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Winnica we Włodowicach
Bardzo nietypową i rzadką jak na
nasze warunki klimatyczne pasją może
pochwalić się pan Janusz Kuśmierek
zamieszkały w Myszkowie, a wywodzący się ze Szczecina. Winiarstwem
pasjonuje się od ponad trzydziestu
lat. Obecnie od 11 lat jest właścicielem działki, gdzie wcześniej uprawiał truskawki. Jednak po ukąszeniu
przez żmiję zygzakowatą postanowił
zmienić profil swoich upraw i zasadził
krzewy winnej latorośli. Wówczas był

Przywrócenie
praw
miejskich
strona

jednym z prekursorów zakładania
winnic w naszym regionie. Początkowo, szukając najlepszej odmiany
nasadził 48 różnorodnych gatunków
tej szlachetnej rośliny. Wybrał dwie,
które we Włodowicach najlepiej owocują, to solaris i regent. Owoce są
tu bardzo słodkie, zawierają nawet
do 28 % cukru. Winnica rozpościera się na powierzchni 0,56 ha, gdzie
nasadzonych jest ponad 1700 winnych krzewów. Wartym podkreślenia

Święto Strażaka
w naszej gminie
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jest oparcie produkcji wyłącznie na
nawozach naturalnego pochodzenia. Dotychczas w rekordowym 2017
roku, jeśli chodzi o zbiory, właściciel zebrał ponad 4 tony owoców
z których wyprodukował około 2 tyś
litrów wybornego wina, białego oraz
czerwonego. Pan Janusz w miejscu
zamieszkania posiada „Winiarnię
Jurajską Józefa” w której niebawem
będzie można zakupić wina pochodzące z włodowickiej winnicy.

Rodzinne powitanie
lata w Zdowie
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Opłaty za odpady zgodne z prawem
jęta w sposób określony w ustawie
przez podmiot do tego uprawniony
i w przewidzianej prawem formie
a takie stanowienie prawa nie narusza zasad sprawiedliwości społecznej
czy demokratycznego państwa prawnego. Tak ustanowione normy nie
tworzą sytuacji dyskryminującej czy
godzących w zachowanie równowagi
w stosunkach społeczności gminnej.
Sąd w uzasadnieniu wydanego wyroku
zauważył, że przyjęte przez Gminę
szacunki, prognozy muszą uwzględniać istniejącą dynamikę zdarzeń na
rynku odpadów w tym wzrost kosztów
utrzymania systemu odbioru odpadów
na terenie Gminy co zostało uwzględnione w sposób prawidłowy przy
ustalaniu wysokości stawek opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec bezzasadności zarzutów
skarżącego Sąd skargę oddalił.

W dniu 21 kwietnia 2021 roku
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gliwicach rozpoznawał skargę
mieszkańca Gminy Włodowice na
uchwałę Rady Gminy Włodowice
z dnia 12 sierpnia 2020 r. nr 163/
XVII/2020 w przedmiocie opłat za
zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyrokiem z dnia 21 kwietnia
2021r Sygn. akt. I SA/GI 205/21 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił przedmiotową skargę nie
dopatrując się naruszeń prawa wskazanych w skardze.
Sąd oceniając zebrany w sprawie
materiał dowodowy nie stwierdził
jakichkolwiek naruszeń prawa to jest
art. 6 k pkt. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach czy
art. 2 i art. 84 Konstytucji RP wskazując że wysokość opłat została przy-

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach informuje,
iż od dnia 17.05.2021r. Inkasent rozpoczął pracę w terenie.

Harmonogram odczytów:

- miesiące nieparzyste: Morsko, Parkoszowice, Rzędkowice, Góra Włodowska, Zdów,
Hucisko, Kopaniny oraz Skałka,
- miesiące parzyste: Włodowice oraz Rudniki.
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Zgłoś!

Masz ciekawe hobby?
Piszesz wiersze,
albo coś zbierasz
i chcesz zaprezentować
swoją kolekcję.
Zgłoś się do nas
i podziel swoją pasją!
Zainteresowanych prosimy
o kontakt z Redakcją.
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Przywrócenie praw miejskich
Idea przywrócenia praw miejskich
Włodowicom spotkała się z bardzo
dużym zainteresowaniem. Oczywistym jest, że to zupełnie wyjątkowa
okoliczność wywołująca z wiadomych względów bardzo wiele emocji.
Rada gminy Włodowice dotychczas,
na dwóch kolejnych sesjach przyjęła dwie uchwały z których pierwsza
mówi o wszczęciu procedury, natomiast druga o konsultacjach społecznych z mieszkańcami gminy w tej
sprawie. Obie uchwały były projektami Wójta i zostały uchwalone przez
Radę jednomyślnie. Nasza sytuacja
jest bardzo korzystna, albowiem
w ostatnich latach prawa miejskie
nadaje się miejscowościom, które je
utraciły w ramach represji po powstaniu styczniowym. Od stycznia tego
roku w Polsce jest 10 nowych miast,
którym prawa miejskie przywrócono,
gdyż zostały im zabrane po klęsce

Pieczęć Miasta Włodowice
z roku 1589
powstania 150 lat temu. Spełniamy
także inne warunki, jak chociażby
dobrze rozwinięta infrastruktura,
szkolnictwo, komunikacja, a nade
wszystko układ urbanistyczny rynku
i ulic, świadczący o średniowiecznym
rodowodzie miejskim Włodowic.

Procedura nadawania (w naszym
przypadku przywracania) praw miejskich w polskim prawodawstwie jest
mocno sformalizowana. Konieczne jest
spełnienie pewnych wymogów, przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wszystkich sołectw naszej gminy.
Takie konsultacje w oparciu o przyjętą uchwałę Rady Gminy Włodowice,
poprzedzone kampanią informacyjną
przeprowadzone zostaną jesienią tego
roku. Każdy z naszych mieszkańców
będzie się mógł wypowiedzieć czy
jest za przywróceniem Włodowicom
praw miejskich nadanych przez króla
Polskiego, a zabranych przez cara
Rosji. Mocno wierzymy, że w tych konsultacjach zechce wypowiedzieć się
jak największa część społeczeństwa,
popierając tą piękną ideę. Wszyscy
będziemy dumni, że przyczyniliśmy
się do sprostowania niesprawiedliwości dziejowej.

Nasz rynek uzupełniony

Na rynku we Włodowicach,
w gablotach wizerunkowych umieszczone zostały tablice prezentujące
fotografie przedstawiające zmiany,
jakie zachodziły w wizerunku naszego rynku oraz prezentujące piękno
i urok naszej stołecznej miejscowości WŁODOWICE. Tablice wzbogacają
wiedzę o tym sołectwie, które pretenduje obecnie do statusu miasta.
Dedykowane są wszystkim naszym
mieszkańcom, a także bardzo licznie
przybywającym do nas turystom.
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Co nowego w Budżecie Gminy Włodowice?
Podczas sesji Rady Gminy Włodowice w ostatnim okresie zostały
zabezpieczone środki w wysokości
25 206,48 zł między innymi na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego.
Radni Gminy Włodowice cały czas
chętnie wspierają Powiat Zawierciański w budowie chodników wzdłuż
dróg powiatowych. Na ten cel została zwiększona kwota dofinansowania na chodnik w Zdowie przy ulicy
Topolowej w wysokości 11 475,00 zł,
w sumie zostały zabezpieczone środki
w wysokości 40 000,00 zł. Ponadto
Gmina Włodowice cały czas uczest-

niczy w dofinansowaniu do budowy
dróg powiatowych. I tak w ostatnim
czasie zabezpieczono 280 000,00 zł
na projekt budowy drogi Parkoszowice-Włodowice.
Przy ulicy Kolejowej poprawi się
bezpieczeństwo, Gmina Włodowice
w porozumieniu z Gminą Żarki uruchomi oświetlenie wzdłuż w/w ulicy
przeznaczając na ten wspólny cel
prawie 8 000,00 zł.
Zostały zwiększone środki pieniężne na takie inwestycje jak:
wykonanie nawierzchni asfaltowej
w Parkoszowicach o kwotę 31 500,00
zł oraz na wykonanie nawierzchni
asfaltowej przy remizie OSP Zdów
o kwotę 38 500,00 zł. Na powyższe

zadania Radni Gminy Włodowice
również wyrazili swoje poparcie.
Rada Gminy także poparła zadanie: Budowa drogi dojazdowej do pól
w obrębie Morsko. Na ten cel zaplanowano 198 150,00 zł.
Całkowicie nową inwestycją
w budżecie Gminy Włodowice jest
zabezpieczenie środków w wysokości
70 000,00 zł na wykonanie prac projektowych dla budowy drogi od ulicy
Świerkowej w Skałce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód.
Zabezpieczone środki na powyższe zadania pozwolą aby naszym
mieszkańcom żyło się lepiej i bezpieczniej w naszej Małej Ojczyźnie.

Ważne zmiany w programie
„Czyste powietrze”
– wycofanie dotacji na kotły węglowe oraz podwyższenie progów dochodowych
Zakup i montaż kotła na węgiel
w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie realizowany tylko do
31 grudnia 2021 r. Uzyskanie dotacji
na wymianę kotła na węgiel będzie
możliwe pod warunkiem: złożenia
wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel, zakup kotła na
węgiel, wystawienia faktury za kocioł
i montaż do 31 grudnia 2021 r.
Powyższy warunek nie dotyczy
wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie.
Od 1 lipca 2021 r. zwiększone są
progi dochodowe uprawniające do
podwyższonego poziomu dofinansowania. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do
175 proc. najniższej emerytury, czyli
do 2 189,04 zł. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie
ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do
1 563,60 zł.
Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów
„Czyste Powietrze” i „Stop Smog”,
dzięki czemu więcej osób będzie

mogło skorzystać z podwyższonego
poziomu dofinansowania w programie
„Czyste Powietrze”.
Od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty
został nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową
spłatę kapitału kredytu bankowego w oparciu o Program priorytetowy
„Czyste Powietrze”. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można
złożyć wyłącznie w bankach które
przystąpiły do jego wdrażania. Lista
banków udzielających kredytu obję-

tego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie
internetowej
www.czystepowietrze.gov.pl
oraz na stronie internetowej
WFOŚiGW w Katowicach
www.wfosigw.katowice.pl
Gminny punkt
konsultacyjno - informacyjny:
Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
Tel. 34 315 30 01 wew. 108 lub 143
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Kolejny sukces gminy
w pozyskiwaniu funduszy
Nasza gmina może poszczycić
się kolejnym sukcesem, albowiem
w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, w konkursie dedykowanym dla gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 700 tyś. zł na budowę miejsca
przesiadkowego w Rudnikach. Pomysł
został wysoko oceniony i tym samym
uplasowaliśmy się wśród dwunastu
gmin w woj. śląskim, którym dofinansowanie przyznano. Punkt przesiadkowy zlokalizowany zostanie przy
głównym skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Ogrodowej. Pomysł świetnie się
wpisuje w ogólnoeuropejski trend
zmniejszania ilości pojazdów w centrach miast, pozostawianie ich poza
granicami, aby komunikacją zbiorową

docierać do wybranych miejsc. Idea
punktu wykorzystywana, także będzie
przez rowerzystów którzy przywożąc tu swoje rowery autobusem lub
samochodem, w Rudnikach rozpoczną swoją trasę na Jurze. Oczywistym
jest, że inwestycja świetnie wkomponuje się w centrum tej największej
miejscowości w naszej Gminie i znakomicie poprawi funkcjonalność i este-

tykę miejsca, które w obecnej chwili
pozostawia wiele do życzenia. Bardzo
podobne rozwiązanie funkcjonuje już
od niemal dwóch lat we Włodowicach,
gdzie na pięknie zrewitalizowanym
rynku zarówno turyści jak i mieszkańcy ościennych miejscowości, pozostawiają swoje samochody aby przesiąść
się na rowery lub do wspólnego, większego samochodu.

Mercedesem przez Jurę
W niedzielne południe 23 maja,
jak jeszcze nigdy w naszej historii, do
Włodowic zjechało rekordowo dużo
samochodów marki Mercedes. Powodem obecności był zorganizowany przez
pasjonatów motoryzacji rajd samochodowy o wymownej nazwie „Mercedesem przez Jurę”. Grubo ponad setka
samochodów tej renomowanej marki
zagościła na parkingu przy Urzędzie
Gminy, skąd rozpoczął się rajd. Jego

głównym założeniem było podziwianie
walorów turystycznych poprzez zdobywanie fotopunktów na trasie przejazdu, oraz promocja naszego jurajskiego
regionu. Kryterium szybkości przebytej
trasy w ogóle nie było brane pod uwagę.
Uczestnicy po otrzymaniu stosownych
mapek z trasą wyjeżdżali z dwuminutowym odstępem czasowym, zapobiegającym wywoływaniu utrudnień w ruchu,
aby po przejechaniu trasy wrócić do

Włodowic na podsumowanie i rozdanie nagród. Nad bezpieczeństwem
uczestników w rejonie startu i mety jak
zwykle czuwali nasi niestrudzeni strażacy z OSP Włodowice. Impreza z uwagi
na ogromne zainteresowanie uczestników, wspaniale dopracowana logistycznie, z pewnością stała się zaczynem do
podobnych rajdów w przyszłości. Rajd
odbył się pod patronatem Wójtów Gmin
Włodowice i Kroczyce.

Działaj lokalnie 2021
„Wszyscy na start”- taki projekt
Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach otrzymał dofinansowanie
z Działaj Lokalnie 2021.Pozyskane
zostało 5000 zł, na realizację lokalnych działań. W tym roku, w programie” Działaj Lokalnie”, można było
pozyskać dofinansowanie na walkę ze
skutkami pandemii, jak również na
wzmocnienie aktywności społecznej.
Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach postanowił po ciężkim pande-

micznym czasie, na nowo zintegrować
mieszkańców naszej Gminy.

Podczas realizacji projektu odbędą
się rajdy rowerowe, rajd pieszy, warsztaty z dziećmi, jak i konkurs dla KGW
i grup nieformalnych z naszej gminy,
na produkt lokalny „smaki dzieciństwa”. Przed nami więc wiele ciekawych działań dla młodszych i starszych
mieszkańców Gminy, na które serdecznie zapraszamy. Wszystkie ogłoszenia
dotyczące projektu można znaleźć na
stronie FB Gminnego Ośrodka Kultury
i Gminy Włodowice.
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Święto Strażaka w naszej gminie
Tegoroczne
obchody
rocznicy
męczeńskiej
śmierci Św. Floriana,
patrona
strażaków,
w naszej gminie zostały
zorganizowane w dniu 3
– go maja, przez druhów
z OSP Rudniki, Zdów
i Rzędkowice. W kościołach odbyły się uroczyste
msze święte w intencji
strażaków i ich rodzin.
Księża
podziękowali
strażakom za ich trud
i poświęcenie oraz udzielili błogosławieństwa na
dalszą służbę zgodnie ze
strażackim zawołaniem,
Bogu na chwałę ludziom
na ratunek.

Wyjątkowe zebranie
W obecnej chwili trwa kampania
zebrań sprawozdawczo – wyborczych
we wszystkich jednostkach strażackich w naszej gminie. Na chwilę
przekazania do druku tego numeru
„FAKTÓW”, zebrania odbyły się już
w Zdowie, Parkoszowicach i Włodowicach. Bardzo ważnym wydarzeniem było wybranie nowych władz
w poszczególnych OSP. W dniu 12
czerwca we Włodowicach dotychczasowego naczelnika, Zdzisława Struzika zastąpił Filip Jureczko. Druh Zdzi-

sław Struzik nieprzerwanie od 35 lat
wzorowo pełnił funkcję naczelnika
w tamtejszej Straży, a także Komendanta Gminnego we Włodowicach
w latach 1991 – 2016. Jest w naszej
gminie największym strażackim autorytetem i niekwestionowanym guru.
To między innymi dzięki jego pasji
i bardzo efektywnej pracy, pożarnictwo w naszej gminie rozwinęło się
i stoi na bardzo wysokim poziomie.
W zebraniu wziął udział Komendant
PSP brygadier Artur Łągiewka, dzięku-

jąc za wyjątkową postawę i poświęcenie, Prezes Gminny OSP Adam
Szmukier, dokonał dekoracji byłego
naczelnika medalem „Zasłużony dla
Pożarnictwa Powiatu Zawierciańskiego”. Natomiast wdzięczni włodowiccy strażacy ufundowali swojemu
naczelnikowi okolicznościowy upominek. Druh Zdzisław nadal będzie
pełnił służbę jako Członek Zarządu.
Podsumowanie wszystkich strażackich zebrań ukaże się w przyszłym
numerze naszej gazetki.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WŁODOWICE!
Od 1 lipca 2021 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.
CEEB jest rejestrem budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich źródeł ciepła i spalania paliw.
Wszyscy właściciele, zarządcy budynków lub lokali mieszkalnych i niemieszkalnych mają obowiązek
złożenia deklaracji do 30 czerwca 2022 roku, a w przypadku nowych budynków właściciele mają 14 dni
na złożenie deklaracji. Odpowiednie druki dla budynków mieszkalnych oraz budynków niemieszkalnych
są dostępne na stronie Urzędu Gminy Włodowice urzad@wlodowice.pl,jak również na stronie
www.zone.gunb.gov.pl w zakładce „Do pobrania”, a wersja papierowa w Urzędzie Gminy Włodowice.
Wypełnione deklaracje można złożyć drogą elektroniczną za pomocą PeUP,
a wersje papierowe do biura podawczego Urzędu Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.
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Niesamowicie piękna,
ponad stuletnia włodowicka tradycja
Od samego utworzenia czyli
od 1918 roku, strażacy skupieni
w Orkiestrze Dętej przy OSP Włodowice, w każdy niedzielny poranek
majowy wygrywają utwory religijne z wieży naszego kościoła. Koncert rozpoczyna się o godzinie 7:00
i trwa około 50 minut. To kilkanaście przepięknych pieśni maryjnych
granych przez naszych wirtuozów
przyciągają uwagę całej okolicy.
Nie tylko mieszkańcy Włodowic ale
nawet okolicznych miejscowości
słyszą pięknie wygrywane utwory.
Przy sprzyjającej pogodzie słyszani
są nawet w myszkowskiej dzielnicy
Światowit. Tradycja ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie,
w obecnym składzie są druhowie,
których dziadkowie i ojcowie również grali majówki z wieży kościoła.
Obecnie ze względu na pandemiczne obostrzenia arcymistrzowie spotykają się na placu kościelnym, aby
dochowując tradycji grania nie narazić się na komplikacje zdrowotne.

Srebrne medale za
„Zasługi dla obronności kraju”
Niecodzienna uroczystość miała
miejsce 7 czerwca w naszym urzędzie. Srebrnymi medalami przyznanymi przez Ministra Obrony Narodowej „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI
KRAJU”, zostali odznaczeni rodzice, których trzech lub więcej synów
odbyło zasadniczą służbę wojskową.
Przyznano 2 takie medale. Odznaczenia otrzymała Pani Zofia Sokolińska
ze Zdowa oraz Pan Stanisław Cocek
z Włodowic. Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Włodowice.
Zaproszenie otrzymał i przybył na
uroczystość, aby również osobiście
wręczyć medale ppłk. Andrzej Kłuś Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie. Na uroczystości
obecny był syn Pana Stanisława - mł.

chor. Paweł Cocek, który jest zawodowym żołnierzem 10 Brygady Kawa-

lerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie.
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Msza św. w Rzędkowicach
Po długim okresie zamknięcia
spowodowanym epidemią i obostrzeniami, wreszcie udało się zorganizować długo oczekiwaną mszę plenerową, która stała się już naszą tradycją
i na stałe wpisała się w kalendarz
gminnych uroczystości. Msza odbyła
się 31 maja jak zawsze na skałach
w Rzędkowicach. Na zaproszenie
księży proboszczy z parafii Włodowice, Zdów i Góra Włodowska do
naszej gminy przybył już nie po raz
pierwszy Ksiądz Biskup Andrzej Przybylski. Biskup zachwycony pięknem
naszej okolicy pobłogosławił wszystkim obecnym, podziękował za zaproszenie i obiecał że za rok znów do
nas wróci. Msza święta była zakończeniem majówki – litanii do Matki
Bożej, która odprawiana jest przez
cały miesiąc maj. Mieszkańcy naszej
gminy licznie przybyli na tą uroczystość. We mszy świętej brały udział
dzieci, które przystąpiły do pierw-

szej Komunii Świętej, dzieci obchodzące rocznicę przyjęcia Komunii.
Nie zabrakło jak zawsze obecnych
na takich uroczystościach pań z KGW

Rzędkowice, Przedstawicieli Straży
OSP z terenu gminy, Orkiestry przy
OSP Włodowice i Skautingu Jurajskiego.

Zmiana proboszcza w Rudnikach
Dekretem metropolity częstochowskiego, dotychczasowy proboszcz parafii Rudniki ks. Stanisław Styczyński, przeniesiony został
w stan emerytury. Posługę w Rudnikach pełnił przez dziewięć ostatnich
lat. W niedzielę 27 czerwca, podczas
odpustowej mszy nastąpiło jego uroczyste pożegnanie. Ksiądz Stanisław
pozostanie w pamięci jako wzorowy
gospodarz wykonujący wiele bardzo
pożytecznych działań i inwestycji.
Każdego roku odcisnął swoją aktywnością piętno w swojej parafii. Do
jego
najważniejszych
dokonań,
oprócz wspaniałej pracy duszpasterskiej zaliczyć można: termomodernizację plebanii, budowę dzwonnicy,
wymianę drzwi głównych oraz nagłośnienie w kościele, remont garażu,
budowę ogrodzenia pomiędzy plebanią i kościołem, a nade wszystko
instalacja pięknych witraży w oknach
rudnickiego kościoła. Ksiądz na emeryturze zamieszka w domu parafialnym w Zawierciu Borowym Polu.

Nowym proboszczem parafii Rudniki od 1 lipca będzie ksiądz Bartłomiej Kosecki, dotychczasowy wikariusz w Parafii Św. Jana Pawła II
w Zawierciu.
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Wyścig kolarski
Za nami wyścig kolarski zorganizowany już po raz 18 na terenie
naszej Gminy w dniach 14-16 maja.
Tym razem dla uczczenia Roku Jubileuszowego postanowiono, po uzyskaniu
zgód odpowiednich instytucji powiatowych, aby trasa przebiegała przez
Jubileuszowe Włodowice. Tu rozpoczynała się i kończyła pętla licząca
ponad 11 km. Sytuacja pandemiczna
do samego końca nastręczała organizatorom sporo obaw, czy aby wszystko
nie zostanie nagle odwołane. Władze
gminy, nie zważając na niepewność
całą parą przygotowywały się do tego
wyjątkowego wydarzenia. Może też
dlatego dopisało nam spore szczęście
i cała misterna organizacyjna układanka spełniła się doskonale. Rekordowo dopisali kolarze, którzy spragnieni sportowej rywalizacji, z sześciu
krajów (w tym także z Belgii i Estonii) zgłosili się w rekordowej liczbie:
496 zawodniczek i zawodników. Sama
trasa, która przebiegała przez gminy
Włodowice, Niegowa i Żarki wymagała bardzo starannego przygotowania

nawierzchni, a także prewencyjnego zabezpieczenia przez policjantów
i naszych niezawodnych strażaków.
Natomiast podsumowanie i wręczenie nagród, które odbyło się w rejonie hotelu „Orle Gniazdo” w Hucisku
przebiegło w filmowym stylu. Tam też
działacze Polskiego Związku Kolarskiego, sędziowie i zawodnicy skierowali na ręce Organizatora P. Andrzeja

Chmurzewskiego oraz Wójta naszej
Gminy podziękowania za wzorowo
przygotowany i zrealizowany wyścig.
To zasługa wszystkich którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się
do zorganizowania tej świetnej sportowej imprezy, także naszych mieszkańców którzy nie bacząc na utrudnienia w ruch drogowym wspaniale
kibicowali zawodnikom.

Rodzinne powitanie lata w Zdowie
W dniu 26 czerwca 2021, odbył się
w Zdowie piknik rodzinny na powitanie lata. Piknik zorganizowany był
przez Sołtysa Zbigniewa Piekarczyka, Radę Sołecką, KGW Borowianki,
pod patronatem Wójta Gminy Włodowice. Mimo chwilowego ulewnego
deszczu w końcu słońce rozświetliło
imprezę. Dzieci z naszej miejscowości wystąpiły przed widownią, otrzymały prezenty ufundowane przez
sponsorów. Za co jesteśmy wdzięczni. Odbyły się również konkursy
plastyczne i sportowe prowadzone
przez Gminny Ośrodek Kultury we
Włodowicach. KGW Borowianki umilały wspólnie spędzony czas, wystąpiły na scenie w pięknych ludowych
aranżacjach oraz przygotowały stolik
słodkości, a także dania takie jak:
bigos, placki po węgiersku, żurek,
kiełbaski. Piknik odwiedzili nie tylko
mieszkańcy Zdowa ale także turyści

i mieszkańcy innych miejscowości.
OSP Zdów przygotowało emocjonujący pokaz ratownictwa. Gwiazdami
wieczoru były siostry Julia i Wiktoria
Szlachta z Kroczyc, oprawę muzyczną prowadził Dj Michał Dorobisz,
a zabawę taneczna prowadził zespół

Tajfun. KGW Borowianki wzięło udział
w ogólnopolskim konkursie – „Bitwa
regionów”, prezentując regionalną
potrawę, prażonki. Konkursowy filmik
można obejrzeć na stronie Borowianek, Gminnego Ośrodka Kultury oraz
na stronie Gminy Włodowice.
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Brawo! Uczniowie SP Rudniki!
W dniu 25 czerwca zakończył
się wyjątkowo trudny rok szkolny.
Za sprawą izolacji, zdalnych lekcji
i wielu obostrzeń, ten rok nie był łatwy
dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Z sal lekcyjnych zajęcia zostały przeniesione do sieci, a uczniowie
nie mogli spotykać się z rówieśnikami. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudnikach poradzili sobie ze
zdalnymi zajęciami i z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Walka z pandemią nie jest łatwa,
jednak pomimo wszelkich przeciwności udało się im osiągnąć wysokie
wyniki edukacyjne. Miniony rok był
pełen wydarzeń. Nowy rok szkolny
2020/2021 rozpoczęliśmy uroczyście 1 września 2020r. po długiej
nieobecności w szkole spowodowanej sytuacją epidemiologiczną. Nasi
uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego powrotu i przebywania w szkole, które są zapisane
w Wewnętrznej Procedurze Bezpieczeństwa oraz otrzymali maseczki
ochronne i ufundowane przez pana
Wójta Adama Szmukiera oraz kominy.
Kilka dni później wykorzystując
piękną jesienna pogodę i „zieloną”
salę lekcyjną na szkolnym podwórku
uczestniczyliśmy w akcji „Narodowe
Czytanie”- uczniowie klas starszych
czytali dramat „Balladyna” autorstwa Juliusza Słowackiego. Wszystkie klasy wybrały swoje samorządy klasowe oraz przedstawicieli do
Samorządu Uczniowskiego i nowego
opiekuna. Opracowaliśmy klasowe
zasady zachowania uwzględniające
reżim sanitarny i dbałość o zachowanie zasad higieny. Uczciliśmy 81
rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Nasze uczennice złożyły swoim
kolegom życzenia z okazji Dnia Chłopaka.  Przyłączyliśmy się do akcji
„Sprzątania świata” i przywitaliśmy
jesień Dniem Pieczonego Ziemniaka.
Lato pożegnało nas piękną, słoneczną
i ciepłą pogodą… W październiku uroczyście świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, a klasa I złożyła Ślubowanie i uroczyście została przyjęta
do szkoły. Obchodziliśmy XX Dzień
Papieski i Dzień Szkolnej Biblioteki. Szkolne Koło Wolontariatu zorga-

nizowało zbiórkę karmy dla zwierząt
ze schroniska w Zawierciu i przygotowało Dzień Zwierzaka. Uczniowie
klasy I zostali pasowani na czytelników. Naukę stacjonarną przerwała
nam informacja o zawieszeniu zajęć
szkolnych w związku ze wzrostem
zachorowań na Covid-19. Przystępując do nauki zdalnej uczniowie zostali zapoznani z Regulaminem nauki
zdalnej, która odbywa się na jednej
szkolnej platformie G- SUITE w aplikacji Classroom. Dwunastu uczniom
zostały wypożyczone niezbędne do
pracy zdalnej laptopy pozyskane
z programu „Zdalna szkoła” i ”Zdalna
szkoła+”. Nie obyło się na początku
bez trudności, ale wspólnymi siłami
i z wzajemnym zrozumieniem zdołaliśmy tak usprawnić zasady pracy, że
obecnie nauka odbywa się bez przeszkód. W szkole przygotowane są stanowiska do pracy zdalnej dla uczniów.
Z takiej możliwości w minionym
semestrze skorzystał jeden uczeń.
Przez cały okres zawieszenia zajęć
można było korzystać z biblioteki
szkolnej. Uczniowie klasy VIII brali
udział w konsultacjach z j. polskiego,
matematyki i j. angielskiego. W listopadzie przyłączyliśmy się zdalnie do
akcji „Szkoła do hymnu” i wspólnie
podczas lekcji online odśpiewaliśmy
nasz hymn - „Mazurka Dąbrowskiego”. W formie zdalnej przypomnieliśmy Prawa Dziecka. Dzieci z oddziału przedszkolnego, które cały czas
uczęszczały na zajęcia stacjonarne
świętowały Dzień Pluszowego Misia
oraz Andrzejki. Uczniowie klasy VII

i VIII wzięli udział w wojewódzkich
konkursach przedmiotowych przeprowadzanych w szkole w rygorze sanitarnym.W grudniu uczestniczyliśmy
w akcji „Razem na święta” i zorganizowaliśmy „Mikołajki” online.
Złożyliśmy sobie świąteczne życzenia i udaliśmy się na długą przerwę
świąteczną i ferie zimowe. Po feriach
zimowych wróciliśmy wypoczęci
do pracy zdalnej, a klasy młodsze
z wielką radością powróciły do nauki
w szkole. Korzystając z zimowej
aury i bezpiecznych warunków wokół
naszej szkoły najmłodsi uczniowie
oddali się zimowemu szaleństwu na
szkolnej górce. Nie zapomnieliśmy
o naszych skrzydlatych przyjaciołach
i systematycznie wykładamy w karmnikach pokarm dla ptaków.
 Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali i nagrali muzyczne
życzenia dla swoich ukochanych Babć
i Dziadków - można je obejrzeć na
szkolnym kanale Youtube.
Klasy młodsze od początku roku
szkolnego są uczestnikami projektów edukacyjnych „Dzieci uczą
rodziców”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Powrót do szkoły
z Lakmą”, „Mamy kota na punkcie
mleka” i w ogólnopolskim programie
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
W ramach działań rozwijających
czytelnictwo uczniowie przystąpili do
kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt realizowany jest ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pod patronatem MEN.
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Po feriach zimowych klasy młodsze wróciły do szkoły, a starsze do
nauczania zdalnego. W lutym przyłączyliśmy się do obchodów Dnia
Bezpiecznego Internetu. Klasy I-III
uczestniczyły w akcji informacyjno–
edukacyjnej Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego „Wirusoochrona”, uzupełniając swoje
wiadomości z zakresu higieny i zapobieganiu chorobom zakaźnym. Podczas karnawału dzieci uczęszczające
do świetlicy szkolnej przygotowywały
tradycyjne oponki, a klasa I świetnie bawiła się na balu. W „TŁUSTY
CZWARTEK” jedliśmy pączki – klasy
młodsze w szkole, a starsze w swoich
domach.Miesiąc marzec rozpoczęliśmy od uczczenia Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Głosowaliśmy na naszą szkołę w konkursie
„Kolorowe stołówki”. Chłopcy złożyli
zdalnie życzenia z okazji Dnia Kobiet
koleżankom i paniom pracującym
w szkole. Poznaliśmy wyniki powiatowego etapu Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.
Do wojewódzkiego etapu przeszli:
Szymon Kos, Alan Włoch, Zuzanna Migdał,Kacper Adamczyk i Anna
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Stypa. Nasza szkoła została dołączona do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej OSE oraz otrzymała dodatkowe,
bezpieczne połączenie światłowodowe do Internetu. Uczestniczyliśmy
w obchodach Dnia św. Patryka oraz
w Międzynarodowym Dniu Liczby
Pi. Szkoła otrzymała certyfikat
potwierdzający przyznanie tytułu:
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Wykonaliśmy piękne palmy wielkanocne i kartki świąteczne, które
można podziwiać na stronie internetowej naszej szkoły. W kwietniu
uczestniczyliśmy w akcji „Żonkile”
zorganizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich z okazji 78 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim oraz w Dniu Ziemi. Święta
majowe uczciliśmy poprzez wykonanie kokard narodowych i flag.
Powitaliśmy czerwiec pieszym
rajdem w Dniu Dziecka. Świętowaliśmy.
Dzień Pustej Klasy – lekcje odbywały się w terenie, a każda klasa
miała do wykonania ciekawe zadania. Uzyskaliśmy certyfikat szkoły
promującej edukację w naturze.
Uczeń klasy siódmej Nikodem

Drabek został laureatem wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Oczami Powstania”
Na zakończenie roku szkolnego
w klasach IV – VIII wzorową ocenę
z zachowania otrzymało 12 uczniów,
a 30 bardzo dobrą.
Uczniowie
uzyskali
wysokie
wyniki edukacyjne - średnia ocen
klasy IV: 4,15, klasy VI: 4,5, klasy VII:
3,75, a klasy VIII:4,27. Średnia ocen
w szkole wynosi: 4,16.
Średnia frekwencja w szkole to:
93%. Jedna uczennica ma stuprocentową frekwencję - jest to Magdalena
Wróblewska.
Najlepsze wyniki edukacyjne
w klasach I-VIII otrzymało 16 uczniów.
Cieszą wyniki egzaminu uczniów
klasy ósmej, których średnie wyniki
egzaminu przedstawiają się następująco: j. polski 62%, matematyka
56%, j. angielski 79% - są to wyniki
wyższe od wyników w kraju województwie, powiecie i gminie. Jeden
uczeń uzyskał 100%punktów z języka
angielskiego. Gratulujemy wszystkim wspaniałych wyników, a uczniom
klasy ósmej życzymy powodzenia
w nowych szkołach.

Żegnaj szkoło, wreszcie wakacje!
W dniu 25 czerwca 2021r. zakończył się rok szkolny 2020/2021. Po
trudnym roku nietypowej nauki
wreszcie uczniowie i nauczyciele
mogą odpocząć na zasłużonych wakacjach. Rozpoczynające się tegoroczne
wakacje to koniec trudnego ze względu na pandemię roku szkolnego, który
wymagał od wszystkich dostosowania się do kształcenia na odległość,
mobilizacji, a czasem wielu wyrzeczeń i poświęcenia. Na uroczystym
zakończeniu roku szkolnego w Szkole
Podstawowej im. Wł. Broniewskiego
we Włodowicach z Filią w Zdowie,
podziękowania za długoletnią pracę
otrzymała Pani Dyrektor Lidia Łakota,
która przechodzi na zasłużoną emeryturę. Gratulowano Pani Małgorzacie
Odyjas, która od 1 września 2021r.
będzie nowym dyrektorem szkoły.
Uczniowie zaprezentowali swoje
zdolności w ciekawym programie
artystycznym. Ze szkołą podstawową
pożegnali się uczniowie ósmych klas.

Wszystkim życzymy wspaniałych, bezpiecznych, radosnych i pełnych słońca wakacji. Ósmoklasistom
życzymy, aby każdy znalazł miejsce
w swojej wymarzonej szkole.
Życzymy, by kolejny rok szkol-

ny był czasem realnej obecności
w murach szkoły, bezpośrednich kontaktów z nauczycielami i rówieśnikami, byście z radością przystąpili we
wrześniu do nauki w budynkach szkolnych.
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...

Pałac w Rudnikach, siedziba rodu Taszyckich, tzw. Wyskoka Pilicka. Stan na 1994 r..
Zachęcamy posiadaczy starych fotografii do udostępnienia ich w celu publikacji.
Gwarantujemy zwrot oryginału. Prosimy o kontakt z Redakcją.

Wydawanie żywności
dla najbardziej potrzebujących

Po kilkumiesięcznej przerwie,
spowodowanej pandemią, wznowiono w naszej Gminie wydawanie
żywności dla najbardziej potrzebujących. Obecnie tą sytuację nadrabiamy w ramach realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, finansowana
z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym. Pierwsza tegoroczna dostawa z Banku Żywności w Częstochowie odbyła się 29

kwietnia, natomiast wydawanie produktów odbyło się 30 kwietnia. Druga
partia żywności dostarczona została już 13 maja, zaś jej wydawanie
nastąpiło 17 maja. Kolejny transport
dostarczono 1 czerwca, a wydawano 2 czerwca. Do chwili obecnej do
naszej gminy dostarczono imponującą ilość 4514 kilogramów żywności
w 18 asortymentach, którą wydano
dla 183 mieszkańców ze wszystkich
sołectw naszej gminy.

O decyzji dotyczącej wydania
paczek z żywnością świadczy kryterium dochodowe, które nie może
przekraczać 1542,20 zł dla osoby
samotnej, natomiast dla osoby
w rodzinie kryterium to wynosi
1161,60 zł na jednego członka
rodziny. Akcja realizowana jest
przez Panie z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej które każdorazowo dzielnie wspiera wójt naszej
gminy.

