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Aby jednak tak się stało, już ponad 
rok temu rozpocząłem działania ukie-
runkowane na to, by gmina ponownie 
posiadała prawa miejskie. Z zapisów 
historycznych wynika, że Włodowi-
ce jako miasto świetnie się rozwijały, 
dlatego także dołożę wszelkich sta-
rań, by mieszkańcy pozytywnie od-
czuli te zmiany. Nie po raz pierwszy 
mieszkańcy Włodowic udowodnili, 
że zgoda buduje - w naszym przypad-
ku zbudowała drogę do ponownego 
stania się miastem. Teraz możemy być 
dumni, że po 152 latach odzyskaliśmy 
prawa miejskie, które car rosyjski 
odebrał nam za naszą patriotyczną 
postawę. Jakie zatem nowe perspek-
tywy rozpościerają się przed miastem 
Włodowice? Oprócz satysfakcji, że 

odzyskaliśmy prawa zabrane nam 
przez rosyjskiego zaborcę, trzeba 
także pamiętać o tym, że jako gmina 
miejsko-wiejska możemy korzystać 
z funduszy zewnętrznych dedyko-
wanych zarówno gminom miejskim, 
jak i wiejskim. Jednostkom samorzą-
dowym do rozwoju potrzebni są in-
westorzy, a ci jak wiadomo chętniej 
inwestują swoje środki w miastach. 
Młodzi ludzie także chętniej zamiesz-
kują w miastach, dlatego wierzę w to, 
że rozwój bezpośrednio przełoży się 
także na wzrost liczby mieszkańców. 
Warto także przy tej okazji zazna-
czyć, że samo nadanie praw miejskich 
nie przynosi dodatkowych kosztów 
dla mieszkańców. Wszystkie opłaty, 
podatki ustala rada, a ich wysokość 

nie jest taryfowo określona osobno 
dla miast i gmin. Jestem przekonany, 
że naszym wspólnym celem jest do-
bro mieszkańców i działając razem, 
we wspólnocie i dialogu, jesteśmy w 
stanie podjąć się wszystkich nowych 
wyzwań, pokonać wszelkie trudności 
i maksymalnie wykorzystać pojawia-
jące się nowe możliwości . Uczciliśmy 
ten historyczny moment w dziejach 
naszej wspólnoty razem przy ruinach 
pałacu, świętując z symboliczną lamp-
ką szampana.

 Jak powiedział Franklin Delano 
Roosevelt: „Jedynym ograniczeniem 
naszych przyszłych osiągnięć są wąt-
pliwości dnia dzisiejszego. Idźmy na-
przód z silną i aktywną wiarą”.  Ja mam 
taką wiarę i liczę na to, że nie zabrak-
nie jej mieszkańcom Włodowic…

Adam Szmukier 
Burmistrz 

Miasta i Gminy Włodowice

MIASTEM
JESTEŚMY

Miniony sylwester będzie szczególnie zapamiętany w dziejach Włodo-
wic, bowiem kiedy tradycyjnie wystrzeliły korki od szampanów, by wpro-
wadzić nas w Nowy Rok 2023, Włodowicom przywrócone zostały prawa 
miejskie, które posiadały przez ponad 500 lat. Staliśmy się gminą miejsko-
-wiejską, co otworzyło przed Włodowicami cały wachlarz nowych możli-
wości. 
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Masz ciekawe hobby?
Piszesz wiersze? 

Coś zbierasz i chcesz 
zaprezentować swoją kolekcję?

Zgłoś się do nas i podziel swoją pasją!

Zainteresowanych prosimy
o kontakt z Redakcją!
urzad@wlodowice.pl

29 grudnia miała miejsce bardzo ważna uroczystość. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w War-
szawie z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego Wójt Gminy Adam Szmukier oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Ibek odebrali akt nadania praw miejskich. 

Od 1 stycznia nasza gmina stała się 
gminą miejsko-wiejską, Wójt jest Burmi-
strzem Miasta i Gminy Włodowice, a Rada 
Gminy zmieniła się w Radę Miejską we 
Włodowicach. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, aby po po-
nad 150 latach, odzyskać prawa miejskie.  

Premier wyraził uznanie dla wszyst-
kich gmin za determinację w sta-
raniach o uzyskanie statusu 
miasta, a także pogratulował przedsta-
wicielom, jak i mieszkańcom, prestiżu 
jakim jest uzyskanie praw miejskich.  
Uzyskanie praw miejskich niesie za 

sobą rozwój, szybszy postęp oraz 
nowe możliwości inwestycyjne. 
Wraz z naszymi przedstawiciela-
mi obecne były delegacje z 14 innych 
gmin, które również odebrały akty na-
dania praw miejskich. Tym samym w 
naszym kraju będzie już 979 miast.   
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Oddano do użytku drogę powia-
tową z Włodowic do Morska. In-
westycja ta została dofinansowana  
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg oraz Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Zadanie to było 
współfinansowane przez Gminę 
Włodowice. Koszt inwestycji to po-
nad 2,7 mln zł. 

17 listopada w symbolicznym przecię-
ciu wstęgi udział wzięli: Waldemar Andzel 
poseł na Sejm RP, starosta Zawierciański 
Gabriel Dors, wicestarosta Paweł Sokół, 
członkowie Zarządu Powiatu: Barbara Ko-
zioł i Włodzimierz Styczyński oraz Tomasz 
Dzierżanowski - sekretarz Powiatu, Patry-
cja Kowalska – dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych w Zawierciu i Magdalena 
Kusaj – naczelnik Wydziału Dróg Po-
wiatowych, ze strony gminy Włodowi-
ce: wójt Adam Szmukier, przewodniczą-
cy Rady Gminy Włodowice Stanisław 

Ibek, Emilia Stróżecka - radna Rady 
Gminy Włodowice oraz sołtys Morska 
Dagmara Derdoń – Wicepolska.

 Wójt wspólnie ze starostą Zawier-
ciańskim złożyli podziękowania na 
ręce posła RP Waldemara Andzela, za 

wspieranie inicjatyw i realizację działań 
władz samorządowych, a także za moż-
liwość planowania kolejnych inwestycji. 
Dzięki temu gmina Włodowice i nasz 
powiat zmienia się, aby mieszkańcom 
żyło się łatwiej i wygodniej. 

OTWARTO DROGĘ W MORSKU

W grudniu odebrano drogę dojazdową do pól. Gmina Wło-
dowice, na podstawie złożonego wniosku o środki budżetu Wo-
jewództwa Śląskiego na rok 2022, pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 95 200,00 zł. Koszt wykonania całego zadania to 
379 991,80 zł. Wykonano budowę drogi o długości 340 m, z 
jezdnią o szerokości 3,50 m, o nawierzchni asfaltobetonowej, 
z utwardzonymi poboczami oraz odwodnieniami. Dzięki tej in-
westycji zdecydowanie polepszy się komfort dojazdu dla miesz-
kańców Huciska.

DALSZE PRACE PRZY WIADUKCIE
Trwa rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 792 w miejscowości Hucisko.  Z uzy-
skanych informacji wynika, że prace postępują zgodnie z za-
łożonym  harmonogramem i potrwają do 30 września 2023 r.

Inwestycja realizowana jest w wyniku umowy zawartej 
pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach a 
Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „Intercor” Sp. z o.o. 
Prace przy wiadukcie rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku.

Pałacowa 
iluminacja

Na głównej elewacji ruin pałacu we Włodowicach zostało 
uruchomione oświetlenie. Dzięki temu pałac ukazuje swoje 
niebywałe piękno i swoistą tajemniczość. Prace instalatorskie 
poprzedzone zostały wydaniem stosownych zgód organów 
konserwatorskich oraz przemyślanym projektem montażu 
lamp w trawniku i na elewacji. Oświetlenie ruin pałacu upięk-
sza i dodaje uroku naszemu miasteczku. Zastosowana w tym 
projekcie nowoczesna technologia oświetlenia ledowego jest 
wysoce energooszczędna. Całkowity bilans energetyczny ilu-
minacji to niespełna 70 Wat, czyli jakby świeciła jedna żarów-
ka oświetlenia ulicznego.  

DROGA DO PÓL W HUCISKU

NOWE NAWIERZCHNIE 
W RUDNIKACH

Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg ul. Ogrodowej, 
ul. Klonowej, ul. Dębowej, ul. Brzozowej (część) w Rudnikach 
dobiegło końca. Odebranie inwestycji nastąpiło 21 listopada 
2022r. Koszy wykonania robót to 516 211,30 zł.

| W SKRÓCIE

Wójt Gminy Włodowice wraz z gośćmi zapoznali się rów-
nież z obecnie realizowaną inwestycją w Morsku, przebudową 
ul. Skalnej. 

Zadanie to dofinansowane jest z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w kwocie 337 
912,58 zł. Wkład własny gminy wynosi 153 240,13 zł.

REMONT UL. SKALNEJ W MORSKU
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ULTRANOWOCZESNY NABYTEK
W dobrze zorganizowanym go-

spodarstwie powinny być nowo-
czesne maszyny, które usprawniają 
ludzką pracę,  wspierają człowieka w 
wykonywaniu przeróżnych czynno-
ści, aby lepiej, dokładniej  i szybciej 
pracować. Nasza Gmina to właśnie  
duże, dobrze zorganizowane gospo-
darstwo, zatem nieodzowne jest po-
siadanie nowoczesnego sprzętu. 

Obecnie poszczycić możemy się nowo 
zakupionym wielofunkcyjnym ciągnikiem 
renomowanej marki Deutz Fahr, który 
w piątek 2 grudnia dojechał na służbę do 
naszej Gminy. Został zakupiony za kwotę 
379 800 tyś. zł, dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych wy-
niosło 259 884 tyś zł.

Posiadając moc 115 KM swobodnie 
będzie mógł wykonać wszelkie roboty 
gospodarcze takie jak: ciągnięcie przycze-
py, zamiatanie ulic, koszenie poboczy czy 
odśnieżanie. Traktor zastąpi wysłużony i 
bardzo awaryjny ciągnik Zefir, który służył 
w gminie od 13 lat. 

W sobotę, 26 listopada, po raz pierwszy mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość załatwiać sprawy urzędowe w Urzędzie 
Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach tzw. „OTWARTEJ SOBOTY”. W dniu tym do dyspozycji interesan-
tów byli pracownicy wszystkich referatów urzędu w godzinach od 8.00 do 12.00. Swoje urzędowe sprawy załatwiło 16 osób.  
W Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się także ślub cywilny.  

Kolejna „OTWARTA SOBOTA” planowana jest 18 lutego 2023 roku. 

Z kolei w listopadowym wydaniu mie-
sięcznika i zestawieniu gmin, jeśli chodzi 
o wydatki ze środków Unii Europejskiej 
w latach 2014-2021 nasza gmina wypa-
da bardzo dobrze. Spośród gmin powiatu 
zawierciańskiego zajęliśmy zaszczytne 3 
miejsce, natomiast w rankingu gmin wiej-
skich przypadło nam 239 miejsce na 1523 
gminy. W przeliczeniu na jednego miesz-
kańca wydaliśmy 2693 zł ze środków po-
chodzących z funduszy unijnych.  

W grudniu opublikowano kolejny 
ranking tym razem dotyczący ponie-

sionych wydatków na ochronę powie-
trza i klimatu w latach 2018-2021. 
Nasza gmina zajęła bardzo dobrą  
4 pozycję na tle innych gmin z nasze-
go powiatu. Dobrze funkcjonujący 
program ograniczenia niskiej emisji  
w gminie daje dobre rezultaty. W rankin-
gu wzięto pod uwagę poniesione nakłady 
m.in. na wymianę źródeł ciepła, termo-
modernizację budynków czy montażu ko-
lektorów słonecznych. Na tle innych gmin 
wiejskich Włodowice klasyfikują się na 
199 na 1365 pozycji. Warto dodać, że w 

tym rankingu województwo śląskie zajęło 
1 miejsce w poniesionych wydatkach na 
mieszkańca.

Dzięki zaangażowaniu samorządu  
i urzędników w sięganiu po fundusze za-
równo krajowe, jak i środki podchodzące z 
funduszy europejskich, efekty tych starań 
są dla nas widoczne i docenione na skalę 
ogólnopolską.

WYSOKA LOKATA RANKINGOWA
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opracowuje różnego rodzaju rankingi miast i gmin w Polsce. 

Opublikowany w październiku ranking „Wydatki inwestycyjne na osobę w latach 2019-2021” obejmuje wydatki 
poniesione m.in. na budowę dróg, kanalizacji, remonty obiektów użyteczności publicznej, inwestycje sportowe, 
a także na wkład własny przy dofinansowaniach ze środków zewnętrznych – krajowych lub unijnych. Biorąc pod 
uwagę powiat zawierciański- nasza gmina uplasowała się na wysokiej 5 pozycji, z kwotą 1050,46 zł na mieszkań-
ca. Na 1523  gminy wiejskie w Polsce nasza gmina klasyfikuje się w na 448 miejscu. 

OTWARTA SOBOTA
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Zapraszamy mieszkań-
ców naszej gminy do kon-
sultacji telefonicznych z 
ekodoradcą Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu 
Centralnego Wojewódz-
twa Śląskiego – Sławomirem Potempą, działającym w 
ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, 
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 
14:30 pod numerem tel. 797 714 374. 

Podczas konsultacji mieszkańcy mogą bezpłatnie: 
- uzyskać informację o dostępnych formach wsparcia oraz 

dotacjach na wymianę źródeł ciepła, 
- dowiedzieć się jak podnieść efektywność energetyczną bu-

dynków, 
- otrzymać pomoc w doborze optymalnego ekologicznego 

źródła ciepła. 

W trakcie konsultacji telefonicznych istnieje również moż-
liwość umówienia się na indywidualne spotkanie w siedzibie 
Urzędu Gminy we Włodowicach.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Przypominamy, że wnioski o zwrot części podatku ak-

cyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej, zakupionego na podsta-
wie faktur VAT (za okres od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 
r.) składa się w terminie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 
r. Ponadto informujemy, że w sierpniu 2023 r. w ramach 
rocznego limitu za 2023 r. będzie można złożyć wniosek 
w drugim terminie o zwrot części podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego zakupionego w okre-
sie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.   

AKTUALIZACJA PRZEPISÓW DOT. 

ZAKUPU WĘGLA

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dotyczą-
cymi zakupu preferencyjnego paliwa dla indywidu-
alnych gospodarstw domowych, w przypadku gdy do 
dnia 31 grudnia 2022r. nie dokonano zakupu paliwa 
stałego albo dokonano zakupu paliwa w ilości mniejszej 
niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego 
powiększa limit na drugi okres ( tj. od dnia 1 stycznia 
2023r. ).

Na dzień 30 grudnia do gminy wpłynęło 510 wnio-
sków o zakup paliwa stałego po preferencyjnej cenie. 
Do tej pory wystawiono 297 faktur, łącznie ponad 400 
ton węgla.

KONSULTACJE Z EKODORADCĄ

Koniec roku to czas pod-
sumowań. Przygotowaliśmy 
krótką statystykę dotyczącą 
Włodowic (stan na dzień 31 
grudnia). Liczba ludności w 
naszej gminie wynosi 5 132 
osoby, w tym 2636 kobiet 
oraz 2496 mężczyzn. Nieste-
ty, jak w całej Polsce, również 
na terenie Włodowic obserwujemy ujemny przyrost natu-
ralny, w zeszły roku urodziło się 29 dzieci, natomiast zgo-
nów było 57. W całym roku zawarto 47 ślubów. Cieszy fak-
ty, że na obszarze naszej gminy zameldowało się 190 osób, 
a zaledwie 62 osoby się wymeldowały.

W tym miejscu chcemy dodać, że pierwsze dziecko uro-
dzone w 2023 jako mieszkaniec miasta Włodowice zosta-
nie specjalnie uhonorowany. Informacja o jego narodzinach 
wraz ze zdjęciem za zgodą rodziców, zostanie opublikowa-
ne w kolejnym numerze Faktów Gminy Włodowice. Mały 
upominek otrzyma też osoba, która jako pierwsza odbierze 
dowód osobisty wydany przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Włodowice.

CZAS PODSUMOWAŃ
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Uhonorowanie mundurowychUhonorowanie mundurowych

W przeddzień Narodowego Święta 
Niepodległości do Gminnego Ośrodka 
Kultury we Włodowicach przybyli ludzie, 
którzy w swoim życiu wybrali służbę  
w mundurze. Osoby te były nominowane i 
zgłaszane przez  bliskich i znajomych w ra-
mach projektu realizowanego przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną we Włodowicach 
wraz z Centrum Inicjatyw Lokalnych w 
Zawierciu - „Historia kołem się toczy, a za 
mundurem panny sznurem”.. Wśród zgło-
szonych pojawili się: żołnierze, policjanci, 
strażacy, listonosze, leśniczy, funkcjona-
riusze straży granicznej, służby więzien-
nej i celnej- zarówno w służbie czynnej jak 
i emeryci.  Wszyscy cieszący się sporym 

zawodowym dorobkiem oraz autoryte-
tem w swoich środowiskach. Tworzą oni 
społeczność zawodową cieszącą się sta-
tusem najwyższego społecznego zaufania. 
Szczególnie uhonorowany został Stefan 
Jędruszek, mieszkaniec Zdowa, który rów-
no pięćdziesiąt lat temu podczas służby w 
WOP –ie uratował tonącego w przeręblu 
6-letniego chłopca. Podczas uroczystości 
oprócz podziękowań,  nominowani otrzy-
mali listy gratulacyjne oraz okoliczno-
ściowe statuetki. Wydarzenie uświetnił 
Chór Klasyczny działający przy Domu 
Kultury w Myszkowie, dając koncert pie-
śni patriotycznych. Spotkanie było także 
okazją do zaprezentowania prac malar-

skich naszej utalentowanej artystki Anny 
Ciszewskiej zamieszkałej w Skałce, które 
przyozdobiła swoimi ślicznymi wierszami 
Iwona Sikora-Smoleń. Było wiele wspo-
mnień, wzruszeń i nawiązania znajomości 
i kontaktów.  Całości dopełnił świetnie  
śpiewający w języku  angielskim i francu-
skim Antoś Dylowski - uczeń naszej Szko-
ły we Włodowicach.

Było to ostatnie działanie w ramach 
projektu, ilość osób uczestniczących  
w naszych działaniach przekroczyła na-
sze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wspierali i realizowali 
z nami projekt i zachęcamy do udziału  
w kolejnych.

Od 2023 roku rozliczając corocz-
ne zeznanie podatkowe będzie moż-
na przekazać 1,5% na rzecz organi-
zacji pozarządowych, do tej pory był 
to 1%.

Zachęcamy mieszkańców Gminy 
Włodowice do wskazywania w roz-
liczeniu organizacji działających na 
terenie naszej gminy, są to między 
innymi Ochotnicze Straże Pożarne, 
fundacje czy stowarzyszenia. Gmina 
Włodowice przystąpiła do projektu 
„Wspieraj lokalnie”, który udostępnia 
bezpłatny program do rozliczania 
PIT oraz listę organizacji na terenie 
naszej Gminy, w którym można prze-

Więcej informacji na stronie:
https://www.pitax.pl/rozlicz 

/urzad-miasta-i-gminy-wlodowice/

WSPIERAJ LOKALNIE BOHATERSKI CZYN SPRZED PÓŁ WIEKU
Mija właśnie 50 lat od momen-

tu, w którym Pan Stefan Jędruszek 
uratował życie wówczas 6-letnie-
go Czesława Kanclerza. Był rok 
1972. Kilka dni przed świętami 
Bożego Narodzenia, w Strzego-
wie, chłopiec chodząc po zamarz-
niętym stawie wpadł do lodowatej 
wody ok. 20 metrów od brzegu. 
Przejeżdżający obok stawu sa-
mochód WOP-u, zatrzymał się  
i na ratunek dziecku ruszył kapral 
Jędruszek. Dzięki bohaterskiej po-
stawie Pana Stefana skończyło się 
tylko na strachu i przemoczonych 
ubraniach. 

W tym roku obaj Panowie, 
pierwszy raz od tego wydarzenia, 
spotkali się i z wielkim wzrusze-
niem wspominali to zdarzenie. Zobacz także stronę 12.
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ZADBAJ O SWOJEGO PSA I KOTA
Gmina Włodowice po raz kolejny organizuję akcję sterylizacji i kastracji kotów. Tym razem po-
szerzamy nasza inicjatywę o sterylizację i kastrację psów oraz  czipowanie.
Głównym celem akcji jest stworzenie możliwości kontrolowanego i najbardziej etycznego wpły-
wu na ich przyrost naturalny.
Wnioski przyjmowane są w Referacie Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 28 II piętro, telefon (34) 3153001 wew.108. (formularz dostępny jest na stronie interne-
towej www.wlodowice.pl). Wnioski zostaną rozpatrzone w kolejności wpływu do Urzędu Gminy 
Włodowice.
Pod uwagę brana będzie data oraz godzina złożenia wniosku, jak również miejsce zamieszkania 
właściciela. Właściciele zakwalifikowanych kotów i psów zostaną poinformowani telefonicznie i 
poproszeni o odbiór skierowania na zabieg. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania się środ-
ków określonych umową na zabiegi sterylizacji/ kastracji kotów z terenu gminy Włodowice. 
Mieszkańcom będzie przysługiwało dofinansowanie do zabiegu sterylizacji/ kastracji jednej/go 
kotki/kota/suki/psa w danym roku kalendarzowym. 
Przed wykonaniem zabiegu, właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do przedłożenia lekarzowi 
weterynarii książeczki zdrowia zwierzęcia lub stosownego zaświadczenia, że zwierzę zostało pod-
dane obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Gmina dokonuje finansowania jedynie zabiegu sterylizacji lub kastracji kotów i psów.  Wszelkie 
inne zabiegi wykonywane na zwierzęciu przed jak i po zabiegu sterylizacji i kastracji dokonywane 
są na koszt właściciela zwierzęcia.
Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o kwalifikowalności zwierzęcia do zabiegu sterylizacji 
lub kastracji. Jeżeli lekarz weterynarii uzna, że dane zwierzę nie może być poddane zabiegowi ze 
względu na wiek, bądź z przyczyn medycznych, zwierzę to nie może zostać objęte akcją.
Podczas ostatniej akcji zabiegowi poddano 23 kotki oraz 9 kocurów.  

Punktualnie o 11:00 w 104. rocznicę 
zakończenia działań  I Wojny Światowej, 
pod ścianą remizy z tablicami upamięt-
niającymi krwawą bitwę oraz miesz-
kańców Parkoszowic pomordowanych 
w czasie II Wojny Światowej, już po raz 
dwunasty  zebrali się przyozdobieni 
kotylionami mieszkańcy tej niewielkiej 
miejscowości, aby uczcić Narodowe 
Święto Niepodległości. Uroczyście pod-
niesiono przez strażaków flagę pań-
stwową na maszt podczas odśpiewania 
hymnu państwowego. Było  też  wspól-
ne śpiewanie pieśni patriotycznych, a 
wydarzenia z tamtych dni przypomniał 
w swoim wystąpieniu wójt gminy. Pod 
tablicami zostały złożone wieńce i wią-
zanki kwiatów oraz zapalono znicze pa-
mięci. Następnie uczestnicy zaproszeni 
zostali przez organizatorów: sołtys 
Parkoszowic Marię Kwiatkowską, rad-
ną Annę Papaj, strażaków, gospodynie z 
KGW i wójta Adama Szmukiera do tam-
tejszej świetlicy wiejskiej na  tradycyjny 
świąteczny poczęstunek.   

Zarówno przed, w trakcie jego trwa-
nia, a także po Narodowym Święcie 
Niepodległości odbyły się przeróż-
ne uroczystości, akademie i  wystą-
pienia. Przedszkolaki z grupy Sówki  
i Pszczółki przez dwa kolejne dni 9  
i 10 listopada dały przepiękny popis 
umiejętności artystycznych śpiewając 
i deklamując przed swoimi rodzicami, 
dziadkami i gośćmi wiersze patriotycz-
ne w Przedszkolu we Włodowicach. 

W Szkole Podstawowej we Włodowi-
cach klasa IV zaimponowała wyśmienicie 
przygotowanym spektaklem poetycko - 
muzycznym oczarowując liczną szkolną 
publiczność. Po tej akademii Wójt Gminy 
zaprosił klasy starsze na miejski rynek, 
aby symbolicznie przekazać zamontowa-
ny w płycie rynku 10-metrowej wysoko-
ści maszt z flagą państwową. Został on 
przekazany naszej gminie w ramach rzą-

dowego projektu „Pod biało-czerwoną”. 
Pod masztem pan Marek Baryła nauczy-
ciel historii, wygłosił okolicznościowy 
wykład. 

11 listopada o 15:30 Skauci Jurajscy 
na parkingu przykościelnym zorganizo-
wali złożenie wiązanek i zniczy przy ta-
blicy pamiątkowej, apel poległych oraz 
przemarsz z olbrzymią flagą do kościoła, 
gdzie po mszy świętej  w intencji Ojczy-
zny,  wystąpili w przepięknym przedsta-
wieniu  pt. „Róża Polska”. 

W niedzielę 13 listopada świętowano 
także w Rudnikach. Podczas sumy nasza 
młodzież i dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Rudnikach wykonali wzruszający spek-

takl słowno – muzyczny. 
Podczas tych wszystkich wydarzeń 

odśpiewano hymn narodowy, „Rotę”,  
a w Rudnikach także „Bogurodzicę”.    

UCZCILIŚMY NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

PIĘKNA, KILKUNASTOLETNIA JUŻ TRADYCJA

ŚWIĘTOWANIE  PRZEZ NASZYCH SKAUTÓW, 
UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW
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Na rynku we Włodowicach stanęła prawie 6.5 me-
trowa choinka, świecąca blaskiem 3300 punktów świetl-
nych LED. Wiszące ozdobne bombki zdobiące drzewko są  
w kolorach herbu Gminy. Uroczyste odpalenie światełek 
odbyło się 6 grudnia Wójt Gminy Adam Szmukier oraz 
przybyły na quadzie św. Mikołaj wspólnie rozświetlili 
choinkę. Zgromadzeni na rynku mieszkańcy gminy Wło-
dowice, chętnie fotografowali się z nową choinką oraz św. 
Mikołajem, który poczęstował wszystkie dzieci słodkim 
upominkiem.

 W tygodniu od 5 do 11 grudnia św. Mikołaj pomimo tego, 
że miał pełne ręce roboty, to nie zapomniał o Gminie Włodowi-
ce. Na zaproszenie m.in. Wójta, odwiedził Morsko, Włodowice, 
Rudniki, Rzędkowice i Zdów. Na przybyłe dzieci czekało mnó-
stwo niespodzianek. Były słodycze, czapki mikołajkowe, dużo 
gier i zabaw dla najmłodszych. Na szczęście św. Mikołajowi wy-
starczyło prezentów i każde dziecko zostało obdarowane róż-
nymi słodkościami. W Zdowie świąteczne elfy, w które wcieliły 
się Panie z KGW  „Borowianki” przygotowały przepiękny świą-
teczny wystój sali, a strażacy z OSP Zdów- widowiskowy pokaz 
fajerwerków!

Nie zapominajmy, że Mikołaj wziął udział w uroczystym od-
paleniu choinki na rynku. Cieszymy się, że mogliśmy go gościć. 
Do zobaczenia za rok! Ho! Ho! Ho!

Odpalenie choinki MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA

MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL 
PIOSENKI DZIECIĘCEJ

18 listopada 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodo-
wicach odbył się XIX MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI 
DZIECIĘCEJ pod hasłem „MAŁE i DUŻE...- NASZE DZIECIĘCE 
SPRAWY”.

Organizatorem Festiwalu była – jak zawsze – Szkoła Pod-
stawowa we Włodowicach. Brało w nim udział 18 solistów i 20 
członków chórków ze szkół: we Włodowicach, w Kroczycach  
i w Rudnikach. Uczestnikami Festiwalu była jednak przede 
wszystkim cała społeczność dzieci na nim obecnych, a więc i dzie-
cięca publiczność – łącznie ok.110 dzieci z klas I-III.

CYFROWI EKSPERCI

Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Wyż-
szą Szkołą HUMANITAS  z Sosnowca, realizował pro-
jekt: „Cyfrowi eksperci w Podregionie Sosnowieckim”,   
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Celem projektu było zwiększenie kompetencji w prowa-
dzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu programowania 
oraz zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego pla-
cówki, poprzez doposażenie w sprzęt teleinformatyczny tj. ta-
blety, robot typu Edison wraz z dodatkowymi klockami, robot 
Photon, gra do programowania Scottie Go oraz dodatkowe ma-
teriały edukacyjne i scenariusze zajęć.

Za nami sporo spotkań, mamy nadzieję, że ciekawie spę-
dzony czas  na naszych zajęciach przyniesie skuteczne efekty 
w postaci pogłębienia umiejętności cyfrowych. Na zakończenie 
zajęć nasi uczestnicy otrzymali dyplomy i słodki upominek.
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Wyjazd był bardzo inten-
sywny. Zaplanowane zajęcia 
były bardzo ciekawe, nasta-
wione na praktyczną stronę 
nauki. Rozpoczęto od  fajnych 
zajęć integracyjnych przed-
stawiając się i zapoznając z 
uczniami czeskimi. Bardzo 
szybko lody zostały przeła-
mane. Uczniowie porozu-
miewali się w języku angiel-
skim i czeskim. Prezentacje o 
szkołach, regionach i krajach 
przygotowane przez uczniów 
z obu krajów jeszcze bar-
dziej przybliżyły ich do siebie.  
W kolejnych dniach uczniowie 
uczestniczyli w lekcji typo-

wej dla młodzieży czeskiej, w 
warsztatach technicznych, na 
których wykonywali kreatyw-
ne zabawki z drewna, lekcji 
fizyki, wykazując się wiedzą 
o sile i energii, lekcji chemii 
wykonując doświadczenia, 
lekcji informatyki – tworząc 
prezentację multimedialną o 
obu krajach, którą przedsta-
wili na zakończenie projek-
tu, podsumowując zarazem 
bardzo udany pobyt. Ponad-
to brali udział w zajęciach 
sportowych w ramach lekcji 
W-fu, podczas lekcji biologii 
przechadzali się się po    prze-
pięknie wykonanym przez 
uczniów z Czech ogrodzie 
botanicznym. Potem ucznio-
wie dowiedzieli się ile cukru 
spożywają robiąc ciekawe do-
świadczenia, a kończąc ułoże-
niem zdrowego jadłospisu. Na 
historii poznawali w zarysie 
zwyczaje i przeszłość obu kra-
jów, zaś na plastyce tworzyli 
przepiękne obrazy jesienne.  

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Od początku roku szkolne-
go w Szkole Podstawowej we 
Włodowicach oraz w Rudni-
kach realizowany jest program 
Laboratoria Przyszłości. Jest 
to inicjatywa edukacyjna orga-
nizowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy 
z Centrum GovTech w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów. Mi-
sją jest stworzenie nowoczesnej 
szkoły, w której zajęcia będą 
prowadzone w sposób ciekawy, 
angażujący uczniów oraz sprzy-
jający odkrywaniu ich talentów 
i rozwijaniu zainteresowań. 
Otrzymane wyposażenie tech-
niczne daje możliwość kształ-
towania i rozwijania umiejętno-
ści manualnych i technicznych, 
umiejętności samodzielnego i 
krytycznego myślenia, zdolno-
ści myślenia matematycznego 
oraz umiejętności w zakresie 
nauk przyrodniczych, technolo-
gii i inżynierii, stosowania tech-
nologii informacyjno-komuni-
kacyjnych, jak również pracy 
zespołowej, dobrej organizacji i 
dbania o porządek na stanowi-
sku pracy oraz radzenia sobie 
w życiu codziennym. Sprzęt wy-
korzystywany jest głównie na 
zajęciach techniki i informatyki. 
Dzięki otrzymanemu wspar-
ciu, uczniowie mają możliwość 
korzystania z nowoczesnych 
narzędzi i technologii wspiera-
jących edukację.

W ramach tej inicjatywy do 
Szkoły Podstawowej we Wło-
dowicach z filią w Zdowie trafiła 
drukarka 3d, laptop, zestaw 12 
okularów VR, 11 zestawów do 
nauki programowania, zestawy 
do nauki elektroniki, maszyny 
do szycia, robot kuchenny, ka-
mera, aparat fotograficzny z 
funkcją nagrywania, oświetle-
nie fotograficzne długopisy 3d 
oraz stacja lutownicza. Otrzy-

many sprzęt jest wykorzysty-
wany podczas wielu zajęć lek-
cyjnych i pozalekcyjnych.

Odbyło się również szko-
lenie dla nauczycieli dotyczące 
praktycznego wykorzysta-
nia otrzymanych sprzętów. 
Uczniowie mieli możliwość 
skorzystania  z wielu nowocze-
snych technologii. Przetesto-
wali drukarkę 3D i udało im się 
wydrukować szopki bożona-
rodzeniowe.  Poznali obsługę 
okularów, dzięki którym mogli 
przenieść się w niesamowity 
multimedialny świat. Rozwijali 
swoje umiejętności konstruk-
cyjne  poprzez skręcanie ro-
botów z użyciem wkrętarek i 
śrubokrętów. Używali także 
aparatu fotograficznego robiąc 
piękne zdjęcia na szkolnych 
uroczystościach. Nagrywali 
także filmiki podczas dysko-
teki andrzejkowej. Uczniowie 
rozpoczęli także naukę  szycia. 
Zapoznali się z budową ma-
szyny i zasadami bezpiecznego 
używania. Ku ich zaskocze-
niu,   szycie okazało się dla nich 
ciekawą zabawą i przydatną 
umiejętnością.  Wszystkie do-
tychczasowe zajęcia i zadania 
bardzo podobały się uczniom  
i z niecierpliwością czekają oni 
na kolejne.

W Szkole w Rudnikach re-
alizowane były projekty takie 
jak: czujnik parkowania, elek-
troniczna kostka do losowania, 
robot poruszający się zgodnie z 
podanym mu programem. Była 
też zwyczajna prosta zabawa z 
migającymi diodami bądź skła-
daniem robota. To wszystko to 
dopiero początek. Na uczniów 
czeka jeszcze wiele wrażeń, ta-
kich jak drukowanie za pomocą 
drukarki 3D czy poznawanie na-
prawdę wielu funkcji i czujników 
robota.

PONADNARODOWA 
MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

W ramach  projektu 20 uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej we Włodowicach z Filią w Zdowie i dwoje nauczy-
cieli pojechało  do czeskiego Tryńca, biorąc udział w 
zajęciach lekcyjnych tamtejszej szkoły Dany i Emila 
Zatopkovych. Projekt trwał  od 2-15 listopada 2022 r.

W Rudnikach uczymy się 
poprzez doświadczenia

Uczniowie klasy VIII i VI w Rudnikach pod kierunkiem 
nauczycieli przygotowali i przeprowadzili doświadczenia  
oraz eksperymenty. Rozbudzali zainteresowania swoich kole-
gów i koleżanek zjawiskami fizycznymi i przyrodniczymi takimi 
jak: zaczarowana szklanka, balon trzymający szklanki, nurek 
Kartezjusza, statek z plasteliny, olej w wodzie, pływające jajko, 
wulkan ekologiczny, wieża ekologiczna, latające balony. 
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Trwa nabór zgłoszeń do Dziennego 
Domu Seniora+ na terenie gminy Wło-
dowice. Zapraszamy mieszkańców naszej 
gminy w wieku 60+ do udziału w zajęciach 
i usługach oferowanych przez Dzienny 
Dom Senior+. Rekrutacja prowadzona 
jest w sposób ciągły, do odwołania.

Dzienny Dom Senior+ na terenie gmi-
ny Włodowice funkcjonuje w dni robocze, 
od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin 
dziennie tj. w godzinach od 8.00 do 16.00 
przy ul. Wiejskiej 2 w Rzędkowicach.

Celem placówki jest stworzenie bez-
piecznego i przyjaznego miejsca do prze-
bywania osób w wieku powyżej 60 roku 
życia, zamieszkałych na terenie gminy 
Włodowice, które są nieaktywne za-
wodowo, samodzielne lub wymagające 
częściowej opieki w czynnościach dnia 
codziennego.

Przychodząc do placówki można ak-
tywnie spędzić czas, rozwijać zaintereso-
wania, czy też nabyć nowe umiejętności. 
Działalność Dziennego Domu Seniora+ 

ma za zadanie przeciwdziałać izolacji  
i samotności osób starszych poprzez in-
tegrację, dostęp do oferty kulturalnej, 
artystycznej czy krajoznawczej. Odbywać 
się będą m.in. zajęcia ruchowe, sportowo-
-rekreacyjne, edukacyjne i terapeutyczne.

Prosimy o zapoznanie się z wa-
runkami uczestnictwa w Dziennym 
Domu Senior+ dostępnymi na stronie  
www.wlodowice.pl lub w MGOPS pod 
nr tel. 34 315 30 49 lub 579 470 908.

DZIENNY DOM SENIORA +DZIENNY DOM SENIORA +
trwa rekrutacjatrwa rekrutacja

Koło Gospodyń Wiejskich w Zdowie „Boro-
wianki” zajęło II miejsce w konkursie „Kubek, dzba-
nek czy makatka…Rękodzieło to jest gratka!”. 24 
listopada w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Warszawie „Borowian-
ki” odebrały nagrodę za pracę konkursową - zestaw 
ozdobnych mydeł z grafiką nawiązującą do tematy-
ki wiejskiej. 

Serdecznie gratulujemy takiego wyróżnienia!
Konkurs ten zorganizowany został przez Agen-

cję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pra-
ce konkursowe miały odwoływać się do tradycji 
polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. W cza-
sie trwania konkursu, od 21 lipca do 14 październi-
ka, wpłynęło ponad 200 prac z całej Polski. Komisja 
oceniała oryginalność pomysłu, pracochłonność, 
wykorzystanie materiałów naturalnych oraz este-
tykę i jakość wykonania. 

KGW „BOROWIANKI” NAGRODZONE
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W niedzielny wieczór 20 listopada 
w naszym GOK –u odbyło się zebranie 
inicjujące powołanie Koła Wędkar-
skiego „Sazan” we Włodowicach. 

Wędkarze przynależeli do innych kół i 
mogą się już poszczycić sporym doświad-
czeniem, niemniej jednak od 1 stycznia są 
pełnoprawnymi członkami nowego Koła, 
które liczy obecnie 34 sympatyków i trwa 
nabór chętnych do tej formacji. W wydarze-
niu oprócz wędkarzy wzięli udział Prezes 
Okręgu Częstochowskiego PZW  Eugeniusz 
Bugaj oraz wójt Adam Szmukier. Do zarządu 
zostały wybrane następujące osoby : Artur 
Stęplewski – prezes, Marcin Bulski  - wice-
prezes ds. Sportu, Robert Maciążek – skarb-
nik, Mariusz Marcinkowski – sekretarz, 
Marcin Janeczek – gospodarz. Do Komisji 
rewizyjnej wybrano Zbigniewa Gajdzika – 
przewodniczący oraz Bronisława Orlińskie-
go i Marcina Gotnera  - członkowie. 

Wszystkim członkom nowego Koła życzy-
my obfitych połowów!

Gmina Włodowice po raz kolejny 
organizuję akcję sterylizacji i kastracji 
kotów. Tym razem poszerzamy naszą 
inicjatywę o sterylizację i kastrację psów 
oraz  czipowanie.

Głównym celem akcji jest stworze-
nie możliwości kontrolowanego i najbar-
dziej etycznego wpływu na ich przyrost 
naturalny.

Wnioski przyjmowane są w Refe-
racie Gospodarki Gruntami Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska pokój nr 28 II 
piętro, telefon (34) 3153001 wew.108. 
(formularz dostępny jest na stronie in-
ternetowej www.wlodowice.pl). Wnioski 
zostaną rozpatrzone w kolejności wpły-
wu do Urzędu Gminy Włodowice.

Pod uwagę brana będzie data oraz 

godzina złożenia wniosku, jak również 
miejsce zamieszkania właściciela. Wła-
ściciele zakwalifikowanych kotów i psów 
zostaną poinformowani telefonicznie 
i poproszeni o odbiór skierowania na 
zabieg. Wnioski przyjmowane będą do 
wyczerpania się środków określonych 
umową na zabiegi sterylizacji/ kastracji 
kotów z terenu gminy Włodowice. 

Mieszkańcom będzie przysługiwało 
dofinansowanie do zabiegu sterylizacji/ 
kastracji jednej/go kotki/kota/suki/psa w 
danym roku kalendarzowym. 

Przed wykonaniem zabiegu, wła-
ściciel zwierzęcia zobowiązany jest do 
przedłożenia lekarzowi weterynarii 
książeczki zdrowia zwierzęcia lub sto-
sownego zaświadczenia, że zwierzę zo-

stało poddane obowiązkowemu szcze-
pieniu przeciwko wściekliźnie.

Gmina dokonuje finansowania je-
dynie zabiegu sterylizacji lub kastracji 
kotów i psów.  Wszelkie inne zabiegi wy-
konywane na zwierzęciu przed, jak i po 
zabiegu sterylizacji i kastracji dokony-
wane są na koszt właściciela zwierzęcia.

Lekarz weterynarii podejmuje de-
cyzję o kwalifikowalności zwierzęcia do 
zabiegu sterylizacji lub kastracji. Jeżeli 
lekarz weterynarii uzna, że dane zwie-
rzę nie może być poddane zabiegowi ze 
względu na wiek, bądź z przyczyn me-
dycznych, zwierzę to nie może zostać 
objęte akcją.

Podczas ostatniej akcji zabiegowi 
poddano 23 kotki oraz 9 kocurów.  

Zadbaj o swojego psa i kota

NOWE KOŁO WĘDKARSKIE WE WŁODOWICACH
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Przy głównej ulicy w Rudnikach, w niepozornej pra-
cowni powstaje wyjątkowe rzemiosło – skrzypce. Pan 
Marcin Szlachta urodził się w Myszkowie, wychował się  
w Rudnikach i tutaj ma swój zakład, obecnie mieszka w Za-
wierciu. 

Po wielu latach związanych z muzyką i koncertami Pan Marcin 
nie chciał porzucać muzycznego świata, wpadł na pomysł, żeby 
nauczyć się budować instrumenty smyczkowe, czyli zająć się lut-
nictwem. Swoje doświadczenie zdobywał pod okiem wykształco-
nego lutnika. Lutnictwem, Pan Marcin zajmuje się od 10 lat, kiedy 
to połączył pasję do muzyki, zdolności muzyczne i umiejętności 
związane z majsterkowaniem. Tworzy skrzypce z pasji. Pan Mar-
cin zajmuje się profesjonalną budową i konserwacją skrzypiec, 
altówek i wiolonczel, ale także gitarami elektrycznymi i basowy-
mi, w dorobku ma wykonanie kilkunastu instrumentów smycz-
kowych. Ponad 3 lata temu opatentował własną formę skrzypiec 
elektrycznych. 

Lutnictwo to rzemiosło i sztuka w jednym, jak przyznaje robi 
się to dla pasji nie dla ekonomii, nie oszczędza się na materiałach. 
Budowanie instrumentów, narzędzi do tworzenia muzyki jest 
bardzo wymagającym zajęciem. Wprawny lutnik posiadać musi 
wysokie umiejętności i wiedzę z wielu dziedzin oraz dużo spokoju 
i cierpliwość, gdyż budowanie instrumentów nie jest procesem 
szybkim. 

Wszystkie instrumenty robione są ręcznie. Każdy z instru-
mentów, który wychodzi spod rąk Pana Marcina, jest inny, jak sam 
mówi, każdy instrument ma być lepszy od poprzedniego. Zbudo-
wanie jednej pary skrzypiec zajmuje ponad 2 miesiące, proces jest 
żmudny i obowiązują pewne ramy pracy, a najważniejsze w tej 
pracy jest drewno. Skrzypce budowane są z drewna świerkowego 
i jaworu. Każdy instrument jest lakierowany, Pan Marcin posiada 
swoją wyjątkową recepturę na naturalny lakier, który uzyskuje z 
polskiego bursztynu i oleju lnianego.

Każdy powstający instrument dostaje duszę, nie tylko cząstkę 
rzemieślnika, który go stworzył, ale taki malutki kołeczek, który 
wkłada się do środka każdego instrumentu. I dopiero jak to jest 
wszystko zmontowane to instrument odpowiednio brzmi.

W obecnych czasach lutnik jest zawodem unikalnym, w na-
szym rejonie najbliższy jest w Katowicach i Częstochowie. Kolebą 
lutników jest Poznań, jest tam szkoła dla lutników oraz działa wie-
le takich zakładów.

W naszej kulturze, ale i na świecie skrzypce mają duże znacze-
nie zwłaszcza w okresie świąteczno-noworocznym. To z tymi in-
strumentami kojarzymy najpiękniejsze pastorałki i kolędy, a także 
osławiony już Koncert Noworoczny w Wiedniu.

NIEZWYKŁE RZEMIOSŁO

1972 rok kap. Stefan Jędruszek, uratowany Czesław Kanclerz i jego rodzice.


