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Święty mikołaj prawie w każdym sołectwie
Pierwsza połowa grudnia to zgodnie z naszą wielowiekową tradycją czas
obdarowywania swoich bliskich. Czynność tą oczywiście najlepiej wykonuje
Św. Mikołaj. I chociaż jego dzisiejszy
wizerunek daleko odbiega od tego
Świętego Biskupa, a jest zeświecczonym, starszym panem w czerwonym
stroju z białą brodą, który z Laponii
przybywa saniami ciągnionymi przez
renifery w asyście Śnieżynek i Elfów,
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to nadal przynosi i rozdaje prezenty.
Szczególnie zainteresowane są Mikołajem małe, grzeczne dzieci. I właśnie w trosce o nie, do Naszej Gminy
zaproszony został Św. Mikołaj. List
wraz zaproszeniem napisali i podpisali wszyscy Radni, Sołtysi oraz Wójt
Gminy. Oni również bardzo aktywnie
włączyli się w przygotowanie prezentów oraz pomieszczeń, w których nasz
niecodzienny Gość był przyjmowany.
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Oprócz Skałki, gdzie z przyczyn lokalowych nie można było go przyjąć,
zorganizowano osiem imprez mikołajkowych podczas, których dzieci
uczestniczyły w zabawach utrzymanych w świątecznym klimacie. Mikołaj
rozdawał słodkie upominki a nasi milusińscy z wielkim przejęciem odbierali
je za grzeczne zachowanie. W sumie
ponad 370 dzieciaków w całej Naszej
Gminie uczestniczyło w mikołajkach.

Pokoleniowo
na ludowo
strona
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Nowa nawierzchnia ul. Jurajskiej
we włodowicach
Kończący rok przyniósł Włodowicom nową nawierzchnię ul. Jurajskiej. To ulica przylegająca do tylnej
bramy kościoła parafialnego. Dotychczas nawierzchnia była utwardzona
kruszywem stalowniczym, ale efekt
był nieciekawy. Przy suchej pogodzie
kłęby kurzu unosiły się za każdym
przejeżdżającym pojazdem, natomiast w czasie opadów tworzyły się
kałuże. Ścisłe centrum Włodowic nie
może mieć takiego wizerunku, dlatego
zdecydowano, aby w ramach funduszu
sołeckiego ten stan rzeczy zmienić.
Środki z samego funduszu to zbyt mała
suma na taką inwestycję. Na wniosek
Wójta, Rada Gminy Włodowice, na
sierpniowej sesji jednogłośnie podjęła uchwałę przeznaczając na ten cel
około 130 tys. zł. Również i ta inwestycja wykonywana była w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Brukarze przez kilka poranków zmuszeni byli

odgarniać śnieg, zanim przystąpili do
układania betonowej kostki. Ale udało
się roboty szczęśliwie ukończyć i obec-

nie nasze stołeczne sołectwo może
poszczycić się 158 metrowym odcinkiem nowiutkiej nawierzchni.

AKCJA ZIMA
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Włodowice w sezonie 2017/2018
osoba odpowiedzialna Sławomir Jędruszek, tel. 34 3153001 wew. 120; 692413192.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Włodowice w sezonie 2017/2018
osoba odpowiedzialna Leszek Bartosz; tel. 34 3557005; 606899416.
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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.
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Choinka na strefie

Zapoczątkowano nową świecką
tradycję na strefie kulturalno-sportowej w Rudnikach. Z inicjatywy
mieszkańców Rudnik ustawiono pięknego srebrnego świerka, który wcześniej zdobił przydomowy ogródek.
Świerk rozrósł się już nad podziw
i postanowiono go ściąć. Ale zanim
wyląduje w kotłowni będzie jeszcze

nie lada ozdobą Rudnik. W sobotni poranek kilku mężczyzn wkopało
drzewko w eksponowanym miejscu,
a następnie przy pomocy wysokiej
drabiny przyozdobiono go ogromną
(1800 szt.) ilością ledowych lampek.
Choinka wzbudza spore zainteresowanie, ponieważ odkąd weszła
moda ozdabiania drzewek stojących

na zewnątrz, jest to pierwsza choinka w Rudnikach stojąca w miejscu
publicznym. Strefa idealnie pasuje
jako miejsce do jej ustawiania.
Z pewnością ta tradycja zostanie
zaakceptowana przez mieszkańców,
jeśli tak to organizatorzy tego przedsięwzięcia zrealizują podobną akcję
za rok.

Panie z Huciska nie odpuszczą żadnej wigilii
Również w tym roku, po raz kolejny
Gospodynie z KGW w Hucisku, pisząc
wysoko oceniony projekt, pozyskały
z Gminy Włodowice fundusze na realizację zadania pod wymowną nazwą
„Kultura Ludowa Skarbnicą Tradycji
Polskości”. Pod koniec października
zorganizowały w Gminnym Ośrodku
Kultury wieczornicę artystyczną, gdzie
aktorzy - amatorzy z UTW w Zawierciu
dali popis aktorskiego rzemiosła a chórzyści wykonując pieśni finezyjnie
oddziaływali na zmysły wypełnionej
po brzegi widowni. Wówczas Gospodynie przygotowały także ucztę dla ciała
częstując przepysznymi ciastami.
Obecnie w przeddzień Świąt, po raz
kolejny zorganizowały spotkanie wigilijne w świetlicy „Promyczek” w Hucisku. Zaproszono księży z Włodowic
i Góry Włodowskiej, którzy odmówili

modlitwę przed wieczerzą. Przybyło
bardzo wielu starszych mieszkańców,
dla których było to bardzo oczekiwane
wydarzenie. Wszyscy wspólnie śpie-

wali kolędy i pastorałki. Natomiast
doskonale przyrządzone tradycyjne
dania wigilijne dodały temu wieczorowi niezapomnianego uroku.
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Oczekiwany parking w sercu Rudnik.

Mieszkańcy Rudnik zadecydowali
o rezygnacji z funduszu sołeckiego,
przekazując całą pulę pieniędzy na
współfinansowanie wraz z Powiatem Zawierciańskim bardzo funkcjonalnej zatoki parkingowej przy
swoim kościele. Dotychczasowy parking był błotnisty, każdy wysiadając
z samochodu stawiał nogę prosto
w miękki grunt. Obecnie miejsce to jest świetnie zaaranżowane i bezpieczne. Przewidziano tam
ruch jednokierunkowy, miejsce dla
niepełnosprawnych oraz umocnienie skarpy i odwodnienie. Ważnym
jest także zaprojektowanie wjazdu
i wyjazdu przy tak ruchliwej drodze
powiatowej. Bardzo trudnym elementem całego zdania okazała się
przebudowa stojącego w samym
środku byłego parkingu słupa energetycznego. Jednak dzięki staraniom Wójta Gminy, słup ten został
w odpowiednim momencie przebudowany we właściwe bezkolizyjne miejsce. Prace trwały w bardzo
niesprzyjającej aurze. Śnieg jednak
nie pokrzyżował planów i wykonaw-

ca wzorowo i terminowo wykonał
swoje zadanie. Zatoka ma imponującą 520 m2 powierzchnię. Koszt

budowy to około 100 tys. złotych
z czego Gmina Włodowice przekazała Starostwu 56 tys. zł.

Nowy
samochód
Naczelnik OSP Morsko
Alfred Mikoda w samochodzie bojowym zakupionym
ze składek społeczeństwa
w ostatnim czasie.
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Przekazanie przedszkola

W przeddzień Narodowego Święta
Niepodległości, uroczyście przekazano społeczeństwu Gminy Włodowice
odnowione przedszkole. Remont kapitalny trwał od lata ubiegłego roku.
W tym czasie przedszkolaki uczęszczały do zastępczo urządzonych
pomieszczeń w sali sportowej oraz
szkole podstawowej. Proces remontowy był niezmiernie skomplikowany
i kosztowny. Ale wszystko udało się
wyśmienicie. Na akademię przybyło

wielu znamienitych gości, mieszkańców oraz rodziców i dziadków naszych
przedszkolaków. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wicemarszałek
Województwa Śląskiego Stanisław
Dąbrowa, Wójt Gminy Adam Szmukier,
Przewodniczący Rady Gminy Alojzy
Leśniak, Dyrektor Przedszkola Jolanta Kurasińska, Przewodnicząca Rady
Rodziców Joanna Piotrowska, Prezes
Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Stefan Muzyk oraz w imie-

niu przedszkolaków Kacper Żmudka.
Poświęcenia obiektu dokonał Ksiądz
Proboszcz Mariusz Walczyk. W czasie
uroczystości dzieci otrzymały symboliczny klucz do obiektu. Całkowity
koszt remontu wyniósł ok. 3 584 tys.
z czego 2 391 tys. to środki pozyskane z Unii Europejskiej. Obecnie nasze
przedszkole jest ultra nowoczesne,
posiadające bardzo wysoki standard.
W chwili obecnej do czterech jego
oddziałów uczęszcza 96 dzieci.

Nowa atrakcja w Kopaninach
Kopaniny, które wraz ze Skałką
tworzą
najmniejsze
sołectwo
w Naszej Gminie otrzymały bardzo
ciekawy obiekt rekreacyjny. Dzięki
środkom finansowym pozyskanym
z Lokalnej Grupy Działania „Perła
Jury” oraz własnym rozbudowano istniejący już plac zabaw, lokując tam
siłownię plenerową jak również okazałą, drewnianą wiatę wraz ze stołami biesiadnymi, kręgiem ogniskowym
oraz tzw. małą architekturą. Mieszkańcy bardzo polubili dotychczasowy plac zabaw i często artykułowali
potrzebę jego rozbudowy władzom
gminy i sołectwa. Prośby zostały
zmaterializowane i kiedy nadejdzie
wiosna, a wraz z nią wzejdzie posiana tam trawa z pewnością to miejsce

przyciągnie do siebie nie tylko mamy
ze swoimi dziećmi, ale także mieszkańców i gości z innych stron, aby tam

w komfortowych warunkach zażywać
czystego powietrza i rozkoszować się
śpiewem leśnych ptaków.
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Pokoleniowo na ludowo

24 listopada, w jesienny wieczór
Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach rozbrzmiewał śpiewem
i muzyką. Wszystko za sprawą podsumowania projektu organizowanego
wspólnie z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Założenia projektu
to przekazywanie młodemu pokoleniu dorobku artystycznego tj. śpiewu
i tańca dzieciom, które wartości te

mają przekazać przyszłym pokoleniom. Panie skupione w zespole „Amonitki” przez wiele popołudniowych
spotkań uczyły naszych pięknych ludowych piosenek a chłonne tej wiedzy,
utalentowane dzieciaki bardzo szybko
przyswoiły artystyczne umiejętności.
Dzieci w ramach projektu doposażono w stroje regionalne, natomiast
Amonitki zdołały nagrać płytę ze

swoją twórczością. Dorobkiem dodatkowym projektu jest także porządny
sprzęt nagłośnieniowy który pozostanie w naszym Ośrodku. Wieczór
przejdzie do historii jako wyjątkowy,
gdyż młodzi artyści swoim talentem
podbiły całą widownię która wspólnie
śpiewała nie tylko ludowe piosenki ale
także najnowsze hity z list przebojów
przy pomocy karaoke.

Myśliwi zapuścili korzenie w Rudnikach
W dniu 11.11.br. o godzinie 8:00,
w Kościele w Rudnikach, odprawiona
została msza święta w intencji myśliwych skupionych w Kole Łowieckim
„Ostaniec”. To grupa 23 mężczyzn
oraz jednej kobiety, którzy z własnych składek zakupili opuszczony
dom w centrum Rudnik i remontują
go z przeznaczeniem na swoją bazę.
Będzie tam domek myśliwski wraz
z magazynem na paszę. Inicjatywa
została ciepło przyjęta przez miesz-

kańców, bo odrestaurowany
dom  
poprawi walory estetyczne miejsco-

wości a działalność Koła z pewnością
wpłynie na wzmocnienie więzi społecznych. Msza była okazją nie tylko
do modlitwy, ale także do przywitania i zadeklarowania chęci współpracy przez Wójta gminy, Panie z KGW
Rudniki oraz Zarząd OSP Rudniki.
Ksiądz proboszcz dokonał poświęcenia domku oraz przekazał upominek.
Łowiectwo cieszy się coraz większą popularnością i z pewnością nasi
mieszkańcy zasilą szeregi Koła.
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Szanowni, Drodzy Państwo,
Dobiega końca rok 2017, który dla
naszej Gminy był rokiem niezwykle
udanym i obfitym. Udało nam się w tym
roku wykonać wiele bardzo społecznie
oczekiwanych zadań i inwestycji, do
najważniejszych z nich zaliczyć można
między innymi remont budynku naszego
Przedszkola we Włodowicach, solaryzacja budynków w 290 gospodarstwach,
remonty dróg w Hucisku, Zdowie, Górze
Włodowskiej i Włodowicach, budowa
wspólnie ze Starostwem Powiatowym
parkingu w Rudnikach, remont drogi
przez Kopaniny oraz budowa niezwykle
ważnego, poprawiającego bezpieczeństwo chodnika przy ul. Ogrodowej we
Włodowicach. Świętowaliśmy, świetnie przygotowane Dożynki Powiatowe we Włodowicach. Ze wzruszeniem
przeżywaliśmy Jubileusz 200. rocznicy istnienia szkolnictwa w Rudnikach
czy Narodowe Święto Niepodległości w Parkoszowicach i Włodowicach.
Z satysfakcją i entuzjazmem patrzymy
na przemiany jakim ulega nasza Mała

Ojczyzna. Korzystając z okazji rozpoczynającego się Nowego 2018 Roku
przekazuję serdeczne podziękowania
za bardzo liczne sugestie i podpowiedzi, a także wyrazy życzliwości i wsparcia wobec mojej osoby. Z całego serca
dziękuję wszystkim Państwu za troskliwość o swoje gospodarstwa, za troskę
o swoje rodziny, za opiekę nad ludźmi
tego wymagającymi czyli waszymi
dziećmi a także seniorami. Wyrażam
przekonanie, że władze gminy bez
aktywnego udziału jej mieszkańców
nie są w stanie dokonywać śmiałych
przemian w naszym życiu społecznym
i gospodarczym. Zapraszam wszystkich
do szeroko rozumianej wspólnej pracy
dla postępu i rozwoju Gminy Włodowice. Rozpoczynający się Nowy Rok
zapowiada się jeszcze bardziej obficie.
Zaplanowanych jest szereg znacząco
poprawiających nasze życie inwestycji
gminnych jak między innymi wodociągi, drogi, chodniki czy remont rynku we
Włodowicach.

Stojąc u progu Nowego 2018 Roku,
życzę wszystkim naszym zacnym Mieszkańcom wspaniałego
zdrowia, spokoju, wszelkiej pomyślności
oraz spełnienia wszystkich
planów i marzeń.

Wójt Gminy Włodowice
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Konkursy
13 listopada br. odbył się finał
konkursu plastycznego „Zdemaskuj
smog”, organizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu dla naszego powiatu, w którym
nasze Przedszkole również wzięło
udział. Tego dnia nasz przedszkolak
Michał Szlachta otrzymał wyróżnienie za przygotowaną pracę. Uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów dla uczestników
odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu. Konkurs cieszył
się bardzo dużą popularnością wśród
najmłodszych, wzięło w nim udział 15
przedszkolaków z naszego Przedszkola co świadczy, iż mali mieszkańcy
naszego regionu mają wysoką świadomość proekologiczną. Celem konkursu było uzmysłowienie uczestnikom
wpływu człowieka na jakość powietrza, jakim oddychamy oraz zwiększenie świadomości najmłodszych co
do zagrożeń dotyczących degradacji
środowiska naturalnego.

Konkurs plastyczny
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Zapobiegamy Pożarom” został przeprowadzony na terenie gminy w czterech grupach wiekowych: przedszkole,
szkoły podstawowe klasy I – III, szkoły
podstawowe IV-VI oraz klasa VII i gimnazjum II i III.
Eliminacje gminne odbyły się 30
listopada, wzięło w nich udział 27
uczestników. Wszystkie prace były
starannie wykonane i oddawały treść
tematyce. Jury w składzie: Adam
Szmukier, Jolanta Janoska i Elżbieta
Trepka najwyżej oceniło prace:
I grupa przedszkole: I miejsce
Goc Karolina, II Sokoliński Hubert, III
Szlachta Michał, wyróżnienie otrzymała Motyl Paulina.
II grupa szkoła podstawowa klasa
I – III: I miejsce Szymocha Kinga, II Stęplowski Michał, III Pluta Łukasz, wyróżnienie otrzymała Łapaj Magdalena.
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III grupa szkoła podstawowa klasa
IV-VI: I miejsce Kurasińska Julia, II
Nowak Amelia, III Milka Zuzanna,
wyróżnienie otrzymała Miłek Zuzanna.
IV grupa szkołą podstawowa kl. VII
i gimnazjum: I miejsce Torbus Laura,
II miejsce Jędruszek Natalia, III Stemplowska Nicole, wyróżnienie otrzymała Seweryn Patrycja.
Prace zostały przesłane do Starostwa Powiatowego w Zawierciu, gdzie
14 grudnia został rozstrzygnięty Konkurs na szczeblu Powiatowym i prace
z terenu naszej gminy były również
oceniane i zostały przesłane na wojewódzki konkurs do Katowic.
Z I grupy wiekowej (przedszkole) II i III miejsce zajęli: Szlachta Michał
i Motyl Paulina, z II grupy - I miejsce

Seniorze
uważaj!
Zawierciańska policja rozpoczyna
akcję profilaktyczną „Uważaj Seniorze”, mającą ostrzegać przed oszustwami „na wnuczka”.
- Chcemy, aby w świadomości
społeczeństwa zapaliła się „czerwona lampka” ostrzegawcza, że ten
problem ciągle jest aktualny. Przestrzegamy również przed tym, że
kreatywność oszustów jest bardzo
duża. To nie są jedynie oszustwa „na
wnuczka” lub „na policjanta”. Oszuści podszywają się pod hydraulików,
pracowników banków lub pracowników administracji - mówi st. sierż.
Marta Wnuk z Komendy Powiatowej
Policji w Zawierciu.

Nasz Dzielnicowy

asp. Mirosław Siwek
tel. kom. 696 444 393
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Pluta Łukasz oraz III miejsce Szymocha Kinga, z III grupy – III miejsce Milka
Zuzanna, a z IV grupy wiekowej na
I miejscu w powiecie uplasowała się
Torbus Laura, a na III Jędruszek Natalia. Gratulujemy!
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Kalendarz wywozu odpadów komunalnych
Prosimy o wystawianie pojemników oraz worków segreg. przed posesję w odległości nie większej
niż 2 metry od drogi głównej w dniu wywozów do godziny 6.00 rano.
01.01.2018
- 31.12.2018

Termin odbioru
odpadów
wielkogabarytowych:
29 czerwiec
i 29 listopad 2018

Rudniki
bez ul. Górniczej,
Kopaniny

Rudniki
ul. Górnicza,
Parkoszowice,
Skałka

Zdów,
Hucisko,
Morsko

13styczeń
styczeń

3styczeń
styczeń

11styczeń
styczeń

5 luty
styczeń

7 luty
styczeń

8 luty
styczeń

5styczeń
marzec

7styczeń
marzec

8styczeń
marzec

7 styczeń
kwiecień

4 styczeń
kwiecień

12styczeń
kwiecień

styczeń
7 maj

styczeń
2 maj

styczeń
10 maj

4 styczeń
czerwiec

6 styczeń
czerwiec

14styczeń
czerwiec

styczeń
2 lipiec

styczeń
4 lipiec

styczeń
12
lipiec

6styczeń
sierpień

1styczeń
sierpień

9styczeń
sierpień

3 styczeń
wrzesień

5 styczeń
wrzesień

13styczeń
wrzesień

styczeń
1 październik

styczeń
3 październik

styczeń
11 październik

5styczeń
listopad

7styczeń
listopad

8styczeń
listopad

3 styczeń
grudzień

5 styczeń
grudzień

13styczeń
grudzień

Włodowice

Rzędkowice,
Góra Włodowska

zabudowa
wielorodzinna

15styczeń
styczeń

24styczeń
styczeń

3 i styczeń
15 styczeń

19 luty
styczeń

28 luty
styczeń

5styczeń
i 19 luty

19styczeń
marzec

28styczeń
marzec

5 i styczeń
19 marzec

16styczeń
kwiecień

25styczeń
kwiecień

styczeń
7 i 16
kwiecień

styczeń
21 maj

styczeń
23 maj

7styczeń
i 21 maj

18styczeń
czerwiec

27styczeń
czerwiec

styczeń
4 i 18
czerwiec

styczeń
16
lipiec

styczeń
25
lipiec

2 istyczeń
16 lipiec

20styczeń
sierpień

22styczeń
sierpień

styczeń
6 i 20
sierpień

17styczeń
wrzesień

26styczeń
wrzesień

styczeń
3 i 17
wrzesień

styczeń
15 październik

styczeń
24 październik

1 i 15styczeń
październik

19styczeń
listopad

28styczeń
listopad

styczeń
5 i 19
listopad

17styczeń
grudzień

22styczeń
grudzień

styczeń
3 i 17
grudzień
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Ranczo Pasja

W 2015 roku Państwo Karolina
i Mariusz Panek zauroczeni naszym
jurajskim pejzażem zakupili opuszczone gospodarstwo w Morsku, gdzie
postanowili urządzić stadninę koni.
W części budynku, który dotychczas
był tylko gospodarczym, urządzono mieszkanie, natomiast pozostała
część pełni funkcję stajni. Gospodarstwo swoje nazwali „Ranczo Pasja”,
bo rzeczywiście właściciele to prawdziwi pasjonaci koni i jazdy konnej.
Pan Mariusz z wielkim entuzjazmem
zapewnia, że docelowo za dwa lata
obiekt będzie urządzony na bardzo
wysokim poziomie, choć już teraz
gołym okiem widać dokonania młodych gospodarzy. Na niemal dziesięciohektarowym areale urządzono
maneże, parkur, a także wszystkie
inne elementy niezbędne do funkcjo-

nowania stadniny. Wszystko bardzo
przemyślane i poukładane. Obecnie w gospodarstwie posiadają 17
koni różnych ras, w tym jeden który
właśnie tu przyszedł na świat. Mają
także psy i trzy kozy, które dostarcza-

ją bezcennego mleka. Klimat panuje
tam troszkę westernowy i chociaż do
zrobienia mają jeszcze bardzo wiele,
wszystko wskazuje na to, że ambitne
plany się ziszczą i będzie to ich miejsce na ziemi.

Numer 04 (16)/2017

Fakty Gminy Włodowice

12

Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...
Prezentujemy
Państwu fotografię
przedstawiającą kolędników
w miejscowości Zdów,
lata 70. XX. wieku.

Jednocześnie zachęcamy
posiadaczy starych
fotografii do udostępnienia
ich w celu publikacji.
Gwarantujemy zwrot
oryginału. Prosimy
o kontakt z Redakcją.

Tworzymy Album!
Drodzy Czytelnicy, mieszkańcy Naszej Gminy i nie tylko,
Przygotowując do druku album zatytułowany

„Gmina Włodowice i Jej Mieszkańcy na dawnej fotografii”
nadal prowadzona jest zbiórka starych fotografii. Zdjęcia, które zalegają gdzieś
w ukryciu, w albumach, szufladach czy zakamarkach są dla Państwa bezcenną pamiątką 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 Sekretariatem. Nasza historia jest jedyna i niepowtarzalna.
Adres do kontaktu:

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

