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Marzenia się spełniają
Spełnienie marzeń strażaków
o nowym samochodzie pożarniczym
nastąpiło w poniedziałkowy poranek
10 września. Wówczas bowiem przywieziono do Zdowa dla tamtejszej
OSP, nowiutkie VOLVO 280, zakupione dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z WFOŚiGW, NFOŚiGW, z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jak również z dotacji pochodzącej od Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. Ogółem 400

Nareszcie
rusza remont
naszego rynku
strona

tys.,pozostałą kwotę 368 tys. złotych
dołożono ze środków budżetowych
Gminy Włodowice. Samochód wzbudza spore zainteresowanie bo jest
nowy, śliczny i funkcjonalny. Wyposażony w silnik 280 koni mechanicznych, zbiornik na 3 tys. litrów wody,
zbiornik 300 litrowy na środki pianotwórcze, jest uterenowiony, tzn. że
może ze względu na swoją konstrukcję wykonywać zadania w każdym,
najbardziej niedostępnym miejscu

Działaj
lokalnie

4

naszej gminy. Jego zakup wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nie tylko w Zdowie,
ale także w całej gminie, a w razie
potrzeby będzie mógł reagować
i nieść pomoc jeszcze dalej. Druhowie pilnie uczą się wszystkich funkcji i elementów obsługi, aby móc
skutecznie korzystać z jego walorów
bojowych. Uroczyste przekazanie
oraz poświęcenie odbyło się w niedzielę 23 września.

Morsko świętuje,
są trzy okazje

strona
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach
informuje, że rozpoczyna się realizacja

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018
Osoby zainteresowane korzystaniem z POPŻ Podprogramu 2018
i spełniające kryterium dochodowe proszone, są o kontakt osobisty
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włodowicach,
ul. Krakowska 26. pokój nr 10, w celu złożenia dokumentów.

Termin składania dokumentów do 15 października 2018r.
Kryterium dochodowe do Programu POPŻ wynosi: osoba samotnie gospodarująca – 1268 zł,
osoba w rodzinie – 1028 zł.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018r.
kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie.

GMINY
WŁODOWICE
Egzemplarz bezpłatny - Kwartalnik
Redaktor naczelnA:

Sylwia Surowiec

Skład redakcji:

Małgorzata Konarska,
Jolanta Janoska,
Barbara Okraska,
Elżbieta Trepka,
Aneta Wieczorek

Adres Redakcji:

Urząd Gminy
Włodowice

ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

WYDAWCA:

GMINA WŁODOWICE
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

DRUK:

media11.pl – Drukarnia Internetowa
Al. Kołłątaja 73, 42-500 Będzin

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie prawo skracania 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.

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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Trafna decyzja
Decyzją Marszałka Województwa
Śląskiego wiosną tego roku przekazano gminom środki finansowe na
Przedsięwzięcia Inicjatyw Lokalnych
(PIL) z przeznaczeniem na podniesienie jakości życia mieszkańców. Po 60
tysięcy złotych na każdą z gmin - dużo
to i jednocześnie niewiele. Zadecydowano, aby w całości przeznaczyć te
pieniądze na modernizację jednej
z uliczek łączących w Parkoszowicach ul. Krakowską z ul. Wiejską. Ku
ogromniej uciesze mieszkańców Parkoszowic uliczkę wykonano z kotki
brukowej, poprawi ona wizerunek,
wzmocni bezpieczeństwo i zniknie na
stałe błoto, które tam zawsze zalegało. Koszt przebudowy drogi wynosi
64.624,43 zł.

Zakończenie bardzo ważnej inwestycji
Zakończona została budowa
zbiorników wyrównawczych wody,
usytuowanych w Hucisku przy ul.
Modrzewiowej. Nowe zbiorniki są
w kształcie walca, wykonane ze stali
niskowęglowej, ocieplone wełną
mineralną, zwieńczone stożkowymi dachami. Każdy z nich ma po
75 metrów sześciennych pojemności. Zastąpiły jeden, który dotychczas gromadził w sobie 50 metrów,
ale był on już dobrze nadgryziony
zębem czasu, bo pochodził z połowy
lat 70. ubiegłego wieku. Zmienił się
nie tylko pejzaż Huciska, ale także
zwiększając pojemność zbiorników zapewniona została mieszkańcom spora rezerwa wody, której

nawet przy dużym zwiększeniu
liczby odbiorców nigdy nie powinno zabraknąć. Budowa kosztowała

610 tys. zł., a środki finansowe
w większości pochodziły z pożyczki
z WFOŚiGW w Katowicach.

Sieć gazowa w Gminie Włodowice
Sieć gazowa średniego ciśnienia
relacji Kopaniny-Skałka-Włodowice-Parkoszowice została wybudowana
przez Gminę Włodowice. Do chwili
obecnej stanowi ona naszą własność.
Jesteśmy jedną z niewielu gmin,
które są właścicielami sieci gazowej. Podjęliśmy jednak decyzję o jej

sprzedaży i przekazaniu do utrzymania technicznego jednostce specjalistycznej. Został więc ogłoszony przetarg dot. sprzedaży tej sieci. Ma on
na celu przede wszystkim wyłonienie
nabywcy, który zajmie się jej utrzymaniem pod względem technicznym
i dystrybucją.

Opłaty za sprzedaż gazu nie będą
odbiegać od obecnie obowiązującej
taryfy.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, budowa systemu gazowego oraz warunki jego
funkcjonowania są zadaniem Przedsiębiorstw Gazowych.
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Remont ścieżek rowerowych
Zarząd
Województwa
Śląskiego
zawarł z Gminą Włodowice umowę
udzielenia pomocy w formie dotacji celowej na realizację zadania
pn. „Remont ścieżek rowerowych
na Szlaku Orlich Gniazd”. Wysokość
dofinansowania to 122 508 zł, co stanowi 80% wartości zadania.
Na podstawie Audytu Rowerowego
Szlaku Orlich Gniazd, do remontu
przewidziano odcinek trasy o długości
500 m i szerokości 3,5m, znajdujący
się w obrębie miejscowości Zdów.
Planowany termin realizacji inwestycji to koniec października 2018r.

Celem zadania będzie stworzenie
spójnej sieci tras rowerowych na
Szlaku Orlich Gniazd, co przyczyni
się do poprawy jakości infrastruktury turystycznej. Sieć tras umożliwi

połączenie do ośrodków turystycznych oraz przyczyni się do stworzenia
połączenia alternatywnego pomiędzy
trasami głównymi. Zadanie wpłynie
na rozwój i promocję regionu.

Nareszcie rusza remont naszego rynku
Długo oczekiwana inwestycja
„Zagospodarowanie terenu rynku we
Włodowicach” po długich i żmudnych
przygotowaniach rusza pełną parą.
Nie było wcale tak łatwo jak mogłoby się wydawać. To nie tylko zerwanie starej nawierzchni i położenie
nowej kostki brukowej i ustawienie
kilku ławek. To cały szereg operacji
na pierwszy rzut oka w ogóle niedostrzegalnych, jak chociażby przebudowa, niektórych przyłączy wodociągowych, zbiornik na wodę ze zdroju
czy zmodernizowane instalacji telekomunikacyjnej. Nawierzchnia wyłożona będzie eleganckimi płytkami
w spokojnych pastelowych kolorach,
rozchodzącymi się promieniście od
środka placu. Będą półokrągłe wiaty
przystankowe z funkcją rekreacyjną, bariery ochronne, stylowa mała

architektura jak lampy, kosze, stojaki na rowery, ławki a nawet gustowny zegar kolumnowy, a także słupy
ogłoszeniowe.
Zaprojektowano również płytę
upamiętniającą posiadanie przez
Włodowice praw miejskich. Dopeł-

nieniem wizerunku będą nasadzenia
zieleni ozdobnej. Wymieniona zostanie nawierzchnia bitumiczna na drogach gminnych oraz chodniki dookoła
rynku. Nasz Rynek to plac o kształcie
kwadratu, gdzie każdy bok ma 90 m
i w całości będzie gruntownie odmieniony. Zapowiada się, że będzie to
bardzo korzystna zmiana wizerunku naszej stołecznej miejscowości.
Obecnie podpisana jest już umowa
z wykonawcą – Firmą BRUKMAN
z Krzeszowic i prace rozpoczną się
od dnia 8 października. Ta firma jako
jedyna zgłosiła się do wykonawstwa
tego zadania w trzecim z kolei przetargu. Wartość robót wyniesie ponad
dwa i pół miliona złotych. Natomiast
przeciąć uroczystą wstęgę po zakończeniu robót będziemy mogli 30
sierpnia 2019 roku.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych
Obecnie, ściśle współpracując
ze Starostwem Powiatowym realizowana jest budowa czterech odcinków chodnika w miejscowościach
Włodowice, Rudniki, Zdów i Morsko.
W każdej z nich, mieszkańcy na
zebraniach wiejskich, zrezygnowali
z funduszy sołeckich, aby te środki

przeznaczyć na współfinansowanie
z Powiatem chodników przydrożnych.
Zgodnie z kwotami przypadającymi
na poszczególne sołectwa a wynikającymi ze wzoru zawartego w ustawie o funduszach sołeckich w Zdowie
wykonany jest chodnik o długości 123
mb przy ulicy Topolowej, we Włodowi-

cach chodnik o długości 193 mb przy
ulicy Żareckiej, w Morsku chodnik
o długości 190 mb. przy ul. Włodowskiej natomiast w Rudnikach chodnik
przy ul Górniczej o długości 95 mb. To
nie tylko bezpieczeństwo, ale także
zdecydowana poprawa walorów estetycznych tych miejscowości.
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„Budowa Otwartej Strefy Aktywności
we Włodowicach”

Gmina
Włodowice
zawarła
z Ministerstwem Sportu i Turystyki
umowę o dofinansowanie zadania pn.
„Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach” w ramach Pro-

gramu rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) edycja 2018. Wartość inwestycji to ok. 260 000 zł,

z czego 50 000 zł pochodzi ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej obejmuje wykonanie placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz elementów
małej architektury typu ławki, kosze,
stanowiących wyposażenie obu stref.
Poszczególne strefy są oddzielone
ogrodzeniami. W strefie placu zabaw
przewidziano zabudowę zestawu
sprawnościowo-zabawowego, huśtawek, bujaków oraz wykonanie alejek
i dojść z kostki brukowej. Ponadto powstanie ścieżka sensoryczna
z czterech rodzajów nawierzchni.
Pozostałe elementy to urządzenia
siłowni zewnętrznej oraz stolik do
gier.
Prace budowlane na ukończeniu.
Jeszcze w tym roku będziemy mogli
skorzystać z nowo wybudowanej
strefy sportowo-rekreacyjnej.

Rozwój kompetencji cyfrowych

Gmina Włodowice
otrzymała
grant
Projekt „Obywatel.IT
- program
rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i
w ramach
w wysokościopolskim”
53.760jest
zł.realizowany
na zadanie
podProgramy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
nazwą Rozwój kompetencji
cyfrowych w Załącznik
Gminie Włodowice,
który
nr 6
realizowany będzie w ramach działaWzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie
nia „Obywatel. IT – program podnoBeneficjenta
szenia kompetencji
cyfrowych osób
powyżej 25 roku życia zamieszkałych
w województwie śląskim i opolskim.”
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu
ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______
ok.100 osób będzie mogło skorzyDO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
stać z bezpłatnych szkoleń celem,
których jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy
Włodowice. Projekt zakłada wzrost
Z dniem
…………………………………..
r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 lit. a
aktywności
korzystania
z nowych
rozporządzenia
Parlamentu
i Rady
(UE) 2016/679
z dnia 27Okwietnia
2016 będziemy
r. w sprawie
szczegółach
informować
Moje finanse
i transakcje
w sieci,
technologii
w życiu codziennym,
coEuropejskiego
ochrony
osób
fizycznych
w
związku
z
przetwarzaniem
danych
osobowych
i
w
sprawie
swobodnego
mieszkańców
na
stronie
internetowej
Działam
w
sieciach
społecznościoz pewnością przyczyni się do podnieTworzę
własną 95/46/WE
stronę internelub w kolejnych
przepływu
danychod
oraz wych,
uchylenia
dyrektywy
(ogólne gminy
rozporządzenie
o ochroniewydaniach
sienia jakości
życia. takich
W zależności
towąz (blog),
Rolnik str.
w sieci,
gazetki. Pana/Pani*
zainteresowań
będzie
danych)
(Dz.można
Urz. skorzyUE. L 119
04.05.2016,
1), Kultura
odwołuję naszej
upoważnienie
szkolenia w ramach
się
stać z następujących
szkoleń: Rodzic w sieci. Pierwsze
………………………………………………………nr….....
do przetwarzania
danychRealizacja
osobowychprojektu
wydane powinna
w
projektu
planuje
się
w
lutym
2019r.
zakończyć
do
końca
lipca
2019r.
w Internecie,
Mój
biznes
w
sieci,
dniu……………………………..
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Pałac Włodowicki
„Włodowice są bliskie memu sercu”
– Jarosław Maciej Grabia
14 września 2018r., na zaproszenie Wójta Gminy Włodowice Adama
Szmukiera, w Urzędzie Gminy we
Włodowicach gościł potomek, zasłużonego dla Włodowic, rodu Poleskich
– Pan Jarosław Maciej Grabia. Historyk, filolog i archiwista wykształcony
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Człowiek wysokiej
kultury i skromności, kierujący się
w życiu dewizą: „Nie żyję dla siebie,
lecz żyję dla drugiego człowieka”.
Jako honorowy krwiodawca oddał 84
litry krwi, ratując niejednokrotnie
ludzkie życie. 11 lutego 2012 roku
w Warszawie w Zarządzie Głównym
PCK został odznaczony, przyznanym
przez Ministra Zdrowia, medalem
Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony
dla Zdrowia Narodu. Od ponad dwudziestu lat oddaje krew na każde
wezwanie „ratunek życia ludzkiego”.
Od roku 1998 jest również zarejestrowany w krajowym oraz międzynarodowym banku dawców szpiku
kostnego. Uwielbia poznawać świat.
Zwiedził wiele ciekawych miejsc
w Polsce i Europie, wyznając zasadę,
że „podróże kształcą”. Pasjonuje się
genealogią. Skrzętnie gromadzi dokumenty i pamiątki po swych przodkach. Podczas kameralnego spotkania z Wójtem Adamem Szmukierem,
przedstawicielami Urzędu Gminy
Włodowice i Szkoły Podstawowej we
Włodowicach Pan Jarosław podzielił
się cennymi informacjami, dotyczącymi rodu Poleskich i ich pobytu we
Włodowicach, niedalekich Łazach
i w Rokitnie Szlacheckim. Z ubolewaniem stwierdził, że niewiele cennych
przedmiotów pozostało po rodzinie,
większość uległa zniszczeniu, szczególnie w okresie II wojny światowej. Te, które się ostały, stanowią
eksponaty w Muzeum Narodowym
w Krakowie, nieliczne znajdują się na
Wawelu, natomiast karetę podarowaną dla muzeum jeszcze przez Michała
Poleskiego można obejrzeć w Muzeum
powozów w Łańcucie. Systematycznie
dąży do tego, aby dotrzeć do możliwie
wszystkich zachowanych dokumentów i pamiątek, usystematyzować

je. Zapewnił, że pozyskanych informacji „nie zamknie do szuflady”, ale
chętnie podzieli się nimi z każdym,
kto wyrazi takie zainteresowanie.
Ma nadzieję, że w badaniach archiwistycznych wesprze go córka, która
powoli przejmuje pasję ojca. Podkreślił, że Włodowice są mu niezwykle
bliskie. Ilekroć jest w pobliżu przejazdem, zawsze je odwiedza. Atmosferę samego spotkania nazwał „familijną”, czuł się tutaj jak w rodzinie.
Jego cichym pragnieniem, jak zresz-

tą Włodarza naszej Gminy i wielu
jej Mieszkańców, jest rekonstrukcja
pałacu, co z pewnością podniosłoby
atrakcyjność Włodowic. Pan Jarosław
Maciej Grabia przyjął nasze zaproszenie do dalszej współpracy i w niedalekiej przyszłości odbędzie się spotkanie w szerszym gronie, w tym także
dla młodzieży szkolnej. Na pamiątkę
przekazał Wójtowi Adamowi Szmukierowi kopię akwareli przedstawiającej pałac z czasów jego świetności
z następującą dedykacją:

„Niech widok tego Pałacu Włodowickiego, należącego niegdyś do moich
przodków, będzie przyczynkiem do jego odbudowy.”
Serdecznie dziękuję Panu Adamowi Szmukierowi Wójtowi Włodowic za zaproszenie do odwiedzenia bliskich memu sercu Włodowic.
Z najlepszymi życzeniami
Jarosław Maciej Grabia
14 września 2018r.
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Działaj lokalnie
Gminny Ośrodek Kultury i Gminna
Biblioteka Publiczna we Włodowicach
poprzez złożone wnioski otrzymała
dotację na działania międzypokoleniowe w X edycji Programu „Działaj
lokalnie”.
Otrzymaliśmy
dofinansowanie
w ramach programu grantowego na
realizację dwóch projektów:
• w kwocie 2500 zł „Od Juniora do
Seniora”, projekt będzie realizowany przez Grupę Amonitki
• oraz 2600zł na realizację projektu „Koło dla wszystkich” dla Koła
Gospodyń Wiejskich w Rudnikach.
Głównym celem projektu „Od
Juniora do Seniora” jest zainicjowanie aktywności społecznej wśród
mieszkańców naszej Gminy, organizowanie alternatywnych form spędzania
wolnego czasu, ale też zainteresowanie grupy seniorów oraz najmłodszych
mieszkańców naszej Gminy.
Realizacja projektu przyczyni się
do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, a także
w zakresie tworzenia i wsparcia działalności inicjatyw ukierunkowanych
na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie

w działania na rzecz rozwoju edukacji
na terenach wiejskich i podnoszenia
poziomu wykształcenia mieszkańców
obszarów wiejskich. Obejmuje następujące obszary:
• Warsztaty kulinarne o charakterze
edukacyjnym
• Warsztaty wzmocnij ciało i ducha
• Uczymy się od siebie – zajęcia
wymiany doświadczeń międzypokoleniowych
• Młodzi informatycy – dla seniorów

Celem projektu „Koło dla wszystkich” jest zaproponowanie różnych
sposobów spędzania wolnego czasu.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Rudnikach chcą rozwijać więź międzysąsiedzką i międzypokoleniową,
pragną zintegrować mieszkańców
poprzez spotkania. Celem jest również
zaproponowanie danym grupom wiekowym odpowiednich zajęć zgodne
z ich zainteresowaniami i potrzebami.
Projekt będzie dotyczył mieszkańców
Sołectwa Rudniki i Gminy Włodowice.
Zajęcia będą odbywać się na świetlicy
szkolnej, środowiskowej, w remizie
strażackiej, na obiektach gminnych
i w Gminnym Ośrodku Kultury. Realizacja projektu obejmie:
• zajęcia z dziećmi
• warsztaty kulinarne dla kobiet
• degustacja swojskich, zdrowych
i ekologicznych potraw regionalnych połączona z wykładem
o ochronie środowiska
• spotkanie z seniorami
Obydwa projekty inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra
wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane
działania mają przyczyniać się do
budowania lokalnego kapitału społecznego.

Mała książka - Wielki człowiek
Gminna Biblioteka Publiczna we
Włodowicach i filia w Rudnikach przyłączyła się do kampanii społecznej
„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”,
przypominającej o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego
czytania już od pierwszych miesięcy
życia dziecka.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki, gdzie Mały
Czytelnik otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze
wiersze dla…” w prezencie oraz Kartę
Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W  pakiecie startowym znajdziecie Państwo też bro-

szurę „Książką połączeni czyli o roli
czytania w życiu dziecka”. Projekt
dotyczy dzieci z rocznika 2015, akcja
rozpoczęła się 15 września 2018 roku.
W ramach projektu rozdamy Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków (książka, poradnik dla rodziców oraz Karta
Małego Czytelnika). Zapraszamy do
naszych bibliotek.
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Nasza delegacja na dożynkach
w Ogrodzieńcu

19 sierpnia w Ogrodzieńcu hucznie
obchodzono Diecezjalno – Powiatowo - Gminne Święto Plonów, którym
honorowo patronował Ksiądz Biskup
Sosnowiecki Grzegorz Kaszak, Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona
oraz Burmistrz Ogrodzieńca Andrzej
Mikulski. W wydarzeniu, oprócz znamienitych gości uczestniczyły delega-

cje poszczególnych gmin i parafii, nie
tylko z Powiatu Zawierciańskiego ale
także z całej Diecezji Sosnowieckiej.
Naszą gminę reprezentowało KGW
Rudniki. Skład reprezentacji poszerzyli także: wójt gminy, rudniccy strażacy ze swoim sztandarem oraz panowie Sławomir Łyszczarz, Jerzy Picheta
i Piotr Męcik, którzy na scenie, jako

jedyni zostali udekorowani medalami
nadanymi przez Ministra Rolnictwa
„Zasłużony dla rolnictwa”. Nasze
gospodynie za piękną postawę zostały
uhonorowane wyróżnieniem udzielonym przez biskupa. Dotychczas każde
z KGW naszej gminy reprezentowało
nas na powiatowych uroczystościach
dożynkowych.

Informacja o uczniach
W dniu 3 września rozpoczął się rok szkolny 2018/2019.
Do wszystkich szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy
będzie uczęszczało ogółem 515 dzieci.
Gimnazjum Włodowice - 41 uczniów w 2 oddziałach
Szkoła Podstawowa Rudniki - 62 uczniów w 7 oddziałach
Szkła Podstawowa Włodowice - 284 uczniów w 14 oddziałach

Filia w Zdowie - 10 uczniów w 2 oddziałach
Przeszkole we Włodowicach - 92 dzieci
Oddział Przedszkolny w Rudnikach – 11 dzieci
Oddział Przedszkolny w Zdowie - 15 dzieci
W szkołach i przedszkolach jest zatrudnionych 63 nauczycieli

W poprzednim numerze informowaliśmy, iż stanowisko Dyrektora SP Rudniki objęła Pani Bożena
Olszewska- Motyl. Zmiany nastąpiły również w Gimnazjum i od 1 września funkcję Dyrektora pełni
Pani Małgorzata Odyjas oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice, którego Dyrektorem
została Pani Dorota Cybul.
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Jasnogórskie dożynki

Za nami jedno z najpiękniejszych wydarzeń - Jasnogórskie Dożynki- największa
tego typu uroczystość w Polsce, w której
uczestniczą delegacje rolników i pszczelarzy z całego Kraju. Nasza delegacja
również wzięła udział w mszy świętej na
Wałach Jasnogórskich.

Z okazji Dnia Nauczyciela
składamy Państwu najserdeczniejsze podziękowania
za Waszą pracę i poświęcenie,
które wkładacie w edukację i wychowanie naszych młodych pokoleń,
aby wskazać im właściwą drogę .
Nauczycielom, wychowawcom oraz wszystkim tym,
bez których szkoła nie istnieje, życzymy dużo wytrwałości
i radości z wykonywanej pracy,
sukcesów zawodowych
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Przewodniczący Rady Gminy Włodowice
Alojzy Leśniak

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier
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Morsko świętuje, są trzy okazje

18 sierpnia przejdzie do historii jako data wielkiego wydarzenia
w Morsku. Rozpoczęto je defiladą,
hymnem i podniesieniem flagi państwowej na maszt. Zbiegły się trzy
okazje do świętowania: 800 lecie
lokacji książęcej wsi Morsko, 100.
Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości jak również poświęcenie
nowo zakupionego samochodu strażackiego. Główny organizator Alojzy

Leśniak - stojący na czele Komitetu
Organizacyjnego uroczystości pomyślał o wszystkim. Na wymownym liście
do przyszłych pokoleń zebrał podpisy
mieszańców oraz zaproszonych gości.
Hermetyczna kapsuła z listami została zamurowana w obelisku skalnym,
na którym umieszczono granitową
płytę, upamiętniającą to wydarzenie,
a jej odsłonięcie stanowiło główny
punkt uroczystości. Nie obyło się

Olbrzymią frajdę przeżyli strażacy z OSP Włodowice, uczestniczący
w „III Regionalnym Turnieju Strażaków w Paintballu”, który w sobotę
(1 września 2018) odbył się na polu
„Pogranicze paintball team” w Porębie. W zawodach wzięło udział 13
drużyn w tym z naszego powiatu
tylko dwie tj. OSP Włodowice i OSP
Kroczyce. Nasi reprezentanci zajęli
IV miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Tego rodzaju zawody to wspaniała
forma integracji, zawierania znajomości oraz bardzo aktywnego spędzenia czasu wolnego. Dyscyplina
ta rozwija tężyznę fizyczną oraz
umiejętność zespołowej współpracy
w trudnych warunkach bojowych.
Drużyna po 12 godzinach turniejowych zmagań, zmęczona ale bardzo
usatysfakcjonowana wróciła do Włodowic, w poczuciu dobrze spełnionej
misji w tzw. sportach obronnych.

Fot. OSP Włodowice

Niecodzienne zmagania

bez dekoracji odznaczeniami zasłużonych strażaków. Pomyślano także
o scenicznych występach artystycznych. Wystąpiły „Amonitki” i „Kapela
Jurajska”.
Wyśmienita
pogoda,
wykwintny poczęstunek, rekordowa,
jak na tamtejsze warunki obecność
mieszkańców i znamienitych gości,
w tym także kilkanaście strażackich
pocztów sztandarowych, wprawiło
wszystkich w dumę i zachwyt.
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Mega Ciekawa Wycieczka

Za bardzo dobre sprawowanie
i uczęszczanie do świetlic wakacyjnych, grupa 34 dzieci z naszej gminy
została zabrana do Katowic na darmową wycieczkę w ramach akcji „Wakacje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim”. Atrakcji było co niemiara. Naszą
grupę przyjął i ugościł osobiście Wicewojewoda Śląski. Uczestnicy zwiedzili w gmachu Centrum Powiadamiania
Ratunkowego, gdzie dowiedzieli się

jak telefonicznie wzywać pomoc, jak
udzielać pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym oraz czego w sytuacjach zagrożenia robić nie należy.
Zwiedzono również westybul, salę
Sejmu Śląskiego, podziemny skarbiec
a także sale reprezentacyjne gmachu,
gdzie w sali marmurowej podano
pyszny poczęstunek. Następnie grupa
udała się do pobliskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, aby zaznajomić się

ze specyfiką służby policyjnej. Furorę
zrobiło pobieranie i badanie śladów
linii papilarnych jak również broń,
motocykle, radiowozy a także tresura
psów obronnych. Uczestnicy obejrzeli
także ciekawy film o specyfice pracy
śląskiej policji. Pobyt w Katowicach
był bardzo pouczający i z pewnością
na długo pozostanie w pamięci jako
najciekawsze wydarzenie mijających
właśnie wakacji.

Konkurs Piosenki Patriotycznej
Już po raz 6. zorganizowany został Konkurs, który
wpisał się na stałe w kalendarz
uroczystości
gminnych. Panie z KGW Hucisko
z roku na rok dochodzą do
perfekcji organizatorskiej.
Dla uczczenia 100. rocznicy
Niepodległości, w sobotę 25 sierpnia
przygotowano arcyciekawe wydarzenie, które bije na głowę wszystkie
dotychczasowe, chociaż te poprzednie były równie okazałe. Tym razem
jednak było wyjątkowo. I to nie tylko
ze względu na przybycie rekordowej
ilości zacnych gości. Impreza ruszyła już o 13.00, kiedy to Amonitki na
dzień dobry, dały przepiękny koncert.
Później występowały nasze utalentowane dzieci zachwycając kunsztem
pieśniarskim. Wystąpił także młody,
utalentowany iluzjonista Paweł Kwie-

cień, ale najważniejsze to występy
zespołów prezentujących piosenki
patriotyczne. Delegacje reprezentowały niemal każdą z gmin naszego
powiatu. Rywalizacja była bardzo
wyrównana. Jury miało sporo kłopotu z przyznaniem punktacji. Jednak
po gorączkowej dyskusji przyznano
I miejsce Paniom z KGW Irządze, II
miejsce Paniom z KGW Rzędkowice, którym akompaniowała „Kapela
Jurajska” oraz III miejsce zespołowi wokalnemu „Echo” z Ogrodzieńca. Ponadto wszystkim występują-

cym przyznano wyróżnienia
i cenne nagrody rzeczowe.
Bardzo wymownym akcentem
uroczystości
była
wspólna fotografia, gdzie
każdy otrzymał bibułkowy
kwiatek biały lub czerwony
pod hasłem 100 kwiatów na
100 lecie Odzyskania Niepodległości.
Finezji wydarzeniu dodał wykwintny
poczęstunek serwowany w ramach
projektu „Jurajskie Regionalna” sfinansowany z LGD Perła Jury. Poza
śpiewem i muzyką można było przewieźć się bryczką konną, zapoznać
się z mini symulatorem jazdy motocyklem, skosztować koziego sera
a dzieciaki mogły do woli szaleć na
dmuchanym zamku. Akcentem kończącym wydarzenie była zabawa
taneczna grana przez „Kapelę Jurajską”.
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...

Prezentujemy Państwu
fotografię przedstawiającą dom na Rynku
we Włodowicach
- lata 30. XX. wieku.

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

Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach
zaprasza dzieci i seniorów do udziału w projekcie:

„Moja Mała Ojczyzna”
realizowanego w ramach projektu: „Wspieramy rozwój”,
zorganizowanego przez Darczyńcę CEDROB S.A.
Celem projektu jest wzmocnienie więzi mieszkańców z najbliższym otoczeniem,
pielęgnowanie zwyczajów i obrzędów oraz poznawanie historii naszego kraju.
Podczas zajęć będziemy wykonywać symbole narodowe, uczyć się i poznawać historię,
wzmacniać i kształtować poczucie tożsamości narodowej, a także wzmacniać współpracę
międzypokoleniową. Będzie to cykl zajęć zakończonych wieczornicą.
Podsumowanie projektu odbędzie się 12 października o godzinie 17.00
w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach, podczas spotkania wystąpi Kapela Janicek
a dla uczestników spotkania przywidywany jest smaczny poczęstunek.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu.

