanych 
Inwestycji terytorialnych. 

Wiemy jak ważne jest stworzenie 
dzieciom dobrych warunków do nauki 
i rozwoju. to z pewnością będzie pro-
centowało w dalszym życiu naszych 
maluchów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
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projekt “Więcej dzieci, więcej uśmiechu”

projekt „Więcej dzieci, więcej 
uśmiechu” jest współfinansowany ze 
środków europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach regionalnego pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 oś prioryte-
towa XI. Wzmocnienie potencjału edu-
kacyjnego, działanie: 11.1. Ogranicza-
nie przedwczesnego kończenia nauki 
szkolnej oraz zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości edukacji ele-
mentarnej, kształcenia podstawowe-
go i  średniego, poddziałanie: 11.1.1. 
Wzrost upowszechnienia wysokiej jako-
ści edukacji przedszkolnej. 

przedmiotem projektu są pro-
gramy rozwojowe zwiększające upo-
wszechnienie wysokiej jakości eduka-
cji przedszkolnej. projekt zapewnia 
wzrost dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej w gminie Wło-

nowe drogi na terenie gminy

poprawa bezpieczeństwa komu-
nikacji na drogach gminnych to 
główny cel realizowanych zadań, 
przez władze naszej gminy, w zakre-
sie dróg gminnych. W ostatnim 
okresie wykonano roboty budowla-
ne przebudowy kilku ulic na tere-
nie gminy. zarówno mieszkańcy jak 
i goście mogą już korzystać z ulep-
szonej infrastruktury drogowej w ul. 
poprzecznej w górze Włodowskiej, 
ul. modrzewiowej i ul. Jodłowej 
w Hucisku oraz ul. Wesołej w miej-
scowości zdów. Inwestycje obejmują 
m.in. wykonanie nowej jezdni, zjaz-
dów oraz poboczy. łączna wartość 
projektów to blisko 2 mln zł. gmina 
Włodowice, pozyskała na ten cel 

ponad 1 mln 220 tys. zł dofinanso-
wania ze środków unijnych w ramach 
programu rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 - 2020. pozosta-
ła część ok. 37% wartości realizo-
wanych inwestycji stanowi wkład 

własny naszej gminy. razem pozwo-
liło to na przebudowę ponad 3,5 km 
asfaltowych jezdni. W najbliższych 
miesiącach zaplanowano i pozyskano 
już środki na przebudowę ulic: Krót-
kiej i turystycznej w morsku.

 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

dowice poprzez: 
• utworzenie 24 dodatkowych miejsc 

wychowania przedszkolnego dla 
dzieci w wieku 3-4 lata, 

• możliwość dłuższego korzystania 
z edukacji (wydłużenie pracy przed-
szkola o 1 godz.), 

• podniesienie atrakcyjności i jakości 
usług edukacyjnych poprzez wpro-
wadzenie dodatkowych zajęć eduka-
cyjnych poza podstawę programową 
(arteterpia, choreoterapia, teatrote-
rapia, logopedia, socjoterapia, gim-
nastyka)

• doskonalenie umiejętności i kom-
petencji zawodowych nauczycieli 
poprzez udział w kursch z artetera-
pii, choreoterapii, teatroterapii, 

• zakup pomocy dydaktycznych, zaba-
wek oraz sprzętu audiowizualnego 
i multimedialnego.

projekt adresowany jest dla 
wychowanków przedszkola we Wło-
dowicach. Wartość projektu wynosi 
358 580,82 zł. na realizację projek-
tu gmina otrzyma dofinansowanie 
w wysokości 304 793,70 zł. 

Od 1 września 2017 r. w ramach 
projektu zrealizowano następujące 
zadania:
• utworzono nowy oddział przedszkol-

ny dla dzieci młodszych,
• zatrudniono nauczyciela i woźną 

oddziałową,
• przeprowadzono rekrutacje do pro-

jektu oraz powołano zespół projek-
towy;

• zakupiono sprzęt multimedialny 
i pomoce dydaktyczne w celu dopo-
sażenia sali dla nowo utworzonego 
oddziału,

• wydłużono czas pracy przedszkola 
– obecnie przedszkole we Włodowi-
cach pracuje w godzinach od 6.30 do 
15.30.

• rozpoczęto także realizację zajęć 
dodatkowych wspierających proces 
edukacyjny. 
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Kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo 
Właśnie zakończono budowę chod-

nika u zbiegu ulic Żareckiej i Ogrodowej 
we Włodowicach. ta długo oczekiwana 
inwestycja wymagała szeregu różno-
rakich działań, które wciąż zamiast 
przybliżać, oddalały szczęśliwy finał. 
pierwsze to uregulowanie stanu praw-
nego drogi, która była własnością 
Skarbu państwa. następnie rozmowy 
z właścicielami działki, którą później 
po podziale geodezyjnym i wycenie 
Starostwo powiatowe w zawierciu 
wykupiło. problemem bardzo trudnym 
do pokonania okazała się przebudowa 
napowietrznej linii telekomunikacyj-
nej, biegnącej obecnie nad granicą 
chodnika. liczne rozmowy i korespon-
dencja z odpowiednią firmą dały jednak 
pozytywny efekt. W marcu br. słupy 
zostały przesunięte od krawędzi jezdni 
na tyle, aby można było bezkolizyjnie 
zmieścić tam chodnik. Inicjatywie tej 
od samego początku patronował Czło-
nek zarządu powiatu zawierciańskiego 

Cezary barczyk. Wszystkie trudności, 
które wciąż powstawały osobiście łago-
dził, interweniował, gdzie trzeba było, 
aby wszystko się udało. Słowa dotrzy-
mał i mamy we Włodowicach chodnik 

w bardzo niebezpiecznym dotychczas 
miejscu, co wpływa na poprawę bez-
pieczeństwa pieszych. Inwestycje zre-
alizowano w całości ze środków Staro-
stwa powiatowego. 

Fotowoltaika w naszej gminie
gmina Włodowice zamierza 

złożyć wniosek o dofinansowanie 
budowy instalacji fotowoltaicznych 
na prywatnych budynkach na tere-
nie naszej gminy. Dofinansowanie do 
projektu wynosiłoby 85 % i pochodzić 
będzie ze środków Unii europejskiej 
w ramach regionalnego programu 
Operacyjnego. Idea projektu pole-
gać będzie na montażu na budynkach 

mieszkalnych instalacji, której celem 
będzie produkcja energii elektrycz-
nej wykorzystując do tego promie-
niowanie słoneczne. zatem będzie 
realizowany nabór uczestników - to 
jest właścicieli budynków mieszkal-
nych, następnie wykonane zostaną 
projekty instalacji, instalacje a także 
odbiory powykonawcze instalacji. 
przewiduje się, że instalacje będą 

o mocy wytwórczej w przedziale od 
2 kW do 5 kW. W nieodległym czasie 
zorganizowane zostanie zebranie dla 
wszystkich zainteresowanym w celu 
przekazania najistotniejszych infor-
macji o szczegółach projektu. Infor-
macje dotyczące zebrania ukażą się 
na stronie internetowej naszej gminy 
(www.wlodowice.pl) oraz na tabli-
cach informacyjnych. 

przepiękny przydrożny krzyż 
na przełomie lipca i sierpnia 

przy skrzyżowaniu dróg w Kopa-
ninach zamontowany został prze-
piękny krzyż. Jego wykonawcą jest 
mistrz stolarski pan aleksander Drab, 
mieszkaniec Skałki. poprzedni stał 
tam ponad trzydzieści lat, upływ 
czasu zrobił swoje a także nieroz-
ważni kierowcy, którzy „lądowali” 
na tym krzyżu podczas gołoledzi. 

materiał w postaci dębowego drewna 
nieodpłatnie przekazał sołtys Sołec-
twa Skałka - Kopaniny, Wojciech 
Kazanecki, natomiast mistrzowi przy 
malowaniu pomagała małżonka pani 
Władysława, a przy cementowaniu 
pomógł jego zięć pan paweł Szlachta. 
Wszystko wykonali społecznie i nie-
odpłatnie, mówiąc, że robią to „na 
chwałę bożą”.
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rudniki

W sobotni poranek, 30 września 
w rudnikach, świętowano 200. rocz-
nicę istnienia szkolnictwa. Jesienią 
1817 roku dziedzic dóbr rudniki nota-
rialnie przekazał ziemię oraz przezna-
czył środki na wybudowanie szkoły jak 
również na zatrudnienie nauczyciela. 
postanowił także przyznać dla niego 
mieszkanie oraz drewno opałowe. Od 
tego czasu nieprzerwanie w rudni-
kach istniała szkoła która wykształciła 
tysiące absolwentów. Dla uczczenia 
tego wydarzenia zawiązał się społecz-
ny komitet organizacyjny, który zgro-
madził środki na wybudowanie tablicy 
informującej na teranie strefy kultu-
ralno – sportowej, gdzie faktycznie 
stał budynek pierwszej szkoły. Obcho-
dy rozpoczęła uroczysta msza święta 
w intencji nauczycieli, uczniów 
i absolwentów. następnie przemasze-
rowano na strefę, gdzie po inscenizacji 
artystycznej opowiadającej o tamtym 
wydarzeniu, wykonanej przez uczniów 
tamtejszej szkoły ceremonialnie doko-
nano przecięcia wstęgi odsłaniając 
tablicę. Wmurowano także kapsułę 
czasu z listem do przyszłych poko-
leń, który podpisali wszyscy uczest-
nicy wydarzenia. tablicę poświęcił 
i modlitwę odmówił ksiądz proboszcz 
Stanisław Styczyński. złożono wiązan-
kę kwiatów, od społeczeństwa gminy 
Włodowice w podziękowaniu nauczy-

cielom i absolwentom. W uroczysto-
ści wzięła udział rekordowa liczba 
mieszkańców rudnik, Kopanin i Skałki. 
zaszczycili także swoją obecnością 
przedstawiciele Kuratorium Oświaty 
w Katowicach, Starostwa powiato-

wego w zawierciu, a także nestorzy 
szkolnictwa – emerytowani nauczycie-
le związani z tą szkołą w okresie ostat-
nich kilkudziesięciu lat. Wyśmienitą 
oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra 
Dęta OSp Włodowice. 

W związku z przejściem na zasłużo-
ną emeryturę inkasenta zakładu Usług 
Komunalnych pana Jana Janikowskie-
go pobierającego dotychczas opłaty 
za zakupioną wodę oraz za odprowa-
dzone ścieki sanitarne, nowym inka-
sentem z dniem 1 października został 
pan Krzysztof Janikowski. 

nowy inkasent

antyterroryści we Włodowicach
Ciszę jesiennego południa prze-

rwał głośny łoskot śmigieł helikoptera 
mi-8, wszyscy ze zdumieniem spoglą-
dali w niebo, bo takiego kolosa dawno 
we Włodowicach nie widziano. Oka-
zało się, że w naszej miejscowości 
ćwiczyli komandosi z elitarnych jed-
nostek antyterrorystycznych, zarówno 
policyjnych jak również wojskowych. 
miejscem do ćwiczeń był niedokoń-
czony budynek domu nauczyciela przy 
ul. Jurajskiej. antyterroryści ćwi-
czyli desantowanie na dachu budyn-
ku w celu odbicia zakładników. pilot 
śmigłowca z chirurgiczną precyzją 
nadlatywał nad dach, gdzie po linie 

zjeżdżali komandosi, aby za chwilę 
tylko jednym kołem lekko przysiada-
jąc na dachu zabierał ich z powrotem. 
niesamowite umiejętności i wielka 

odwaga cechowała uczestników. Dzieci 
i młodzież przypadkowo obserwująca 
manewry marzyła, aby w przyszłości 
wykonywać właśnie taki zawód. 
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Jubileusz Spółki agro Gobarto

Hucznie świętowano Jubileusz 
dziesięciolecia istnienia we Włodowi-
cach fermy trzody chlewnej. 21 paź-
dziernika wieczorem cały personel 
przybył do „Orlego gniazda” w Huci-
sku, aby świętować okrągłą roczni-
cę. tradycja przemysłowego chowu 
trzody we Włodowicach sięga połowy 
lat siedemdziesiątych, kiedy wybu-
dowano pierwotny zakład. Ferma 
funkcjonowała wówczas w innych 
realiach ustrojowych, następie było 
przejście do gospodarki rynkowej 
i zakład został zamknięty. reaktywo-
wano jeszcze hodowlę w latach dzie-
więćdziesiątych, ale ze zmiennym 
szczęściem. prawdziwy złoty okres 
rozpoczął się od września 2006 roku, 

kiedy zakupiono od agencji nieru-
chomości rolnej opuszczony zakład. 
niespełna w rok przeprowadzono 
remont i dostosowano technologię do 
najbardziej rygorystycznych, euro-
pejskich norm ochrony środowiska 
i dobrostanu zwierząt. później było 
już tylko coraz lepiej. z roku na rok 
ferma osiągała stabilizację i same 
sukcesy na rynku mięsnym. Obec-
nie poszczycić się może milionem 
wyprodukowanych warchlaków, które 
po osiągnięciu około 25 kg przewo-
zi się do innych ferm, aby dotuczyć 
do około 115 kg – bo to optymalna 
waga do uboju. W sumie daje to 700 
tys. ton wysokiej jakości polskie-
go mięsa, a średnie roczne spożycie 

wieprzowiny w kraju wynosi 40 kg 
na mieszkańca. Jubileusz to przy-
czynek do podsumowań całej minio-
nej dekady. W swoim sprawozdaniu, 
otwierając uroczystość prezes Spółki 
agro gobarto pan Jacek Jagiełłowicz, 
z dumą prezentował sukcesy, podając 
imponujące liczby określające roz-
miary produkcji fermy. podkreślił on 
również i podziękował za profesjona-
lizm i zaangażowanie w codziennej 
pracy personelowi, który w przewa-
żającej mierze składa się z miesz-
kańców naszej gminy. Ferma jest 
jednym z największych pracodawców 
w naszej gminie a także największym 
producentem mięsa wieprzowego 
w powiecie zawierciańskim.

101. Urodziny
9 sierpnia br., pani marianna 

Jędruszek obchodziła 101. Urodziny. 
z życzeniami, kwiatami oraz lista-
mi gratulacyjnymi  przybyli: Członek 
zarządu powiatu zawierciańskiego 
Cezary barczyk, przewodniczący rady 
gminy Włodowice alojzy leśniak oraz 
Wójt gminy Włodowice  adam Szmu-
kier. Jubilatka otrzymała również list 
gratulacyjny od Wojewody Śląskiego.

Życzymy pani mariannie wszelkiej 
pomyślności, długich lat życia w zdro-
wiu, spokoju oraz radości w kręgu bli-
skich osób.

konkurs 
15 lipca w Hucisku odbył się już po 

raz piąty Konkurs piosenki patriotycz-
nej, zorganizowany przez Stowarzysze-
nie Koło gospodyń Wiejskich w Hucisku 
pod patronatem Starosty zawierciań-
skiego i Wójta gminy Włodowice. 
I miejsce zajął zespół eCHO z Ogro-
dzieńca, II KgW rudniki, a III KgW pod-
lesice. ponadto Organizatorzy przygo-
towali wiele atrakcji, m.in.: pokaz Ipa, 
konkursy dla dzieci, dmuchańce, tram-
poliny,można było zatańczyć zumbę. 
na scenie zaprezentowała się także 
Kapela Jurajska, która obchodziła swój 
Jubileusz 10-lecia powstania. 
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Utalentowany ksiądz proboszcz

Sporymi umiejętnościami oraz 
nieprzeciętnym talentem muzycznym 
i wokalnym może poszczycić się ksiądz 
roman Dziembowski, proboszcz para-
fii w górze Włodowskiej i w zdowie. 

Etnostrada
W sobotę 7 października w mDK 

w Częstochowie odbyła się „etnostra-
da”, na której wystąpił nasz zespół 
amonitki zdobywając II miejsce.  
„etnostrada” to święto folkloru, 
podczas którego formacje taneczne, 
śpiewacze, muzyczne, obrzędowe, 
zaprezentowały swoje programy pod 
jedno naczelne hasło – raDOŚĆ. na 
scenie wystąpiło 20 zespołów, około 
300 osób.

„etnostradę” rozpoczął wspól-
nie zaśpiewany polonez, natomiast 
zakończył układ choreograficzny do 
oberka i krakowiaka. był to arty-
styczny, wspólny wkład zespołów, 
biorących udział w przeglądzie, 
mający na celu przede wszystkim 
integrację twórczą.

W gminnym Ośrodku Kultury 
realizujemy projekt: ”pokolenio-
wo na ludowo”, którego głównym 
celem jest zainicjowanie aktywno-

ści społecznej wśród mieszkańców 
naszej gminy. Ważnym elementem 
projektu jest popularyzacja dzia-
łań twórczych związanych z kul-
tura ludową i animacja życia kul-
turalnego w gminie Włodowice. 
zespół amonitki poszerzony o grupę 
dzieci zdobywa nowe doświadczenia 
i umiejętności w pracy twórczej, 
a dzieci szybko uczą się piosenek 
ludowych, interpretacji tekstów 
oraz ruchu scenicznego. 

Dał temu wyraz podczas V Konkursu 
piosenki patriotycznej oraz Jubileuszu 
10 - lecia istnienia Kapeli Jurajskiej 
w wydarzeniu, które odbyło się 15 
lipca na terenie hotelu „ Orle gniazdo” 

w Hucisku. Swoim recitalem śpiewu 
i gry na akordeonie przeróżnych utwo-
rów ujął za serce bardzo liczną widow-
nie, która nagrodziła księdza gromkimi 
brawami oraz zachęciła do bisowania. 
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przedszkole

nadszedł wreszcie długo oczeki-
wany dzień, w którym z wielką rado-
ścią i przyjemnością rozpoczęliśmy 
funkcjonowanie w wyremontowanym 
i przebudowanym budynku naszego 
przedszkola. Wychowankowie otrzy-
mali wspaniały obiekt, jakiego nie ma 
w okolicy. budynek nie tylko cieszy 
oczy, ale jest też bardzo funkcjonalny. 
po przebudowie zyskaliśmy dodatko-
we pomieszczenia i powiększone sale 
z łazienkami, salę sportowo-wido-
wiskową, gabinet logopedy, dużą 
nowoczesną kuchnię wraz z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi do przygo-
towywania, transportu i wydawania 
potraw, przestronną szatnię. budy-
nek wyposażony jest w nowoczesne 
urządzenia audiowizualne, nową 
instalację telefoniczną, internetową, 
telewizyjną, monitoring wewnętrzny 
i zewnętrzny, wideodomofon, wen-
tylację mechaniczną, klimatyzację, 
oddymianie klatki schodowej. Jest 
też docieplony, ma wymieniony dach, 
okna i drzwi.

Dzięki tak wspaniałym warun-
kom lokalowym oraz dodatkowemu 
projektowi pt. ”Więcej dzieci-wię-
cej uśmiechu”, w którym przedszko-
le uczestniczy od 1 sierpnia 2017r. 
w tym roku szkolnym został utworzo-
ny dodatkowy czwarty oddział dla 24 
dzieci w wieku 3-4 lat. poza tym czas 
pracy przedszkola został wydłużony 
o 1 godzinę w ciągu dnia - obecnie 
przedszkole czynne jest od godz.6.30 
do 15.30. 

łącznie do przedszkola uczęsz-
cza w tym roku szkolnym 94 dzieci, 
ze wszystkich miejscowości naszej 
gminy, zgrupowane w czterech 
oddziałach. Wszystkie dzieci uczą 
się języka angielskiego i religii. poza 
realizacją podstawy programowej 
przedszkole organizuje dodatkowe 
nieodpłatne zajęcia dla dzieci wyma-
gających pomocy: logopedyczne, 
korekcyjno-kompensacyjne, wczesne 
wspomaganie rozwoju. W ramach 
wspomnianego projektu w przed-
szkolu odbywają się także zajęcia 
rozwijające kompetencje społeczno-
-emocjonalne: arteterapia, choreote-
rapia, teatroterapia, socjoterapia, 
gimnastyka oraz dodatkowe zajęcia 

logopedyczne. z zajęć tych korzysta-
ją wszystkie chętne dzieci. Dodatko-
wo nowy oddział został doposażony 
w meble, szatnię, pomoce dydaktycz-
ne i zabawki oraz mały plac zabaw.

W ciągu roku przedszkole orga-
nizuje dla dzieci sporo uroczysto-
ści i atrakcji: Dzień Chłopaka, Dzień 
przedszkolaka, Dzień pluszowego 
misia, spotkanie ze św. mikołajem, 
Wigilia, Święto babci i Dziadka, bal 
Karnawałowy, Dzień Dziewczyny, 
Dzień Dziecka i inne. przedszkole 
zapewnia także dzieciom kontakt ze 
sztuką poprzez organizowanie przed-
stawień teatralnych, wyjazdów do 
teatru. Organizujemy też wycieczki 
wg propozycji rodziców.

przedszkole zatrudnia 5 nauczy-
cieli w pełnym wymiarze zatrud-
nienia, 4 nauczycieli w niepełnym 
wymiarze zatrudnienia oraz 6 osób 
personelu administracyjno - obsłu-
gowego. nasza kadra pedagogiczna 
ciągle podnosi swoje kwalifikacje, 
zdobywa kolejne stopnie awansu 
zawodowego.

przedszkole to bardzo ważna 
instytucja w każdej społeczności 
lokalnej. Dzieci, które uczęszczają do 
przedszkola szybciej się rozwijają, są 
dojrzalsze społecznie i emocjonalnie, 
bardziej samodzielne. poprzez wspól-
ną zabawę uczą się nawiązywać kon-
takty z rówieśnikami, współpracują 
w zespole czego nie zawsze doświad-
czą w domu. W przedszkolu zdoby-
wają kompetencje, które warunkują 
dobry start w szkole i relacje z ludźmi 
w przyszłym „dorosłym” już życiu.

Uważam, że przedszkole jest 
bardzo dobrze przystosowane do 
potrzeb dzieci, sale zabaw są prze-
stronne, kolorowe, czyste i dobrze 
wyposażone w pomoce dydaktyczne 
i zabawki.

Jakie są dalsze potrzeby dla 
przedszkola?

 naszym marzeniem jest powięk-
szenie podwórka przedszkola i stwo-
rzenie pięknego, odpowiedniego do 
ilości i wieku dzieci placu zabaw, 
który sprawiałby im dużo radości 
i zapewniał bezpieczne formy zabaw 
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ruchowych na świeżym powietrzu. 
pilną potrzebą jest również wykona-
nie nowego ogrodzenia oraz nowej 
nawierzchni na drodze dojazdowej do 
przedszkola.

W naszej gminie władze samo-
rządowe wiedzą, jak ważna jest edu-
kacja najmłodszych i ile potrzeba 
wysiłku i środków, żeby funkcjonowa-
ła na wysokim poziomie. Doceniamy 

ten trud i jesteśmy im za to bardzo 
wdzięczni. Dziękujemy za możliwość 
pracy, nauki i zabawy w tak komfor-
towych warunkach. nasze piękne 
przedszkole będzie przez długi czas 
służyć następnym pokoleniom.

bardzo cenimy wkład rodziców 
w funkcjonowanie i rozwój nasze-
go przedszkola. rodzice czynnie 
uczestniczą w różnych imprezach 
i uroczystościach organizowanych 
przez przedszkole. Są nieodzowny-
mi partnerami w wychowaniu dzieci, 
zawsze chętni do pomocy i współpra-
cy. Szczególnie dziękujemy tym rodzi-
com, którzy zaangażowali się w orga-
nizację przeprowadzki do budynku 
przedszkola po zakończonym remon-
cie. Dziękujemy za okazane serce, 
poświęcony czas i za to, że zawsze 
możemy na nich liczyć. 

łucznictwo
na terenie naszej gminy, dokład-

nie na boisku na tzw. „stawkach” we 
Włodowicach, możemy spotkać pana 
romana Franika, którego pasją jest 
łucznictwo. Jak sam mówi: „łucz-
nictwo jest takim rodzajem sportu, 
który mogą uprawiać zarówno dzieci, 
młodzież jak i dorośli i co ciekawe 
kontynuować i cieszyć się swoją pasją 
nawet w wieku 60-70 lat. Każdy znaj-
dzie coś dla siebie, gdyż są różnego 
rodzaju łuki oraz kategorie, w któ-
rych można strzelać”.

łucznictwo jest dyscypliną olim-
pijską, w polsce uprawiane było 
od dawna. lata 1923-1926 określić 
można jako próby organizacyjne 
utworzenia nowej dyscypliny oraz 
stworzenia pierwszych klubów łucz-
niczych. W tym czasie został wydany 
pierwszy podręcznik szkolenio-
wy. W 1927 r. powstała organizacja 
zrzeszająca zawodników, trenerów 
i działaczy polskiego łucznictwa. pan 
roman swoją przygodę z tym sportem 
rozpoczął w wieku 10 lat – poszedł 
z kolegą, który już uczęszczał na 
zajęcia i tak mu się spodobało, że 
został. po kilku latach sekcja łuczni-
cza została rozwiązana i pan roman 
do swej pasji wrócił 6 lat temu. 
Strzelał z łuku klasycznego, a od 3 

lat z bloczkowego. Stara się przy-
najmniej raz w tygodniu trenować. 
Startuje w mistrzostwach polski oraz 
w międzynarodowych mistrzostwach 
polski. W roku 2013 zajął 3 miejsce 
w I mistrzostwach polski FIelD Wa 
2013 (łuk klasyczny – senior), w 2014 
r. 3 miejsce w II mistrzostwach 
polski FIelD Wa 2014 (łuk klasyczny 
- senior) oraz 1 miejsce w pucharze 

polski FIelD Wa 2014 (łuk klasyczny - 
senior), w 2015 r. 3 miejsce w VII mię-
dzynarodowych mistrzostwach polski 
maSterS (łuk bloczkowy bl 40+),

w 2016 r. zdobył 1 miejsce na VIII 
międzynarodowych mistrzostwach 
polski maSterS (łuk boczkowy), 
a w 2017 r. 1 miejsce na IX między-
narodowych mistrzostwach polski 
maSterS (łuk bloczkowy).

dyrektor przedszkola 
Jolanta Kurasińska
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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...

Drodzy Czytelnicy, mieszkańcy naszej gminy i nie tylko,
przygotowując do druku album zatytułowany 

nadal prowadzona jest zbiórka starych fotografii. zdjęcia, które zalegają gdzieś 
w ukryciu, w albumach, szufladach czy zakamarkach są dla państwa bezcenną pamiąt-
ką rodzinną. ale najwyższy czas aby je pokazać światu i podkreślić, że to nasza 
piękna historia i tożsamość. zachęcam państwa do udostępnienia skanów tych zdjęć, 
oryginały zostaną państwu bezzwłocznie zwrócone. po poprzednim apelu zebraliśmy 
dużo pięknych, starych fotografii, ale wciąż jeszcze je zbieramy i nie może tam 
zabraknąć nawet jednego, które zaświadczy i podkreśli jak wyglądało życie, jak 
ubrani byli ludzie jak wreszcie zmieniał się nasz krajobraz. to będzie nasze wielkie 
wspólne dzieło, zapraszamy każdego z Was, prosząc o kontakt z Urzędem gminy. tel. 
34-3153001, wew. 110. lub osobiście z Insp. ds. promocji, Wójtem gminy lub Sekre-
tariatem. nasza historia jest jedyna i niepowtarzalna.  

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

adres do kontaktu:

prezentujemy państwu  
fotografię z lat 

międzywojennych  
(budynek szkoły 
w rudnikach).

„Gmina Włodowice i Jej Mieszkańcy na dawnej fotografii”

Tworzymy Album!


