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Przywrócenie 
praw 
miejskich

Święto Strażaka 
w naszej gminie

strona 3 strona 6 strona

rodzinne powitanie 
lata w zdowie

winnica we Włodowicach
bardzo nietypową i rzadką jak na 

nasze warunki klimatyczne pasją może 
pochwalić się pan Janusz Kuśmierek 
zamieszkały w myszkowie, a wywo-
dzący się ze Szczecina. Winiarstwem 
pasjonuje się od ponad trzydziestu 
lat. Obecnie od 11 lat jest właścicie-
lem działki, gdzie wcześniej upra-
wiał truskawki. Jednak po ukąszeniu 
przez żmiję zygzakowatą postanowił 
zmienić profil swoich upraw i zasadził 
krzewy winnej latorośli. Wówczas był 

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

jest oparcie produkcji wyłącznie na 
nawozach naturalnego pochodze-
nia. Dotychczas w rekordowym 2017 
roku, jeśli chodzi o zbiory, właści-
ciel 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 pocho-
dzące z włodowickiej winnicy. 
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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.

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.

aneta Wieczorek małgorzata Konarska,
Dorota Cybul,
barbara Okraska,
elżbieta trepka

Urząd gminy 
Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. zastrzegamy sobie prawo skraca-
nia i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. materiałów niezamówionych redakcja 
nie zwraca. redakcja nie gwarantuje publikacji niezamówionych materiałów. redakcja 

nie zawsze podziela poglądy i opinie zawarte w materiałach drukowanych
w Faktach gminy Włodowice.
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Opłaty za odpady zgodne z prawem
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 komu-
nalnymi. 

Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 
2021r Sygn. akt. I Sa/gI 205/21 Woje-
wódzki Sąd administracyjny w gliwi-
cach oddalił przedmiotową skargę nie 
dopatrując się naruszeń prawa wska-
zanych 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 wska-
zując że wysokość opłat została przy-

jęta w sposób określony w ustawie 
przez podmiot do tego uprawniony 
i w przewidzianej prawem formie 
a takie stanowienie prawa nie naru-
sza zasad sprawiedliwości społecznej 
czy demokratycznego państwa praw-
nego. 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 uwzględ-
niać istniejącą dynamikę zdarzeń na 
rynku odpadów w tym wzrost kosztów 
utrzymania systemu odbioru odpadów 
na terenie gminy co zostało uwzględ-
nione w sposób prawidłowy przy 
ustalaniu wysokości stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Wobec bezzasadności zarzutów 
skarżącego Sąd skargę oddalił.



Fakty Gminy Włodowice3 Numer 02 (29)/2021

Przywrócenie praw miejskich

Idea przywrócenia praw miejskich 
Włodowicom spotkała się z bardzo 
dużym zainteresowaniem. Oczywi-
stym jest, że to zupełnie wyjątkowa 
okoliczność wywołująca z wiado-
mych względów bardzo wiele emocji. 
rada gminy Włodowice dotychczas, 
na dwóch kolejnych sesjach przyję-
ła dwie uchwały z których pierwsza 
mówi o wszczęciu procedury, nato-
miast druga o konsultacjach społecz-
nych z mieszkańcami gminy w tej 
sprawie. Obie uchwały były projekta-
mi 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 powsta-
niu styczniowym. Od stycznia tego 
roku w polsce jest 10 nowych miast, 
którym prawa miejskie przywrócono, 
gdyż zostały im zabrane po klęsce 

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. 

na rynku we Włodowicach, 
w gablotach wizerunkowych umiesz-
czone zostały tablice prezentujące 
fotografie przedstawiające zmiany, 
jakie zachodziły w wizerunku nasze-
go rynku oraz prezentujące piękno 
i urok naszej stołecznej miejscowo-
ści WłODOWICe. tablice wzbogacają 
wiedzę o tym sołectwie, które pre-
tenduje obecnie do statusu miasta. 
Dedykowane są wszystkim naszym 
mieszkańcom, a także bardzo licznie 
przybywającym do nas turystom.

procedura nadawania (w naszym 
przypadku przywracania) praw miej-
skich w polskim prawodawstwie jest 
mocno sformalizowana. Konieczne jest 
spełnienie pewnych wymogów, prze-
prowadzenie konsultacji z mieszkań-
cami wszystkich sołectw naszej gminy. 
takie konsultacje w oparciu o przyję-
tą 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 kon-
sultacjach zechce wypowiedzieć się 
jak największa część społeczeństwa, 
popierając tą piękną ideę. Wszyscy 
będziemy dumni, że przyczyniliśmy 
się do sprostowania niesprawiedliwo-
ści dziejowej. 

nasz rynek uzupełniony

pieczęć miasta Włodowice 
z roku 1589
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zakup i montaż kotła na węgiel 
w ramach programu „Czyste powie-
trze” będzie realizowany tylko do 
31 grudnia 2021 r. Uzyskanie dotacji 
na wymianę kotła na węgiel będzie 
możliwe pod warunkiem: złożenia 
wniosku o dofinansowanie obejmują-
cego 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 wej-
ścia w życie zmian w programie.

Od 1 lipca 2021 r. zwiększone są  
progi dochodowe uprawniające do 
podwyższonego poziomu dofinanso-
wania. Dla gospodarstw jednoosobo-
wych próg dochodowy wzrośnie do 
175 proc. najniższej emerytury, czyli 
do 2 189,04 zł. Dla gospodarstw wie-
loosobowych próg dochodowy będzie 
ustalony na poziomie 125 proc. naj-
niższej emerytury na osobę, czyli do 
1 563,60 zł.

zmiana ma na celu ujednolice-
nie progów dochodowych programów 
„Czyste powietrze” i „Stop Smog”, 
dzięki czemu więcej osób będzie 

Co nowego w budżecie gminy Włodowice?

Ważne zmiany w programie 
„Czyste powietrze”
– wycofanie dotacji na kotły węglowe oraz podwyższenie progów dochodowych

tego dofinansowaniem w ramach pro-
gramu 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

Podczas sesji Rady Gminy Wło-
dowice w ostatnim okresie zostały 
zabezpieczone środki w wysokości 
25 206,48 zł między innymi na usu-
wanie azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest z obiektów budow-
nictwa indywidualnego. 

radni gminy Włodowice cały czas 
chętnie wspierają powiat zawier-
ciański w budowie chodników wzdłuż 
dróg powiatowych. na ten cel zosta-
ła zwiększona kwota dofinansowa-
nia 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 parkoszowi-
ce-Włodowice.

przy ulicy Kolejowej poprawi się 
bezpieczeństwo, gmina Włodowice 
w porozumieniu z gminą Żarki uru-
chomi oświetlenie wzdłuż w/w ulicy 
przeznaczając na ten wspólny cel 
prawie 8 000,00 zł. 

zostały zwiększone środki pie-
niężne 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 zada-
nie: budowa drogi dojazdowej do pól 
w obrębie morsko. na ten cel zapla-
nowano 198 150,00 zł. 

Całkowicie nową inwestycją 
w budżecie gminy Włodowice jest 
zabezpieczenie środków w wysokości 
70 000,00 zł na wykonanie prac pro-
jektowych dla budowy drogi od ulicy 
Świerkowej w Skałce do drogi powia-
towej Włodowice-mrzygłód. 

Zabezpieczone środki na powyż-
sze zadania pozwolą aby naszym 
mieszkańcom żyło się lepiej i bez-
pieczniej w naszej Małej Ojczyźnie. 

mogło skorzystać z podwyższonego 
poziomu dofinansowania w programie 
„Czyste powietrze”.

Od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty 
został nabór ciągły wniosków o dofi-
nansowanie dla formy dofinansowa-
nia jaką jest dotacja na częściową 
spłatę kapitału kredytu bankowe-
go w oparciu o program priorytetowy 
„Czyste powietrze”. Wnioski o dofinan-
sowanie w formie dotacji na częścio-
wą spłatę kapitału kredytu bankowe-
go, w ramach programu będzie można 
złożyć wyłącznie w bankach które 
przystąpiły do jego wdrażania. lista 
banków udzielających kredytu obję-
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Kolejny sukces gminy 
w pozyskiwaniu funduszy

nasza gmina może poszczycić 
się kolejnym sukcesem, albowiem 
w ramach rządowego programu Inwe-
stycji lokalnych, w konkursie dedy-
kowanym dla gmin, w których funk-
cjonowały zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, 
otrzymaliśmy dofinansowanie na pozio-
mie 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 dofi-
nansowanie przyznano. punkt prze-
siadkowy zlokalizowany zostanie przy 
głównym skrzyżowaniu ulic Kościusz-
ki i Ogrodowej. pomysł świetnie się 
wpisuje w ogólnoeuropejski trend 
zmniejszania ilości pojazdów w cen-
trach miast, pozostawianie ich poza 
granicami, aby komunikacją zbiorową 

docierać do wybranych miejsc. Idea 
punktu wykorzystywana, także będzie 
przez rowerzystów którzy przywo-
żąc tu swoje rowery autobusem lub 
samochodem, w rudnikach rozpocz-
ną swoją trasę na Jurze. Oczywistym 
jest, że inwestycja świetnie wkompo-
nuje się w centrum tej największej 
miejscowości w naszej gminie i znako-
micie 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 mieszkań-
cy ościennych miejscowości, pozosta-
wiają swoje samochody aby przesiąść 
się na rowery lub do wspólnego, więk-
szego samochodu.  

„Wszyscy na start”- taki projekt 
gminnego Ośrodka Kultury we Wło-
dowicach otrzymał dofinansowanie 
z Działaj lokalnie 2021.pozyskane 
zostało 5000 zł, na realizację lokal-
nych działań. W tym roku, w progra-
mie” Działaj lokalnie”, można było 
pozyskać dofinansowanie na walkę ze 
skutkami pandemii, jak również na 
wzmocnienie aktywności społecznej. 
gminny Ośrodek Kultury we Włodo-
wicach postanowił po ciężkim pande-

podczas realizacji projektu odbędą 
się rajdy rowerowe, rajd pieszy, warsz-
taty z dziećmi, jak i konkurs dla KgW 
i grup nieformalnych z naszej gminy, 
na produkt lokalny „smaki dzieciń-
stwa”. przed nami więc wiele cieka-
wych działań dla młodszych i starszych 
mieszkańców gminy, na które serdecz-
nie zapraszamy. Wszystkie ogłoszenia 
dotyczące projektu można znaleźć na 
stronie Fb gminnego Ośrodka Kultury 
i gminy Włodowice.

Działaj lokalnie 2021

micznym czasie, na nowo zintegrować 
mieszkańców naszej gminy.

W niedzielne południe 23 maja, 
jak jeszcze nigdy w naszej historii, do 
Włodowic zjechało rekordowo dużo 
samochodów marki mercedes. powo-
dem obecności był zorganizowany przez 
pasjonatów motoryzacji rajd samocho-
dowy o wymownej nazwie „mercede-
sem przez Jurę”. grubo ponad setka 
samochodów tej renomowanej marki 
zagościła na parkingu przy Urzędzie 
gminy, skąd rozpoczął się rajd. Jego 

Włodowic na podsumowanie i rozda-
nie nagród. nad bezpieczeństwem 
uczestników w rejonie startu i mety jak 
zwykle czuwali nasi niestrudzeni straża-
cy z OSp Włodowice. Impreza z uwagi 
na ogromne zainteresowanie uczestni-
ków, wspaniale dopracowana logistycz-
nie, z pewnością stała się zaczynem do 
podobnych rajdów w przyszłości. rajd 
odbył się pod patronatem Wójtów gmin 
Włodowice i Kroczyce.

mercedesem przez Jurę
głównym założeniem było podziwianie 
walorów turystycznych poprzez zdoby-
wanie fotopunktów na trasie przejaz-
du, 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 dwuminuto-
wym odstępem czasowym, zapobiega-
jącym wywoływaniu utrudnień w ruchu, 
aby po przejechaniu trasy wrócić do 
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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 kościo-
łach odbyły się uroczyste 
msze święte w intencji 
strażaków i ich rodzin. 
Księża podziękowali 
strażakom za ich trud 
i poświęcenie oraz udzie-
lili błogosławieństwa na 
dalszą służbę zgodnie ze 
strażackim zawołaniem, 
bogu na chwałę ludziom 
na ratunek.

Święto Strażaka w naszej gminie

W obecnej chwili trwa kampania 
zebrań sprawozdawczo – wyborczych 
we wszystkich jednostkach stra-
żackich w naszej gminie. na chwilę 
przekazania do druku tego numeru 
„FaKtÓW”, zebrania odbyły się już 
w zdowie, parkoszowicach i Włodo-
wicach. bardzo ważnym wydarze-
niem było wybranie nowych władz 
w poszczególnych OSp. W dniu 12 
czerwca we Włodowicach dotychcza-
sowego naczelnika, zdzisława Struzi-
ka zastąpił Filip Jureczko. Druh zdzi-

Wyjątkowe zebranie
sław Struzik nieprzerwanie od 35 lat 
wzorowo pełnił funkcję naczelnika 
w tamtejszej Straży, a także Komen-
danta gminnego we Włodowicach 
w latach 1991 – 2016. Jest w naszej 
gminie największym strażackim auto-
rytetem i niekwestionowanym guru. 
to między innymi dzięki jego pasji 
i bardzo efektywnej pracy, pożarnic-
two 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 poświę-
cenie, prezes gminny OSp adam 
Szmukier, dokonał dekoracji byłego 
naczelnika medalem „zasłużony dla 
pożarnictwa powiatu zawierciań-
skiego”. natomiast wdzięczni włodo-
wiccy strażacy ufundowali swojemu 
naczelnikowi okolicznościowy upo-
minek. Druh zdzisław nadal będzie 
pełnił służbę jako Członek zarządu. 
podsumowanie wszystkich strażac-
kich 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 Włodo-
wice, w każdy niedzielny poranek 
majowy wygrywają utwory religij-
ne z wieży naszego kościoła. Kon-
cert rozpoczyna się o godzinie 7:00 
i trwa około 50 minut. to kilkana-
ście 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 przekazywa-
na jest z pokolenia na pokolenie, 
w obecnym składzie są druhowie, 
których dziadkowie i ojcowie rów-
nież grali majówki z wieży kościoła. 
Obecnie ze względu na pandemicz-
ne obostrzenia arcymistrzowie spo-
tykają się na placu kościelnym, aby 
dochowując tradycji grania nie nara-
zić się na komplikacje zdrowotne.

niecodzienna uroczystość miała 
miejsce 7 czerwca w naszym urzę-
dzie. Srebrnymi medalami przyzna-
nymi przez ministra Obrony narodo-
wej „za zaSłUgI Dla ObrOnnOŚCI 
KraJU”, zostali odznaczeni rodzi-
ce, których trzech lub więcej synów 
odbyło zasadniczą służbę wojskową. 
przyznano 2 takie medale. Odznacze-
nia otrzymała pani zofia Sokolińska 
ze zdowa oraz pan Stanisław Cocek 
z Włodowic. gospodarzem uroczy-
stości był Wójt gminy Włodowice. 
zaproszenie otrzymał i przybył na 
uroczystość, aby również osobiście 
wręczyć medale ppłk. andrzej Kłuś - 
Komendant Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w będzinie. na uroczystości 
obecny był syn pana Stanisława - mł. 

Srebrne medale za 
„zasługi dla obronności kraju”

chor. paweł Cocek, który jest zawo-
dowym żołnierzem 10 brygady Kawa-

lerii pancernej im. gen. broni Stani-
sława maczka w Świętoszowie.
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po długim okresie zamknięcia 
spowodowanym epidemią i obostrze-
niami, wreszcie udało się zorganizo-
wać długo oczekiwaną mszę plenero-
wą, 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 Włodo-
wice, zdów i góra Włodowska do 
naszej gminy przybył już nie po raz 
pierwszy Ksiądz biskup andrzej przy-
bylski. biskup zachwycony pięknem 
naszej okolicy pobłogosławił wszyst-
kim obecnym, podziękował za zapro-
szenie i obiecał że za rok znów do 
nas wróci. msza święta była zakoń-
czeniem majówki – litanii do matki 
bożej, która odprawiana jest przez 
cały miesiąc maj. mieszkańcy naszej 
gminy licznie przybyli na tą uroczy-
stość. We mszy świętej brały udział 
dzieci, które przystąpiły do pierw-

szej Komunii Świętej, dzieci obcho-
dzące rocznicę przyjęcia Komunii. 
nie zabrakło jak zawsze obecnych 
na takich uroczystościach pań z KgW 

zmiana proboszcza w rudnikach
Dekretem metropolity często-

chowskiego, dotychczasowy pro-
boszcz parafii rudniki ks. Stani-
sław Styczyński, przeniesiony został 
w stan emerytury. posługę w rudni-
kach pełnił przez dziewięć ostatnich 
lat. W niedzielę 27 czerwca, podczas 
odpustowej mszy nastąpiło jego uro-
czyste pożegnanie. Ksiądz Stanisław 
pozostanie w pamięci jako wzorowy 
gospodarz wykonujący wiele bardzo 
pożytecznych działań i inwestycji. 
Każdego roku odcisnął swoją aktyw-
nością piętno w swojej parafii. Do 
jego najważniejszych dokonań, 
oprócz wspaniałej pracy duszpaster-
skiej zaliczyć można: termomoder-
nizację plebanii, budowę dzwonnicy, 
wymianę drzwi głównych oraz nagło-
śnienie w kościele, remont garażu, 
budowę ogrodzenia pomiędzy ple-
banią i kościołem, a nade wszystko 
instalacja pięknych witraży w oknach 
rudnickiego kościoła. Ksiądz na eme-
ryturze zamieszka w domu parafial-
nym w zawierciu borowym polu. 

nowym proboszczem parafii rud-
niki od 1 lipca będzie ksiądz bartło-
miej Kosecki, dotychczasowy wika-
riusz w parafii Św. Jana pawła II 
w zawierciu.

msza św. w rzędkowicach

rzędkowice, przedstawicieli Straży 
OSp z terenu gminy, Orkiestry przy 
OSp Włodowice i Skautingu Juraj-
skiego. 
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Wyścig kolarski
za nami wyścig kolarski zorga-

nizowany już po raz 18 na terenie 
naszej gminy w dniach 14-16 maja. 
tym razem dla uczczenia roku Jubile-
uszowego postanowiono, po uzyskaniu 
zgód odpowiednich instytucji powia-
towych, aby trasa przebiegała przez 
Jubileuszowe Włodowice. tu rozpo-
czynała się i kończyła pętla licząca 
ponad 11 km. Sytuacja pandemiczna 
do samego końca nastręczała organi-
zatorom 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 ukła-
danka spełniła się doskonale. rekor-
dowo dopisali kolarze, którzy spra-
gnieni sportowej rywalizacji, z sześciu 
krajów (w tym także z belgii i esto-
nii) zgłosili się w rekordowej liczbie: 
496 zawodniczek i zawodników. Sama 
trasa, która przebiegała przez gminy 
Włodowice, niegowa i Żarki wymaga-
ła bardzo starannego przygotowania 

nawierzchni, a także prewencyjne-
go zabezpieczenia przez policjantów 
i naszych niezawodnych strażaków. 
natomiast podsumowanie i wręcze-
nie nagród, które odbyło się w rejo-
nie hotelu „Orle gniazdo” w Hucisku 
przebiegło w filmowym stylu. tam też 
działacze polskiego związku Kolar-
skiego, sędziowie i zawodnicy skiero-
wali na ręce Organizatora p. andrzeja 

rodzinne powitanie lata w zdowie
W dniu 26 czerwca 2021, odbył się 

w zdowie piknik rodzinny na powita-
nie lata. piknik zorganizowany był 
przez Sołtysa zbigniewa piekarczy-
ka,  radę Sołecką, KgW borowianki, 
pod patronatem Wójta gminy Wło-
dowice. mimo chwilowego ulewnego 
deszczu w końcu słońce rozświetliło 
imprezę. Dzieci z naszej miejscowo-
ści wystąpiły przed widownią, otrzy-
mały prezenty ufundowane przez 
sponsorów. za co jesteśmy wdzięcz-
ni. Odbyły się również konkursy 
plastyczne i sportowe prowadzone 
przez gminny Ośrodek Kultury we 
Włodowicach. KgW borowianki umi-
lały wspólnie spędzony czas, wystą-
piły 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 emocjonu-
jący pokaz ratownictwa. gwiazdami 
wieczoru były siostry Julia i Wiktoria 
Szlachta z Kroczyc, oprawę muzycz-
ną 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 borowia-
nek, gminnego Ośrodka Kultury oraz 
na stronie gminy Włodowice.

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 spor-
towej imprezy, także naszych miesz-
kańców którzy nie bacząc na utrud-
nienia w ruch drogowym wspaniale 
kibicowali zawodnikom.
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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 rodzi-
ców. z sal lekcyjnych zajęcia zosta-
ły przeniesione do sieci, a uczniowie 
nie mogli spotykać się z rówieśni-
kami. Uczniowie Szkoły podstawo-
wej w rudnikach poradzili sobie ze 
zdalnymi zajęciami i z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Walka z pandemią nie jest łatwa, 
jednak pomimo wszelkich przeciw-
ności udało się im osiągnąć wysokie 
wyniki edukacyjne. miniony rok był 
pełen wydarzeń. nowy rok szkolny 
2020/2021 rozpoczęliśmy uroczy-
ście 1 września 2020r. po długiej 
nieobecności w szkole spowodowa-
nej sytuacją epidemiologiczną. nasi 
uczniowie zostali zapoznani z zasa-
dami bezpiecznego powrotu i prze-
bywania w szkole, które są zapisane 
w Wewnętrznej procedurze bezpie-
czeństwa 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” autor-
stwa Juliusza Słowackiego. Wszyst-
kie klasy wybrały swoje samorzą-
dy klasowe oraz przedstawicieli do 
Samorządu Uczniowskiego i nowego 
opiekuna. Opracowaliśmy klasowe 
zasady zachowania uwzględniające 
reżim sanitarny i dbałość o zacho-
wanie zasad higieny. Uczciliśmy 81 
rocznicę wybuchu II Wojny Świato-
wej. nasze uczennice złożyły swoim 
kolegom życzenia z okazji Dnia Chło-
paka.  przyłączyliśmy się do akcji 
„Sprzątania świata” i przywitaliśmy 
jesień Dniem Pieczonego Ziemniaka. 
lato pożegnało nas piękną, słoneczną 
i ciepłą  pogodą… W październiku uro-
czyście świętowaliśmy Dzień Eduka-
cji Narodowej, a klasa I złożyła Ślu-
bowanie i uroczyście została przyjęta 
do szkoły. Obchodziliśmy XX Dzień 
Papieski i Dzień Szkolnej Bibliote-
ki. Szkolne Koło Wolontariatu zorga-

brawo! Uczniowie Sp rudniki!

nizowało zbiórkę karmy dla zwierząt 
ze schroniska w zawierciu i przygo-
towało Dzień Zwierzaka. Uczniowie 
klasy I zostali pasowani na czytelni-
ków. naukę stacjonarną przerwała 
nam informacja o zawieszeniu zajęć 
szkolnych w związku ze wzrostem 
zachorowań na Covid-19. przystępu-
jąc do nauki zdalnej uczniowie zosta-
li zapoznani z regulaminem nauki 
zdalnej, która odbywa się na jednej 
szkolnej platformie g- SUIte w apli-
kacji 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 zdoła-
liśmy tak usprawnić zasady pracy, że 
obecnie nauka odbywa się bez prze-
szkód. W szkole przygotowane są sta-
nowiska 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 listo-
padzie przyłączyliśmy się zdalnie do 
akcji „Szkoła do hymnu” i wspólnie 
podczas lekcji online odśpiewaliśmy 
nasz hymn - „mazurka Dąbrowskie-
go”. W formie zdalnej przypomnieli-
śmy prawa Dziecka. Dzieci z oddzia-
łu 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 przepro-
wadzanych w szkole w rygorze sani-
tarnym.W grudniu uczestniczyliśmy 
w akcji „Razem na święta” i zor-
ganizowaliśmy „Mikołajki” online. 
złożyliśmy sobie świąteczne życze-
nia 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 karm-
nikach pokarm dla ptaków.

 z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka uczniowie wraz z wychowawca-
mi 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 projek-
tów edukacyjnych „Dzieci uczą 
rodziców”, „Akademia Bezpiecz-
nego 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 czło-
wiek”. projekt realizowany jest ze 
środków ministra Kultury i Dziedzictwa 
narodowego pod patronatem men. 
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po feriach zimowych klasy młod-
sze wróciły do szkoły, a starsze do 
nauczania zdalnego. W lutym przy-
łączyliśmy się do obchodów Dnia 
bezpiecznego Internetu. Klasy I-III 
uczestniczyły w akcji informacyjno–
edukacyjnej Śląskiego Wojewódzkie-
go Inspektoratu Sanitarnego „Wiru-
soochrona”, uzupełniając swoje 
wiadomości z zakresu higieny i zapo-
bieganiu chorobom zakaźnym. pod-
czas karnawału dzieci uczęszczające 
do świetlicy szkolnej przygotowywały 
tradycyjne oponki, a klasa I świet-
nie bawiła się na balu. W „tłUSty 
CzWarteK” jedliśmy pączki – klasy 
młodsze w szkole, a starsze w swoich 
domach.miesiąc marzec rozpoczęli-
śmy od uczczenia narodowego Dnia 
pamięci Żołnierzy Wyklętych. głoso-
waliśmy na naszą szkołę w konkursie 
„Kolorowe stołówki”. Chłopcy złożyli 
zdalnie życzenia z okazji Dnia Kobiet 
koleżankom i paniom pracującym 
w szkole. poznaliśmy wyniki powia-
towego etapu Ogólnopolskiego Stra-
żackiego Konkursu Plastycznego. 
Do wojewódzkiego etapu przeszli: 
Szymon Kos, alan Włoch, zuzan-
na migdał,Kacper adamczyk i anna 

Stypa. nasza szkoła została dołączo-
na do ogólnopolskiej sieci edukacyj-
nej OSe oraz otrzymała dodatkowe, 
bezpieczne połączenie światłowodo-
we 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 wiel-
kanocne i kartki świąteczne, które 
można podziwiać na stronie inter-
netowej naszej szkoły. W kwietniu 
uczestniczyliśmy w akcji „Żonkile” 
zorganizowanej przez muzeum Histo-
rii Żydów polskich z okazji 78 roczni-
cy wybuchu powstania w getcie war-
szawskim oraz w Dniu ziemi. Święta 
majowe uczciliśmy poprzez wykona-
nie kokard narodowych i flag.

powitaliśmy czerwiec pieszym 
rajdem w Dniu Dziecka. Świętowali-
śmy. 

Dzień pustej Klasy – lekcje odby-
wały się w terenie, a każda klasa 
miała do wykonania ciekawe zada-
nia. Uzyskaliśmy certyfikat szkoły 
promującej edukację w naturze.

Uczeń klasy siódmej nikodem 

Drabek został laureatem woje-
wódzkiego  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 stuprocen-
tową 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 nastę-
pująco: j. polski 62%, matematyka 
56%, j. angielski 79% - są to wyniki 
wyższe od wyników w kraju woje-
wództwie, powiecie i gminie. Jeden 
uczeń uzyskał 100%punktów z języka 
angielskiego. gratulujemy wszyst-
kim wspaniałych wyników, a uczniom 
klasy ósmej życzymy powodzenia 
w nowych szkołach.

W dniu 25 czerwca 2021r. zakoń-
czył się rok szkolny 2020/2021. po 
trudnym roku nietypowej nauki 
wreszcie uczniowie i nauczyciele 
mogą odpocząć na zasłużonych waka-
cjach. rozpoczynające się tegoroczne 
wakacje to koniec trudnego ze wzglę-
du na pandemię roku szkolnego, który 
wymagał od wszystkich dostosowa-
nia się do kształcenia na odległość, 
mobilizacji, a czasem wielu wyrze-
czeń 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 emery-
turę. 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.

Żegnaj szkoło, wreszcie wakacje!

Wszystkim życzymy wspania-
łych, bezpiecznych, radosnych i peł-
nych 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 kon-
taktów z nauczycielami i rówieśnika-
mi, byście z radością przystąpili we 
wrześniu do nauki w budynkach szkol-
nych.
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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.

po kilkumiesięcznej przerwie, 
spowodowanej pandemią, wzno-
wiono w naszej gminie wydawanie 
żywności dla najbardziej potrzebu-
jących. Obecnie tą sytuację nadra-
biamy w ramach realizacji programu 
Operacyjnego pomoc Żywnościo-
wa na lata 2014-2020, finansowana 
z europejskiego Funduszu pomocy 
najbardziej potrzebującym. pierw-
sza tegoroczna dostawa z banku Żyw-
ności w Częstochowie odbyła się 29 

Wydawanie żywności 
dla najbardziej potrzebujących

kwietnia, natomiast wydawanie pro-
duktów odbyło się 30 kwietnia. Druga 
partia żywności dostarczona zosta-
ła już 13 maja, zaś jej wydawanie 
nastąpiło 17 maja. Kolejny transport 
dostarczono 1 czerwca, a wydawa-
no 2 czerwca. Do chwili obecnej do 
naszej gminy dostarczono imponu-
jącą 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 kry-
terium 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 każdora-
zowo dzielnie wspiera wójt naszej 
gminy.


