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Przygotowania
do Jubileuszu 800-lecia Włodowic
Obchody Jubileuszu 800- lecia
Włodowic zaczęły się już 3 lata temu.
Wtedy to właśnie podjęto bardzo
ważną decyzję o remoncie naszego
rynku we Włodowicach. W październiku 2019 roku mogliśmy zobaczyć
efekt końcowy inwestycji, wtedy też
została posadowiona płyta herbowa.
Była to czynność symbolicznie kończąca roboty budowlane i uciążliwości
z tego wynikające. W obecności przybyłych gości oraz młodzieży szkolnej
do specjalnej kapsuły, oprócz listu do
przyszłych pokoleń, na którym złożyło
swoje podpisy kilkaset osób, zapakowano także przedmioty codziennego

Gmina Włodowice
w czasie pandemii
strona
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użytku: monety, wypracowanie uczennicy naszej szkoły, aktualne gazety
a także Statut Sołectwa Włodowice.
Kapsułę zacementowano w sarkofagu
pod tablicą, aby kiedyś po wielu latach
a możliwe że wiekach, mogła być źródłem wiedzy o współczesnych czasach.
Podstawą naszego Jubileuszu jest
bogata historia Włodowic. W 1220
roku Biskup Krakowski Iwo Szawłowicz
Odrowąż wydał klasztorowi Kanoników
Regularnych w Mstowie pergamin uposażeniowy, w którym wśród wsi książęcych oddających dziesięcinę wymienia
między innymi Włodowice. Tym samym
po raz pierwszy użył nazwy naszej

Laptopy
dla uczniów
strona
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miejscowości. Na X sesji Rady Gminy
Włodowice w dniu 11 października
2019r. Rada Gminy Włodowice przyjęła
Uchwałę nr 89/X/2019 w której ogłoszono rok 2020 „Rokiem Jubileuszu
800-lecia Włodowic”. W tym samym
dniu Rada Gminy Włodowice podjęła Uchwałę nr 82/X/2019 o nadaniu
honorowego Obywatelstwa Panu Jarosławowi Maciejowi Grabia, potomkowi wielce zasłużonego dla Włodowic
rodu Poraj – Poleskich. Zarządzeniem
Nr 53/KJ/2019 z dnia 17 października
2019r. Wójt Gminy powołał Komitet
Organizacyjny obchodów Jubileuszu
ciąg dalszy - str. 2

Inwestycje
realizujemy
zgodnie z planem
strona
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800 – lecia Włodowic w 2020 roku, spo- tysiąca zdjęć udostępnionych przez ci rodziców przeniósł się do Rokitna
śród pracowników urzędu i dyrektorów mieszkańców oraz pozyskanych przez Szlacheckiego. Na 5 lipca zaplanowagminnych jednostek organizacyjnych.
gminę z zasobów archiwalnych róż- no XX Dni Włodowic ze szczególnym
Na potrzeby Jubileuszu już pod nych instytucji. W obecnej chwili akcentem historycznym. W miesiącach
koniec 2019r. powstały: pieczęć album jest już wydrukowany.
jesiennych oraz w adwencie miały się
z wizerunkiem pałacu; znaki, które
W związku z Jubileuszem 800- odbyć 3 kolejne imprezy z publicznowitają i żegnają gości przy wjeździe lecia Włodowic zaplanowano szereg ścią. Niestety plany nasze przerwała
do granic Włodowic (tzw. witacze), imprez kulturalnych, mających odbyć pandemia coronawirusa. Na obecną
podświetlany plafon, który znajduje się na przestrzeni całego roku. Wójt chwilę odwołany został lipcowy festyn
się na korytarzu urzędu gminy, tabli- Gminy Włodowice zaprosił do Włodo- i z pewnością odwołane (ale to zależeć
2
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z widokiem nowego rynku, ekologicz- Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę. zostaną jesienne wydarzenia.
ne torby jubileuszowe, zakupiono w maju miał odbyć się rajd rowerowy
Mimo pandemii w planach nadal
księgę pamiątkową.
na trasie Włodowice - Rokitno Szla- mamy kilka pomysłów na symboliczne
Rozpoczęto również przygotowa- checkie. Miejscowości te łączy ze sobą uczczenie Jubileuszu m.in.: zamontonia do wydania albumu „Życie miesz- osoba Michała Poleskiego, uczestnika wanie ławki 800-lecia na rynku przy
kańców gminy Włodowice na starych powstania styczniowego. Był on wła- płycie herbowej, posadzenie dębów,
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Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią. Obowiązkowo maseczki i rękawiczki.
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Działalność Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych w czasie pandemii

Tekst:
UG Włodowice

Od początku ogłoszenia stanu
pandemii w naszym kraju Urząd
Gminy Włodowice, jak również podległe gminie jednostki organizacyjne
pracują tak, aby załatwiać na bieżąco
wszystkie sprawy, z jakimi zwracają
się do nas mieszkańcy naszej gminy.
Pomimo, iż drzwi do urzędu nadal są
zamknięte, każdy interesant zostanie
obsłużony. Zaleca się jednak przed
każdą wizytą w urzędzie telefoniczny
kontakt z odpowiednim pracownikiem
urzędu w celu ustalenia zasad wizyty
oraz zachowania wszelkich środków

ostrożności w związku z trwającą
pandemią. Do dyspozycji mieszkańców przed głównym wejściem do
budynku urzędu (w ganku) zamontowana została skrzynka pocztowa, do
której można składać korespondencję
do Urzędu Gminy, a także mającego
siedzibę w budynku urzędu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum
Usług Wspólnych. Korespondencja
podlega kwarantannie, nie powoduje to jednak wydłużenia terminów
załatwianych spraw. Pomimo braku
potwierdzenia wpływu zapewniamy

ważność składanej w ten sposób korespondencji, która jest rejestrowana
w kancelarii urzędu i przekazywana
do załatwienia odpowiednim komórkom organizacyjnym. Otwarta została
kasa urzędu. W przypadku konieczności wniesienia opłaty skarbowej przy
załatwianiu danej sprawy, możliwe
jest wejście do budynku i uiszczenie
opłaty na miejscu. Nadal też zachęcamy mieszkańców do załatwiania
spraw urzędowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz platformy ePUAP.

Prezydenckie wsparcie dla samorządów
Całkiem pokaźną sumą poszczycić się może nasza gmina,
otrzymaną w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych,
powstałego z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W skali
całego kraju to kwota 6 miliardów złotych, do podziału dla
samorządy gminne i powiatowe. Naszej gminie z tej puli
przyznano 1,184 524 zł. Symboliczne czeki zostały wręczone samorządowcom powiatu zawierciańskiego przez Poseł na
Sejm RP Danutę Nowicką, na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, dnia 26 czerwca. Ta dość wysoka kwota
pieniędzy, bo stawiająca gminę Włodowice na trzecim miejscu w powiecie po przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest
wyliczona według algorytmu gdzie wzięto pod uwagę nasze
zaangażowanie w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii,
na inwestycje, zarówno te już zrealizowane ale także te planowane które służą poprawie jakości życia mieszkańców. Pieniądze będzie można wykorzystać już z początkiem września,

jako tak zwany wkład własny na inwestycje społecznie oczekiwane. Co ciekawe, pieniędzy nie trzeba będzie gorączkowo
wydać do końca roku, ale można je będzie wydatkować w roku
przyszłym bez konieczności zwrotu.„Tarcza dla samorządu”
ma złagodzić skutki uciążliwości związane z wystąpieniem
pandemii i jest pomocą jak dotychczas bezprecedensową.

Dzień Sołtysa 2020
11 marca w naszym urzędzie
świętowaliśmy
„Dzień
Sołtysa”.
Z tej okazji zaproszono Sołtysów
z terenu Gminy Włodowice.
Wójt Gminy wygłosił okolicznościowy referat na temat
roli, jaką pełnią w naszym
społeczeństwie Sołtysi. Na
uroczystości odczytano także
list gratulacyjny i życzenia
dla Sołtysów skierowane od
Prezydenta RP. Warto podkreślić, że w naszej gminie tą

zaszczytną funkcję sprawuje 5 pań i 5
panów. Nie obyło się od podziękowań
za ich pracę, odznaczono Honorową

Tekst i foto:
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Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” długoletnią Sołtys
sołectwa Parkoszowice Marię Kwiatkowską. Pozostali Sołtysi również otrzymali okolicznościowe
medale, które w imieniu Starosty Zawierciańskiego wręczył
Sekretarz Powiatu Zawierciańskiego Tomasz Dzierżanowski.
Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy przekazali listy gratulacyjne, oraz
drobne upominki.
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Informacja dla przedsiębiorców
Rada Gminy Włodowice korzystając ze swoich kompetencji w dniu 13
maja 2020 r. podjęła uchwałę nr 141/
XV/2020 w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19.
Uchwała ta przedłuża do 30
września 2020 r. terminy płatności
rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r.

Z ulgi tej mogą skorzystać przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości zlokalizowanych
na terenie Gminy Włodowice, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19. Przedsiębiorca,
który chce skorzystać z ulgi powinien
złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca
2020 r. oświadczenie będące załącznikiem do powyższej uchwały dostępne na stronie internetowej Urzędu
Gminy, bądź w ganku Urzędu Gminy.
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Oświadczenie można złożyć:
1.
w formie elektronicznej przez
elektroniczną skrzynkę podawczą
EPUAP organu podatkowego, podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2.
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na
adres: Urząd Gminy Włodowice, ul.
Krakowska 26, 42-421 Włodowice,
3.
wrzucić je do skrzynki znajdującej się w ganku budynku Urzędu.

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt:

Średnia odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych
w 2019 roku wyniosła 92,90 Mg miesięcznie.
W 2020 roku za cztery miesiące
tj. od stycznia do kwietnia odebrano
i zagospodarowano 643,59 Mg odpadów komunalnych w tym:
• odpady niesegregowane (zmieszane) – 547,27 Mg,
• odpady segregowane – 96,32 Mg.
Średnia odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych
w 2020 roku wynosi 160,90 Mg miesięcznie.
Analizując powyższe dane zauważono bardzo duży wzrost odebranych
odpadów komunalnych w bieżącym
roku za cztery miesiące w stosunku
do miesięcy roku ubiegłego.
Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020r.
zgodnie z umową wynosi 907,86 zł
brutto za 1 tonę odpadu. Jest to
cena niewątpliwie wysoka, jednakże podyktowana realnymi kosztami
związanymi mi. ze wzrostem cen
energii, płacy minimalnej oraz wysokością stawek opłat za korzystanie
ze środowiska na rok 2020, wprowadzoną Obwieszczeniem Ministra Śro-
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dowiska z dnia 30 sierpnia 2019 roku
jakie ponosi firma.
Aby osiągnąć pożądany efekt
ekonomiczny naszego przedsięwzięcia jakim jest gospodarowanie odpadami komunalnymi, wymagane jest
niewątpliwie przy zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska,
dokonywanie racjonalnych wyborów dotyczących sposobu osiągnięcia
zakładanego efektu ekologicznego.
Dotyczy to właściwego postępowania
z odpadami komunalnymi czyli prawidłowego segregowania każdej frakcji
odpadu u źródła zgodnie z przyjętymi
zasadami oraz zastosowania hierarchii
postępowania z odpadami a mianowicie: przygotowanie do ponownego
użycia materiału, naprawie sprzętu,
który wcześniej mógłby być odpadem
lub idei gospodarowania produktami
spożywczymi tak aby wyeliminować
marnotrawienie żywności.
Szanowni Mieszkańcy, miejmy
świadomość, że to my w największym stopniu mamy wpływ na nasze
środowisko, a dzięki naszej gospodarności i dbałości, także na koszty
jakie ponosimy aby nasza Gmina
była piękna i czysta.
Tekst E.M.
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Walka z koronowirusem
w Gminie Włodowice
Dla
bezpieczeństwa
naszych
mieszkańców przeprowadziliśmy działania zabezpieczające takie jak:

tel. 34 315 30 01 wew. 111,
e-mail : podatki@wlodowice.pl

Informacja na temat gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Włodowice
W Gminie Włodowice odpady
komunalne powstające w gospodarstwach domowych są odbierane
z nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości niezamieszkałych, na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
Ilość osób zamieszkałych na terenie
naszej gminy, objętych opłatą za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu maju 2020r. wynosiła 4 542. Ilość zewidencjonowanych
domków letniskowych lub innych
nieruchomości
wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
wyniosła 23.
Świadczenie usługi odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Włodowice wykonuje firma P.U.K. „TAMAX”
Szczepan Cieślak , 28-340 Sędziszów
Osiedle Sady 20/2.
W 2019 roku z terenu gminy Włodowice odebrano i zagospodarowano
1 114,81 Mg w tym:
• odpady niesegregowane (zmieszane) – 791,38 Mg
• odpady segregowane – 323,43 Mg.
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- Dezynfekcja wiat przystankowych,
pracownicy Urzędu Gminy Włodowice
wykonali dezynfekcję wszystkich

wiat przystankowych znajdujących
się na terenie naszej gminy. Działania te zostały zainicjowane w trosce
o zdrowie mieszkańców w związku z koniecznością zapobiegania
rozprzestrzeniania się epidemii.
- Mieszkańcy otrzymali BEZPŁATNE zestawy ochronne, zawierające
maseczkę i rękawiczki. W pierwszej
kolejności maseczki i rękawiczki
otrzymali nasi seniorzy (osoby 65+).
Bezpłatne zestawy można było otrzymać w Gminie, ale także w trosce
o osoby które nie mogły samodzielnie
odebrać bezpłatnego pakietu, dostarczaliśmy zestaw bezpośrednio pod
wskazany adres.

Informator GOPS Włodowice
Z powodu konieczności podjęcia
działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID19 w gminie Włodowice, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom wymagającym
wsparcia, a w szczególności osobom
lub rodzinom, które zostały poddane
kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej.
W celu uzyskania kontaktu i pomocy
pracownicy socjalni pełnią dyżur,
każdego dnia pod numerem telefonu 503 769 564, w godz.7.30-19.00.
Każda osoba, która ma informację, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją
także przekazać do ośrodka pomocy
społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach informuje, że
wnioski na nowy okres świadczeniowy należy składać w następujących
terminach:
1. Wnioski o świadczenie „Dobry
start” (300+) składamy:
- od 1 lipca 2020r. - w przypadku
wniosków składanych drogą elektroniczną
- od 1 sierpnia 2020r. - w przypadku

Tekst i foto:
UG Włodowice

wniosków składanych droga tradycyjną (listownie lub osobiście).
Ważne!!!
Wnioski
należy
składać do 30 listopada 2020r.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Przyznanie świadczenia Dobry
start nie wymaga wydania decyzji.
W przypadku podania adresu poczty
elektronicznej
Ośrodek
prześle
Wniodkodawcy informację o przyznaniu świadczenia.
2. Wnioski o zasiłek rodzinny
wraz z dodatkami składamy:
- od 1 lipca 2020r. - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną
- od 1 sierpnia 2020r. - w przypadku
wniosków składanych droga tradycyjną.
Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych wraz
z dodatkami kończy się wydaniem
decyzji administracyjnej.
3. Wnioski o fundusz alimentacyjny składamy:
- od 1 lipca 2020r. - w przypadku
wniosków składanych drogą elektroniczną

Tekst:
GOPS Włodowice
- od 1 sierpnia 2020r. - w przypadku wniosków składanych droga tradycyjną (listownie lub osobiście).
Postępowanie w sprawie przyznania
świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami kończy się wydaniem decyzji
administracyjnej.
4. Wniosków o świadczenie
wychowawcze (500+) nie składamy
w tym roku! Kolejne terminy składania wniosków:
- od 1 lutego 2021r. - wnioski elektroniczne, od 1 kwietnia 2021r. wnioski papierowe.
Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania
decyzji. W przypadku podania adresu
poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wniodkodawcy informację o przyznaniu świadczenia.
Od każdej wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia
odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Włodowicach (parter
pokój nr 4). Odwołanie nie podlega
opłacie skarbowej.
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Powszechny Spis Rolny 2020
W terminie od 1 września do 30
listopada 2020r., według stanu na
dzień 1 czerwca 2020r., na terenie
całego kraju odbędzie się Powszechny
Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie
rolnym jest obowiązkowy.
Spis rolny jest badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego
zakresu informacji o gospodarstwach
rolnych na wszystkich szczeblach
podziału terytorialnego kraju. Dane
ze spisu są wykorzystywane do oceny
zastosowanych i kreowania nowych
narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Podstawowym celem Powszechnego Spisu
Rolnego jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych
i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki
rolnej i społecznej na wsi oraz dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich,
struktury zasiewów upraw rolnych.
Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis
będzie
prowadzony
w gospodarstwach indywidualnych
oraz w gospodarstwach rolnych osób
prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa
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Zdalna Szkoła+

Tekst:
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Zdalna Szkoła+ w Gminie Włodowice
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Ponadto, Gmina Włodowice złożyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa drugi wniosek o dofinansowanie
na realizację projektu grantowego Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Planowany grant polegał będzie na zakupie 14 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, na kwotę: 42 798,00 zł.
Laptopy zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej we Włodowicach oraz Szkoły Podstawowej w Rudnikach.
Docelowo sprzęt trafi do nauczycieli oraz uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.
indywidualne) spisem rolnym zostaną
objęte wszystkie gospodarstwa rolne
o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa
o powierzchni poniżej 1 ha użytków
rolnych prowadzące działy specjalne
produkcji rolnej lub produkcję rolną
o określonej skali.
W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?
Podstawową metodą realizacji
spisu powszechnego będzie samospis
internetowy – każdy rolnik będzie
mógł dokonać spisu we własnym
domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z internetem, za
pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycz-

Nowa Rada Seniorów
W marcu zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice
powołano nową Radę Seniorów Gminy Włodowice na
kadencję 2020 – 2024. Skład osobowy nowej Rady ustalono na podstawie zgłoszeń, które wpłynęły do Urzędu
Gminy w wyniku ogłoszonego naboru kandydatów do Rady
Seniorów. W 9 – osobowej Radzie zasiadają mieszkańcy
naszej gminy aktywni w swoich środowiskach. Są to:
Pani Irena Mackiewicz (sołectwo Włodowice),
Pani Helena Ślusarczyk (sołectwo Hucisko),
Pan Ryszard Barczyk (sołectwo Góra Włodowska),
Pan Andrzej Dziwiński (sołectwo Rudniki),
Pan Zbigniew Ginalski (sołectwo Rzędkowice),
Pan Henryk Górny (sołectwo Morsko),
Pan Józef Jęderko (sołectwo Zdów),
Pan Jan Mucha (sołectwo Parkoszowice),
Pan Władysław Rapacz (sołectwo Włodowice).

nego. Uzupełniającą metodą udziału
w spisie będzie wywiad telefoniczny
(przeprowadzany przez rachmistrza
telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi
gospodarstwo rolne pod warunkiem,
że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do internetu będą mieli zapewniony dostęp do
pomieszczeń wyposażonych w sprzęt
komputerowy z dostępem do internetu w lokalu gminnego biura spisowego
(budynek Urzędu Gminy Włodowice,
ul. Krakowska 26).
Bieżące informacje o spisie rolnym
dostępne są na rządowej stronie
internetowej spisrolny.gov.pl

Tekst:
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Niestety z powodu rozprzestrzeniania się wirusa
Covid – 19 członkowie nowej Rady Seniorów nie mogli
odbyć swojego pierwszego posiedzenia, na którym miał
się odbyć wybór przewodniczącego rady, jego zastępcy
oraz sekretarza. Mamy jednak nadzieję, że już niebawem
będą mogli się spotkać i rozpocząć swoją działalność
jako Rada Seniorów II kadencji. Działalność Rady polegać
będzie na określaniu priorytetów potrzeb i problemów
seniorów gminy Włodowice oraz przedstawianiu propozycji dotyczących działań na rzecz środowiska osób starszych w naszej gminie.
Członkom Rady Seniorów I kadencji działającej
w latach 2016 – 2020 serdecznie dziękujemy za dotychczasową, aktywną działalność pod przewodnictwem Pana
Ryszarda Białego, a następnie Pana Henryka Górnego.

Laptopy dla uczniów

Tekst i foto:
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Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego – Gmina Włodowice.
Gmina Włodowice złożyła wniosek o dofinansowanie i otrzymała dotację
na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Dnia 28 kwietna 2020r. Gmina Włodowice zawarła z Centrum Projektów Polska
Cyfrowa umowę o powierzenie grantu. Projekt polega na zakupie laptopów do nauki,
zajęć. Liczba wspartych szkół: 2
Wskaźnik rezultatu: 23 szt. laptopów dla uczniów i nauczycieli.
Dofinansowanie na realizację projektu: 59 777,00 zł stanowi 100% kwoty wydatków
kwalifikowalnych projektu. Projekt obejmuje zakup laptopów, które zostają przekazane do Szkoły Podstawowej we Włodowicach oraz Szkoły Podstawowej w Rudnikach.
Planowany termin rozliczenia projektu – październik 2020r.

Kształcenie na odległość
12 marca b.r. z powodu epidemii
zakończyła się w szkołach nauka stacjonarna. Wszyscy związani z edukacją stanęli nagle w nowej, nieznanej
dotychczas rzeczywistości. 25 marca
na mocy rozporządzenia Ministerstwa
Edukacji Narodowej oficjalnie wprowadzono obowiązek zdalnego nauczania. Początki były trudne- pojawiły
się problemy z jakością sprzętu komputerowego, z internetem. Uczniowie
musieli niemal z dnia na dzień więcej
uczyć się samodzielnie, a rodzice systematycznie wspierać swoje pociechy. Dyrektorzy i nauczyciele stanęli

w obliczu konieczności dostosowania
treści podstawy programowej i oceniania uczniów w systemie zdalnego
nauczania. Z tygodnia na tydzień
praca on-line była doskonalona.
Podstawa programowa realizowana
była systematycznie z wszystkich
przedmiotów, aktywność uczniów
jest na bieżąco oceniana. Odbywały
się zajęcia rewalidacyjne i z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W tym trudnym czasie uczniowie
i ich rodzice mogli liczyć na wsparcie
wychowawców i szkolnych specjalistów. Prowadzone były elementy

Tekst: L.Ł.

zajęć świetlicowych i bibliotecznych.
Z powodzeniem udało się przeprowadzić zdalnie zadania ujęte w szkolnych planach pracy, np. Konkursy czy
akcję „Dorośli czytają dzieciom”. Od
25 maja szkoła organizowała w systemie stacjonarnym zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III oraz
konsultacje dla ósmoklasistów, a od
1 czerwca także dla uczniów klas IV
– VII. Mimo, że organizacja nauczania
on-line jest coraz wyższa, to jednak
wszyscy z utęsknieniem czekają na
szybki powrót do stacjonarnej edukacji.
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Inwestycje realizujemy
zgodnie z planem
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Sołectwo Morsko protestuje…
W poniedziałek 9 marca, na wniosek Wójta Gminy Włodowice, Sołtys
Morska Dagmara Derdoń - Wicepolska
zwołała zebranie wiejskie na którym
głównym punktem obrad było podjęcie stanowiska w sprawie budowy
szybkich kolej. Jednym z sztandarowych projektów Rządu RP jest budowa
Centralnego Portu Komunikacyjnego
w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego. Istotnym elementem jest

budowa nowych połączeń kolejowych
z tym lotniskiem. Jednym z wariantów jest budowa odcinka kolei, który
miałby przebiegać w rejonie Morska.
Mieszkańcy po zreferowaniu tego
zagadnienia przez wójta wyrazili
jednogłośnie zdecydowany sprzeciw
pomysłowi lokalizacji linii kolejowej
w naszym nieskażonym, atrakcyjnym
turystycznie i przyrodniczo regionie.
Uczestnicy wysłuchali także odczy-

tanego pisemnego stanowiska wójta
gminy, który wyraził także zdecydowaną dezaprobatę budowie linii
kolejowej w rejonie Jury Krakowsko
– Częstochowskiej. Zarówno jednogłośnie przyjętą uchwałę zebrania wiejskiego w Morsku jak również pisemne
stanowisko Wójta zostały przesłane
do dyrekcji Centralnego Portu Lotniczego. W zebraniu wzięło udział 40
mieszkańców Morska.

Porządki w pałacowym parku

Pomimo obowiązującego stanu
epidemicznego, w gminie Włodowice realizowane są wszystkie zaplanowane inwestycje. Najważniejsze
z nich to termomodernizacje dwóch
ważnych obiektów publicznych tj.
byłej szkoły w Rzędkowicach oraz
siedziby Zakładu Usług Komunalnych
we Włodowicach. Na chwilę obecną,
dwie niezależne firmy realizują
ocieplenie obu budynków. Zakładają
styropianowe garnitury na zewnętrz-

nych ścianach, ocieplają poddasza,
a także wymieniają stolarkę okienną i drzwiową. Budynki zmieniają
się nie do poznania. Po zakończeniu
robót będą piękne, a przede wszystkim przyjazne środowisku - już nigdy
nie będą emitowały do atmosfery dymu pochodzącego ze spalania
węgla. Na dobrym etapie są również
prace związane z solaryzacją budynków prywatnych naszych mieszkańców, którzy złożyli takie zapotrze-

Nowy samochód strażacki
dla OSP Rzędkowice
Niebywałe
i
spektakularne,
a wręcz historyczne wydarzenie miało
miejsce w czwartkowy wieczór 19
grudnia ubiegłego roku. Około godziny 19:15, do Rzędkowic przywieziony
został nowiutki specjalistyczny samochód bojowy marki „Mercedes”. Po
jego odbiór do wytwórni w Nakono-

wie woj. Kujawsko-Pomorskie, wczesnym rankiem udali się rzędkowiccy
strażacy, na czele z ich prezesem
druhem Czesławem Dydakiem. Na
miejscu przeszli intensywne przeszkolenie z obsługi tego „cacka” i udali się
w drogę powrotną. Mercedesa szczęśliwie przyprowadził wytrawny kie-

bowanie i przystąpili do programu.
Specjaliści – ankieterzy odwiedzają
każdy budynek zbierając odpowiednie dane niezbędne do zaprojektowania instalacji. W konsekwencji,
już w kilkunastu domach panele
solarne z tego projektu produkują
gorącą wodę.
Na wszystkie te roboty gmina
Włodowice pozyskała środki finansowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WSL.
Tekst i foto:
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rowca, dh Mariusz Haładus, który auto
od tej chwili będzie miał na swoim
stanie. Natomiast samo powitanie
nowego strażackiego Mercedesa zorganizowano w Rzędkowicach w iście
hollywoodzkim stylu. Po obu stronach
ulicy, w regularnym szpalerze, stali na
bojowo odziani strażacy – druhny i dru-
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Wraz z końcem czerwca zakończyły
się prace porządkowe w parku pałacowym we Włodowicach. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Starosty Zawierciańskiego Gabriela Dorsa a także
bardzo dobrej współpracy z władzami
naszej gminy, postanowiono wreszcie
z zabytkowym parkiem zrobić porządek. Prace powierzono wyłonionej
w postępowaniu specjalistycznej firmie
posiadającej uprawnienia do pielęgnacji roślinności zabytkowej. Pod ścisłym
nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Częstochowie dokonano przetrzebienia drzew rosnących
w parku. W większości były to tak
zwane samosiejki, drzewa owocowe,
oraz różnorakie gatunki drzew liściastych. Prace nie tylko wyeliminowały
zdziczałą część parku, ale także odsłoniły alejki, punkty widokowe, źródło
wraz ze zbiornikiem wody, a także,
a może przede wszystkim odsłoniły

południową elewację pałacu, która
od kilkudziesięciu lat zarastała drzewami skutecznie zasłaniając budowle oraz powodując jej destrukcję.
Dokonano także selektywnej wycinki
drzew w samym pałacu. Obecnie nasza
gmina przygotowuje się do przejęcia

tej nieruchomości od Skarbu Państwa
(parku i pałacu), a więc wykonane
prace będą sporym odciążeniem dla
naszego budżetu. Nadmienić należy że
środki na realizacje tego przedsięwzięcia pochodzą z dotacji otrzymanej od
Wojewody Śląskiego.

howie, którzy na komendę, jednoczenie odpalili race świetlne. Zarówno
dźwięk syreny na remizie jak również
sygnały dźwiękowo - świetlne wysłużonego już „Żuka” a także sygnały
„Mercedesa”, oznajmiły całej okolicy
o nowym nabytku. Nie zabrakło mieszkańców i dzieci którzy licznie przybyli
naocznie ocenić ten gwiazdkowy prezent. Podtrzymując dobrą tradycję
obficie skropiono auto szampanem.
Ten samochód o najwyższym europejskim standardzie, będzie służył nie
tylko Rzędkowicom, ale całej Gminie

a jak nadejdzie potrzeba, będzie
reagował nawet poza powiatem, dla
ratowania naszego majątku narodowego. Po uroczystym przywitaniu,
wprowadzono auto do garażu, który
na tą okazję został przez strażaków
kapitalnie wyremontowany. Tamtejsza
straż swoim zaangażowaniem i aktywną służbą dla społeczeństwa w pełni
zasłużyła na nowe auto, przesiadając się z 30. letniego żuka-staruszka zgodnie z duchem czasu na nowy
i świetnie doposażony wóz bojowy.
A oto jego niektóre parametry: Mer-

cedes – Benz Sprinter 519, napęd 4x4,
tylna oś z podwójnymi kołami, moc silnika 190 KM, kabina 6 osobowa, DMC
– 5000 kg, Zbiornik 1000 l wody i 100 l
substancji pianotwórczej, wysuwany maszt pneumatyczny na wysokość
4 metrów ponad dach, z lampami
LED 2 x 180 W, zestaw do ratownictwa technicznego. Koszt samochodu
418 tys. złotych w tym 218 z budżetu gminy a pozostałe środki z Urzędu
Marszałkowskiego i WFOŚiGW w Katowicach. Bogu na chwałę - ludziom na
ratunek.
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Operatywne, przedsiębiorcze,
pomysłowe i skuteczne działanie
pań z KGW Zdów i KGW Rudniki
Takimi przymiotnikami dzisiaj
określić możemy Panie stowarzyszone w KGW Zdów - „Borowianki”.
Chociaż Koło działa stosunkowo niedawno bo od około jednego roku, to
w swoim dorobku mają już sporo cennych inicjatyw. Organizują różnorakie społeczne wydarzenia i realizują
bardzo pomysłowe projekty. Ostatnio, absolutnym hitem, będącym
na czasie, stało się szycie maseczek
zabezpieczających przed zarażeniem
koronawirusem. Maseczki stały się
przedmiotem pierwszej potrzeby, ze
względu na prawny wymóg przebywania w miejscach publicznych po
zabezpieczeniu dróg oddechowych.
Kobiety zareagowały na tę potrzebę
chwili błyskawicznie. Skrzyknęły się,
a że krawiectwo nie jest im obce,
rozpoczęły żmudną produkcję, która
obecnie idzie w setki sztuk. Nasze
bohaterki wiedzą, że w tej chwili ich
działalność jest bardzo potrzebna
i nie marnują żadnej wolnej chwili.
Do minionej niedzieli wszyscy mieszkańcy Zdowa otrzymali nieodpłatnie,
fachowo wykonane maseczki. Sporej
pomocy udzielili miejscowi strażacy
oraz sołtys Zdowa - Zbigniew Piekarczyk, dostarczając je pod każdy adres
w Zdowie. Czy Panie czują się boha-

10

11

Fakty Gminy Włodowice

Tekst i foto:
UG Włodowice
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JUBILEUSZ 800 -lecia WŁODOWIC
Szanowni Państwo
Niniejszym, mając na względzie zagrożenie dla zdrowia i życia wywołane epidemią koronawirusa,
pragnę przekazać Szanownym Państwu medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”
nadane na mój wniosek przez Prezydenta RP.
Pierwotnym zamierzeniem moim było, abyście Państwo mogli być nimi udekorowani podczas specjalnej uroczystości,
dla uświetnienia także Jubileuszu 800 - lecia Włodowic, na którą zaproszony został Pan Prezydent Andrzej Duda.
Niestety, pandemia pokrzyżowała nasze piękne i ambitne plany. Zmuszeni zostaliśmy przebywać w domu.
Czas jednak bardzo szybko płynie, a każda chwila jest piękna i ważna.
Toteż postanowiłem nie czekać już dłużej. Obecnie nie ma żadnej pewności kiedy zagrożenie ustąpi
i zrobi się na tyle bezpiecznie, że będzie można w licznym gronie świętować Wasz wspaniały Jubileusz.
Planowałem spotkać się ze wszystkimi Parami, które obecnie obchodzą Złote Gody oraz Waszymi bliskimi,
pogratulować Wam i szczerze uścisnąć.

terkami? Odpowiadają, że robią to
z serca, bo tego wymaga wyjątkowa
sytuacja. Drogie Panie „Borowianki”,
właśnie w obecnej chwili Waszym
poświęceniem i zaangażowaniem zdajecie egzamin celująco.
Także piękną ideę szycia maseczek
podjęły Panie z KGW Rudniki. Maseczki w dobie pandemii, nadal są bardzo
oczekiwanym artykułem codziennego użytku. Toteż Panie jak zwykle,
wychodząc na wprost oczekiwaniom,
postanowiły wykorzystać swój potencjał i umiejętności. Swoimi maszynami, we własnych domach, w ostatnich
dniach kwietnia potrafiły uszyć kilkaset
masek. Do produkcji użyto materiałów bawełnianych najwyższej jakości.
Wartym podkreślenia są także gustowne kolory, pasujące na każdą okazję.
Gospodynie, po zdezynfekowaniu,
w reklamówkach wraz z życzeniami
zdrowia, rozdadzą nieodpłatnie swoje
maseczki mieszkańcom Rudnik i Skałki.
Specjalne podziękowania muszą
trafić też do Pani Bożeny Miśty, mieszkanki Rudnik, członkini tamtejszego
Koła Gospodyń Wiejskich. Dotychczas
hobbistycznie produkowała ozdoby
choinkowe lub wielkanocne baranki,

to w obecnej chwili w dobie zagrożenia epidemicznego postanowiła przekierować cały swój zmysł organizatorski i zdolności manualne na szycie
maseczek. Te jakże dziś oczekiwane
i deficytowe wyroby szyje z ogromną
pasją z własnego materiału, poświęcając każdą chwilę wolnego czasu.
Pierwszą partię przekaże dla Instytutu
Onkologii w Gliwicach, a w miarę rozwoju produkcji przeznaczy je także
dla innych potrzebujących placówek
służby zdrowia. Pomysł godny największego szacunku.

Życie jednak zmusiło do rezygnacji z tych zamierzeń.
Swoistym wytłumaczeniem mojego nietypowego działania jest głęboka troska o zdrowie Państwa
i Waszych rodzin. Sądzę, że wybaczycie mi Drodzy Państwo i przyjmiecie nadane Wam państwowe odznaczenia.
Życząc Państwu wszystkiego co w życiu najpiękniejsze, przekazuję także życzenia abyśmy wszyscy
w zdrowiu przetrwali te trudne dla nas wszystkich dni i jak najszybciej powrócili do normalności.
Włodowice, 02 czerwca AD 2020

Złote Gody – 50 lecie małżeństw
28 par małżeńskich z terenu
naszej gminy obchodziło swój
piękny Jubileusz Złotych Godów.
Z tej okazji Wójt Gminy Włodowice wysłał do Jubilatów list wraz
z gratulacjami, medale za długoletnie pożycie małżeńskie oraz drobny
upominek. Niestety z powodu epidemii uroczystość ta miała zupełnie inny
przebieg. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Jubilatów oraz ich rodzin
zadecydowano o wysłaniu poprzez
operatora pocztowego medali, które
na wniosek Wójta Gminy Włodowice
nadał naszym Jubilatom Prezydent RP
Pan Andrzej Duda.
Oto nasi Jubilaci:

Gębka Henryk i Wiesława
Gębski Andrzej i Danuta
Janoska Eugeniusz i Janina
Jędruszek Władysław i Anna
Kondas Jerzy i Elżbieta
Kuźniak Stanisław i Aleksandra
Mikoda Wiktor i Aleksandra
Mucha Władysław i Barbara
Radosz Kazimierz i Bogna
Stemplowski Stanisław i Genowefa
Wałek Piotr i Janina
Wróblewski Franciszek i Stanisława

Domagała Jan i Cecylia
Dziwiński Władysław i Maria
Grela Aleksander i Genowefa
Labocha Witold i Maria
Lenartowicz Henryk i Maria
Machura Wiesław i Krystyna
Maciążek Zdzisław i Barbara
Maligłówka Kazimierz i Marta
Migdał Adam i Elżbieta
Molenda Jan i Krystyna
Opałka Alojzy i Zofia
Piotrowski Józef i Zofia
Szymocha Władysław i Krystyna
Tomecki Piotr i Helena
Trepka Lesław i Alicja
Trepka Wojciech i Grażyna
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...

Hałda kopalniana w Rudnikach 1969r.
Zachęcamy posiadaczy starych fotografii do udostępnienia ich w celu publikacji.
Gwarantujemy zwrot oryginału. Prosimy o kontakt z Redakcją.

Urodziny najstarszej naszej mieszkanki
30 stycznia był dniem 95. urodzin Pani Zofii Trepki – najstarszej
z obecnie żyjących mieszkanek Włodowic. Jubilatka urodziła się w 1925
roku we Włodowicach i większość
swojego życia spędziła tu, pomijając okres zamieszkiwania w Sosnowcu. Pomimo swojego wieku jest
samodzielną, energiczną, ale nade
wszystko bardzo życzliwą i lubianą
osobą. W naszą historię wpisała się
złotymi zgłoskami, będąc wzorową żoną (w małżeństwie wspólnie
z mężem Władysławem przeżyła 67
lat), matką oraz babcią, wychowując
swoje dzieci i wnuczęta. Zasłynęła
także ze swojej pobożności i patriotyzmu. Do Szacownej Jubilatki z okolicznościową wizytą udali się Wójt
Gminy Włodowice wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Włodowice.
Złożono życzenia urodzinowe, przekazano okolicznościowe upominki,
list gratulacyjny a także odśpiewano

gromkie „Dwieście Lat”. Nie obyło
się bez okolicznościowego, symbolicznego toastu za zdrowie Pani Zofii.

W uroczystości uczestniczył także syn
Jubilatki, Pan Włodzimierz Trepka.
Tekst, foto: UG Włodowice

