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W ostatnią niedzielę wakacji, 29 sierpnia Włodowice stały się miejscem, gdzie  jednocześnie 
celebrowano kilka bardzo ważnych uroczystości. W tym dniu z całego naszego powiatu zje-
chali się rolnicy, aby świętować szczęśliwe zakończenie zbiorów, czyli dożynki.

Uroczystości rozpoczęto od mszy 
świętej, którą odprawił ojciec Jacek 
Toborowicz, przeor klasztoru w Le-
śniowie. Następnie korowód prze-
szedł w rejon ul. Jurajskiej, gdzie 
przygotowano scenę oraz obszerne 
miejsce do świętowania. To właśnie 
tam przywitano wszystkich gości, 
uczestników i mieszkańców. Oprócz 
dożynek, świętowano także jubile-
usz 800 – lecia Włodowic i Morska, 
40. rocznicę rejestracji NSZZ Rol-
ników Indywidualnych, a także 60 
– lecie utworzenia Koła Gospodyń 
Wiejskich w Rzędkowicach. Całe to 
wydarzenie okazało się najwięk-
sze w naszej historii i zgromadziło 
rekordową ilość uczestników. Wy-
jątkowo licznie dopisali nasi par-

lamentarzyści, byli rolnicy, pszcze-
larze i ogrodnicy. Były  przepiękne, 
wykonane przez gospodynie wieńce 
dożynkowe. Wielką atrakcją okazali 
się członkowie bractwa rycerskiego 
Leo Corde, którzy dali popis turnie-
jowych walk rycerskich. Do Wło-
dowic przybyła również delegacja 
Krakowskiego Bractwa Kurkowego, 
które w tym czasie świętuje także 
swoje 800-lecie. Nasze Panie – Jubi-
latki z KGW uhonorowano licznymi 
dyplomami i prezentami. To one wy-
konały najpiękniejszy wieniec, który 
zdobył pierwszą nagrodę Starosty 
Zawierciańskiego. 

Jednak najważniejszymi oso-
bami w tym dniu byli starostowie 
dożynkowi w osobach Ewy Jędru-

szek ze Zdowa i Łukasza Gordelę z 
Parkoszowic. Oboje wzorowo pra-
cują na swoich wielohektarowych 
gospodarstwach rolnych, a w tym 
dniu wręczali bochny chleba wypie-
czone z tegorocznych zbiorów ojcu 
przeorowi podczas mszy, a staroście 
powiatowemu i wójtowi gminy na 
dożynkowej scenie.  Wyjątkowym 
okazał się także salut  artyleryjski 
z repliki średniowiecznej armatki,  
oddany przez wójta gminy na cześć 
mieszkańców Włodowic i Morska, 
oraz drugi za pomyślność przy od-
zyskaniu praw miejskich dla Wło-
dowic. Fenomenalnie spisali się 
artyści z zespołu Ziemia Kroczycka, 
młodzież oraz utalentowane dzieci a 
także zespół Menelaos i AllDęte.    

POWIATOWE POWIATOWE 
ŚWIĘTO PLONÓW ŚWIĘTO PLONÓW 

Zobacz również stronę 10 - informację o delegacji Krakowskiego Bractwa Kurkowego
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PIENIĄDZE NA NOWĄ DROGĘ W MORSKU
W pięknej scenerii zespołu pałaco-

wo – parkowego w Szczekocinach, 13 
lipca  zostały uroczyście podpisane i 
przekazane umowy o dofinansowa-
nie budowy dróg dojazdowych do pól 
w ramach Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych i Leśnych. Nasza Gmina 
otrzymała wsparcie finansowe w kwo-
cie 85,250 zł na budowę drogi w Mor-
sku, przedłużenie ulicy Skalnej, któ-
ra połączy tą miejscowość z polami 
uprawnymi a także z terenem na któ-
rym stoi zamek Bąkowiec.  W uroczy-
stości oprócz przedstawicieli innych 
wyróżnionych gmin wziął udział Wi-
cemarszałek Województwa Śląskiego 
Dariusz Starzycki, a także Członek Za-
rządu Województwa Beata Białowąs. 
Ze strony naszej Gminy umowę pod-
pisali Wójt Adam Szmukier i Skarbnik 
Gminy Joanna Goj.

Zgodnie z podjętą  w ubiegłym roku 
uchwałą zebrania wiejskiego w Par-
koszowicach, wykonana została w 
tamtejszym sołectwie  bitumiczna 
nawierzchnia  części ulicy Skarżyc-
kiej  wraz z poboczami. 

Zadanie zrealizowane zostało przez firmę 
URBIT z Lgoty Murowanej za kwotę 40 tys zł,  
która pochodzi z wyodrębnionego z budżetu 
gminy Funduszu Sołeckiego, a także  z środ-
ków dołożonych na to zadanie. Droga, chociaż 
nie najdłuższa,  znakomicie poprawi  nasz wi-
zerunek i służyć będzie nie tylko mieszkań-
com, ale także rowerzystom i spacerowiczom 
odwiedzającym naszą gminę.  

PARKOSZOWICE ZYSKAŁY NOWY ODCINEK DROGI
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Z uprzednio wybudowanych w 
tym sołectwie dwóch  zbiorników 
wyrównawczych o łącznej pojem-
ności 150 metrów sześciennych, 
rozchodzić się będzie sieć wodo-
ciągowa wykonana w technologii 
PE. Jest to możliwe dzięki pozyska-
niu pokaźnych środków finanso-

wych w dwóch rozdaniach. Pierw-
szy etap to pieniądze z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
kwocie 1  090 000 zł,  natomiast 
drugi etap to kwota 1  039 000 zł.  
pozyskana z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Pierw-
sza część inwestycji zakończona 

zostanie do końca  tego roku, zaś 
druga zrealizowana będzie do po-
łowy  przyszłego roku.  Ogólnie 
zbudowanych zostanie 6,022 ki-
lometrów nowoczesnego wodo-
ciągu w miejscu gdzie dotychczas 
była przestarzała sieć z lat 60. 
ubiegłego wieku.

DRUGI ETAP KANALIZACJI RUDNIK IDZIE PEŁNĄ PARĄ
Dzięki pozyskanym pieniądzom  z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich - operacja typu Gospodarka wodno - ściekowa, realizo-
wany  jest drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej w Rudnikach. 

Dalsza kanalizacja Rudnik jest 
możliwa ze względu na stosunkowo 
niewielką odległość tej miejscowo-
ści  od zawierciańskiej oczyszczal-
ni, która w całości przyjmuje nasze 
ścieki. Na terenie naszej gminy, 
ze względu na brak odpowiednie-
go  cieku wodnego, który mógłby 
przyjmować oczyszczone ścieki 
nie ma możliwości zbudowania 
własnej oczyszczalni.  Inwesty-

cja zaprojektowana  jest dla około 
50 gospodarstw domowych które 
będą mogły się do niej przyłączyć. 
To domy przy ulicach Ogrodowej, 
Klonowej i Dębowej. Jeszcze w tym 
roku nasi mieszkańcy będą mogli  
przyłączyć  się do nowej instalacji 
sanitarnej. Roboty wykonuje fir-
ma Domax z Boronowa, natomiast 
całkowity koszt  inwestycji wynosi  
1 028 000 zł.

HUCISKO BĘDZIE MIAŁO NOWY WODOCIĄG 
W najbliższym czasie do  wszystkich gospodarstw domowych  w sołectwie Hucisko dopro-
wadzony zostanie  nowy wodociąg. 

„Wszyscy na start”- taki projekt 
Gminnego Ośrodka Kultury otrzymał 
dofinansowanie z programu Działaj 
Lokalnie . Dzięki Centrum Inicjatyw 
Lokalnych w Zawierciu pozyskaliśmy 
grant w kwocie 5000 zł na realizację 
lokalnych działań.

Projekt był przygotowany dla 
wszystkich mieszkańców naszej Gmi-
ny. W czasie realizacji projektu, odbyły 
się  zajęcia dla dzieci, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Robiliśmy 
latawce, prowadziliśmy zajęcia z eko-
-sianka. Najmłodsi mogli kreatywnie 
i ciekawie spędzać swój wolny czas. 
Odbył się rodzinny rajd rowerowy z 
Włodowic do Morska, który miał na 
celu ugruntowanie nawyku ruchu na 
świeżym powietrzu w grupie znajo-
mych lub sąsiadów, bliższe poznanie 

własnej gminy i siebie nawzajem oraz 
poprawę sprawności fizycznej i za-
pewnienie niezapomnianych wrażeń.

Odbyły się także dwa rajdy piesze, 
gdzie  jurajskimi ścieżkami szliśmy z 
Rzędkowic do Centrum Dziedzictwa 
Przyrodniczego i Kulturowego Jury 
w Podlesicach. Zwiedzaliśmy jaski-
nię głęboką oraz uczestniczyliśmy w 
warsztatach filcowania. Dzięki pozy-
skanym funduszom zakupiliśmy 400 
cebulek krokusów, które zasadzono 
przed GOK, kwiaty rozkwitną wczesną 
wiosną i umilą mam szary pozimowy 
widok. Przed nami jeszcze jedno dzia-
łanie - konkurs kulinarny: ”Smaki dzie-
ciństwa- produktem lokalnym”. Pod-
czas konkursu będziemy poszukiwać 
produktu lub potrawy ,która w przy-
szłości będzie promowała nasz region.

Działaj Lokalnie w Gminie Włodowice
Dzięki corocznym konkursom grantowym, ogłaszanym przez  Ośrodki Działaj Lokalnie, grantobiorcy mogą re-
alizować niezwykłe projekty zmieniające lokalną rzeczywistość i trwale przyczyniające się do budowania ka-
pitału społecznego.
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        Informacja o szczepieniach przeciwko COVID -19

Od marca 2020 r. walczymy z wirusem SARS-CoV-2 potocznie zwanym koronawirusem, 
który wywołał ogólnoświatową pandemię. Ostatni rok był dla nas wszystkich szczególnie trudny. Aby zahamować rozwój epidemii zmie-

niliśmy swoje dotychczasowe przyzwyczajenia by nauczyć się żyć w całkiem nowej rzeczywistości, ograniczając do minimum wszelkie 
kontakty społeczne. Pod koniec 2020 r. wreszcie pojawił się jeden z najważniejszych elementów walki z pandemią – szczepionka, która 

daje nadzieję na tak wyczekiwany powrót do normalności. Jednak to, kiedy ta normalność nastąpi zależeć będzie od nas wszystkich, naszej 
odpowiedzialności za siebie i swoich najbliższych. 

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień od stycznia 2021r. Ośrodek Zdrowia we Włodowicach 
– Powszechny Punkt Szczepień rozpoczął w sposób bardzo profesjonalny proces szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w poszczegól-

nych grupach wiekowych mieszkańców oraz wszystkich innych osób z zewnątrz. 
Od lutego 2021 r. rozpoczęliśmy  udzielanie informacji mieszkańcom o akcji;

 „SZCZEPIMY SIĘ ‘’ oraz transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, osób starszych  i 
niepełnosprawnych. W ramach trwających działań promocyjnych Urzędu Gminy Włodowice, Kół Gospodyń Wiejskich, Jednostek pomocni-

czych, Radnych, w akcji # SZCZEPIMY SIĘ od lipca 2021 r. 
zaszczepiło się 91 mieszkańców gminy w dodatkowo zorganizowanych punktach szczepień, tzn.; 

-  24 lipca2021 r.( dodatkowo) w Urzędzie Gminy we Włodowicach – 44 osoby,
 - 15 sierpnia 2021 r. z okazji ( święta religijnego, państwowego, historycznego, wojskowego) 

w Ośrodku Zdrowia we Włodowicach – 15 osób,
- 29 sierpnia 2021 r. w ramach XXII Dożynek Powiatowych  we Włodowice 2021 – 21 osób

- 4 września 2021 r. w ramach pikniku sołeckiego w Morsku – 2 osoby,
- 18 września 2021 r. w ramach festynu sołeckiego i KGW w Górze Włodowskiej – 9 osób.

Aktualnie (stan na 27 września 2021 r.) liczba mieszkańców w Gminie Włodowice pełni zaszczepionych wynosi 2739 co stanowi 
52,6% ( aktualna liczba mieszkańców gminy Włodowice-wynosi 5203). W powiecie zawierciańskim wśród gmin z największą liczbą za-

szczepionych zajmujemy 4 miejsce. Na miejscu; 1. Poręba–56.4%, 2. Zawiercie–54,4%,
3. Kroczyce–52,9%, 4. Włodowice–52,6%. 

W rankingu regionalnym „częstochowskim” na 56 gmin zajmujemy 5 miejsce, 
przed nami na miejscu 4. Konopiska - 52,9%, 3. Kroczyce – 52,9%, 2. Starcza 53,9%, 

1. Kamienica Polska – 54%. Natomiast w rankingu ogólnopolskim na liczbę 2477 gmin w Polsce zajmujemy obecnie 311 miejsce, (na 
podstawie danych; strona główna 

-  Szczepienia gmin-Portal Gov.pl,https:www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ 

 
                                                                                                                           Wójt Gminy Włodowice

                                                                                                                                           Adam B. Szmukier 

COVID-19

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDNIKACH Z NOWOCZESNYMI PRACOWNIAMI
W związku z przyznanym przez MEN dofinansowaniem 0,4% rezerwy oświatowej subwencji 
ogólnej na rok 2021 na wyposażenie pracowni przedmiotowych dla szkół, Szkoła Podstawo-
wa w Rudnikach wzbogaciła się o cztery nowoczesne pracownie.

Był to kolejny etap realizacji projek-
tu, który miał na celu poprawę bazy edu-
kacyjnej. Łączna kwota całej inwestycji, 
która obejmowała wyposażenie pracow-
ni chemicznej, fizycznej, biologicznej i 
geograficznej wyniosła 75 000 zł.

Pracownia chemiczna w pełni przy-
stosowana jest do przeprowadzania 
podstawowych eksperymentów i ćwi-
czeń z wykorzystaniem szkolnego dyge-
storium, szafy na odczynniki chemiczne, 
stołu laboratoryjnego wyspowego wraz 
z szeroką gamą profesjonalnych akce-
soriów. Uczniowie mają do dyspozycji 
probówki, kolby stożkowe, zlewki, moź-
dzierz oraz szereg plansz dydaktycz-
nych.

Zakupiony sprzęt do nauki fizyki 
umożliwi przeprowadzanie doświad-
czeń przewidzianych w podstawie pro-
gramowej oraz rozwija zainteresowania i 
umiejętności uczniów. Dzieci uczą się fi-
zyki korzystając m. in. z dużego zestawu 

do elektrostatyki i mechaniki, zestawu 
pryzmatów, siłomierzy i przewodników 
do demonstracji pola magnetycznego.

Naukę biologii ułatwią: szkielet czło-
wieka naturalnych rozmiarów z mięśnia-
mi, modele komórek roślinnych i zwie-
rzęcych, serca, ucha, DNA, model ryby i 
zatopiony szkielet gołębia.

Ciekawe wyposażenie mamy do na-
uki geografii. Dysponujemy bogatym 
zestawem map, atlasów, jest duża ilość 
plansz ściennych, próbek gleby i skał. 
Zakupiono walizkę z modelem terenu 
i jego zmianami geomorfologicznymi, 
ruchomy model układu słonecznego. 
Uczniowie dowiadują się m.in. jak segre-
gować śmieci, chronić środowisko na-
turalne oraz jak ważna jest profilaktyka 
zdrowotna.

W każdej sali lekcyjnej zostały za-
montowane monitory interaktywne do 
przeprowadzania lekcji z wykorzysta-
niem TIK.

Jesteśmy głęboko przekonani, że 
nowe wyposażenie przyczyni się do 
prowadzenia zajęć na jeszcze wyższym 
poziomie oraz do popularyzacji nauk 
ścisłych i przyrodniczych. Tak dobrze 
wyposażone pracownie są gwarancją, że 
zajęcia lekcyjne będą odbywały się na 
najwyższym europejskim poziomie
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FUNDUSZ SOŁECKIE NA 2022 ROK  ROZDYSPONOWANE

Tak było i tym razem, to miesz-
kańcy uczestniczący w zebraniach 
zdecydowali co będzie robione w 
ich sołectwach. Według kolejności 
odbytych zebrań postanowiono o na-
stępujących zadaniach : w Morsku, w 
tamtejszej świetlicy wiejskiej zdecy-
dowano  doposażyć kuchnię w sprzęt 
AGD, meble, a także ławy i stoły bie-
siadne w Zdowie wykonana zostanie 
siłownia plenerowa na placu szkol-
nym. We Włodowicach zrezygnowa-
no z funduszu sołeckiego, uchwalono 

aby przekazać dotację do Starostwa 
na dofinansowanie budowy chodnika 
przy drodze powiatowej, w Hucisku 
realizowany będzie zakup sprzętu 
AGD i mebli do świetlicy wiejskiej 
„Promyk”,  w Parkoszowicach wyko-
nane zostanie oświetlenie przy ul. 
Morskiej, w Rzędkowicach wybrano 
przebudowę  dojść i dojazdu do bu-
dynku dawnej szkoły. W obu sołec-
twach w Górze Włodowskiej postano-
wiono doposażyć strażaków z OSP w 
sprzęt i umundurowanie bojowe oraz 

doposażyć kuchnię w świetlicy wiej-
skiej, w Rudnikach wykonane zosta-
nie utwardzenie pobocza drogi przy 
tamtejszej Szkole Podstawowej, na-
tomiast w Kopaninach wykonane bę-
dzie  ogrodzenie placu zabaw a także 
dostawa i montaż wiaty przystanko-
wej w Skałce. Ogółem na wszystkie 
te zadania z budżetu gminy wyodręb-
nionych zostało ponad 308 tyś zł. Za-
dania powyższe wpłyną na polepsze-
nie jakości życia mieszkańców Gminy 
Włodowice.     

Tradycyjnie we wrześniu odbyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy zdecydowali 
jakie zadania będą realizowane w przyszłym roku w ramach funduszy sołeckich.

Zadania realizowane z udziałem funduszy zewnętrznych
Gmina Włodowice pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu tery-
torialnego, na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa”. 
Wysokość wykorzystanych środków zewnętrznych na ten cel to 230  481 zł. Pozostałą część 
środków RFIL w kwocie 172  054  zł przeznacza się na zadanie pn. „Zakup koparko-ładowarki 
dla Zakładu Usług Komunalnych”.

Ponadto, w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych sfi-
nansowano zadanie polegające na 
wyposażeniu Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Gminie Włodowice w kwocie 137   
451 zł.

W zakresie Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych pozyskano 
także środki w wysokości 1 134 608 
zł, na II etap budowy sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Hucisko, 
obejmujący ulice: Skalny Widok, 
Orle Gniazdo, Kasztanowa, Łowiec-
ka.

W najbliższym czasie rozpoczną 
się prace związane z budową II eta-
pu wodociągu.

Śląski Pakiet dla Turystyki to 
program Województwa Śląskiego, 
w ramach którego w lipcu Gmina 
uzyskała dofinansowanie w kwocie 
40  000 zł dla zadania pn. „Rozwój 
infrastruktury turystycznej po-
przez realizację zadania – budowa 
chodnika przy drodze gminnej w 
Skałce przy ul. Leszczynowej – etap 
II”. Zadanie to jest kontynuacją bu-
dowy chodnika w ramach funduszu 
sołeckiego. Planowany termin za-
kończenia to listopad 2021r.

Z budżetu Województwa Śląskie-
go, Gmina pozyskała również dota-
cję na podstawie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych na prze-
budowę drogi dojazdowej do pól w 
Morsku. W lipcu zawarto umowę o 
dofinansowanie wynoszące 85  250 
zł. Do końca listopada nastąpi wy-
konanie i rozliczenie zadania.

Na podstawie złożonych wnio-
sków w ramach Marszałkowskiego 
Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 
2021 roku, w lipcu Gmina Włodo-
wice zawarła z Województwem Ślą-
skim umowę dotyczącą udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Woje-
wództwa Śląskiego w formie dotacji 
celowej na realizację zadania pn.:

- „Budowa siłowni zewnętrz-
nej w miejscowości Parkoszowi-
ce”, szacunkowa wartość zadania:  
24 000 zł;

- „Budowa Placu Zabaw w Hu-
cisku przy ul. Modrzewiowej”, 
szacunkowa wartość zadania:   
59 000 zł.

Łączne dofinansowanie wynosi do 
60 000 zł, tj. 80% kosztów kwalifi-
kowalnych.

Zadania zostaną zrealizowane 
jeszcze w październiku tego roku.

W sierpniu, decyzją Zarządu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach, Gmina Włodowice uzy-
skała dofinansowanie na realizację 
zadania pn. „Usuwanie azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z 
obiektów budownictwa indywidual-
nego z terenu Gminy Włodowice w 
2021 roku”. Zadanie zostało przewi-
dziane do dofinansowania w formie 
dotacji ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej  w łącznej kwocie 
do 25 206 zł.  Dzięki czemu usunięto 
z naszego terenu ok. 60 ton azbestu.

W sierpniu tego roku odbyło się 
„Wydarzenie kulturalno-promocyj-
ne z okazji 800-lecia Włodowic”. 
Przy pomocy funduszu w wysokości 
7  000 zł, uzyskanego za pośrednic-
twem LGD „Perła Jury”, zorganizo-
wano rekonstrukcję historyczną. By-
tomskie Stowarzyszenie Leo Corde 
zaprezentowało: pokaz wojów, tur-
niej walk rycerstwa,  „bitwę dziecia-
ki i rycerze, uroczyste dostarczenie 
aktu lokacji miasta wraz z odczyta-
niem kart historii o pierwszych wie-
ściach o Włodowicach z 1220 roku, 
pokaz rycerstwa konnego oraz sta-
nowiska warsztatowe i animacyjne. 

Grant zrealizowano w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Celem konkursu było: poznanie walorów miejscowości 
powiatu zawierciańskiego, w tym środowiska przyrodni-
czego, kulturowego i gospodarczego, poznanie lokalnych 
inicjatyw i zaangażowania mieszkańców w rozwój miej-
scowości. W tym roku w konkursie udział wzięło sołectwo 
Zdów. 

Komisja konkursowa dokonywała  oceny na podstawie 
przygotowanych materiałów i zdjęć, oraz podczas prezen-
tacji bezpośrednio w terenie. W Zdowie bardzo aktywnie 
działają  panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Borowianki”, 
Chór Parafialny z księdzem Romanem Dziembowskim  oraz 
druhowie z OSP Zdów.  Ekologiczne, czyste tereny pozwa-
lają na wypoczynek np. u źródeł malowniczej rzeki Białki. 
W Zdowie znajduje się położona w środku lasu Pasieka 
Pana Stanisława Jurczaka z hodowlą matek pszczelich. 
Mieszkańcy Zdowa stanowią zgraną społeczność, chętnie 
wspólnie się bawią na organizowanych przez OSP i KGW 
festynach, wspólnie dbają o to, by ich miejscowość była 
zadbana i przyjazna.

Zdów zdobył III miejsce w konkursie na najlepszą 
miejscowość powiatu zawierciańskiego.

Konkurs na najlepszą miejscowość 

W uroczystościach wzięło udział prawie 50 kół go-
spodyń z całego regionu. Było to pierwsze tego typu 
wydarzenie, dzięki któremu uczestnicy oraz goście 
mogli zapoznać się z lokalnymi tradycjami, unikalnym 
rękodziełem oraz regionalnymi specjałami polskiej 
kuchni.

Podczas Forum naszą Gminę reprezentowało KGW 
Rzędkowice i KGW Borowianki ze Zdowa.

KGW Borowianki brało udział w Festiwalu Kół Gospo-
dyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Było  to wyjątkowe 
wydarzenie podkreślające, jak ważne jest, aby idąc z 
duchem czasu kultywować lokalną tożsamość i pielę-
gnować tradycje.  

Festiwal miał na celu integrację, aktywizację i wsparcie lo-
kalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzic-
twa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, 
umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Natalia Jędruszek reprezentowała Borowianki w konkuren-
cji Miss wdzięku, w którym zdobyła II miejsce. Wszyscy miesz-
kańcy głosowali na naszą piękną kandydatkę, za co bardzo 
dziękujemy.

W konkursie Natalia Jędruszek oprócz zdobytego II miej-
sca, otrzymała bon w wysokości 2 tys zł.

Po raz kolejny przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu organizowany był konkurs na najlep-
szą miejscowość powiatu zawierciańskiego. 

Miss wdziękuMiss wdziękuForum Gospodyń Wiejskich 
w Nakle Śląskim
W dniu 8 września na terenie Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle 
Śląskim odbyło się Pierwsze Śląskie Forum 
Gospodyń Wiejskich. 
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60-lecie KGW Rzędkowice60-lecie KGW Rzędkowice

Koło Gospodyń Wiejskich z  
RZĘDKOWIC jest jednym z pierw-
szych Kół Gospodyń Wiejskich, ja-
kie powstały w Gminie Włodowice. 
Pierwszą Przewodniczącą była Mie-
czysława Korpyś, następnie rolę tę 
świetnie sprawowała przez kilkana-
ście lat Jania Myga – autorka wielu 
pięknych wierszy i piosenek, które 
niejednokrotnie były wykorzysty-
wane i prezentowane na uroczysto-
ściach. Po Pani Janinie funkcję tę 
pełniła Stanisława Gajek, a obecną 
przewodniczącą jest Teresa Piec.  
Rok 2021 jest rokiem, w którym Koło 
obchodzi piękny Jubileusz 60-lecia 
swojej działalności. Obecnie liczy 16 
czynnych członkiń. Działalność Koła 

polega,  m.in. na : reprezentowa-
niu  gminy na różnych  przeglądach, 
festynach, piknikach, dożynkach, 
itp.. Panie czynnie biorą  również 
udział  w  uroczystościach  kościel-
nych. Jako pierwsze zapoczątko-
wały tradycje palm wielkanocnych.  
To właśnie przy Kole Gospodyń z 
Rzędkowic powstała Kapela Juraj-
ska, która znana jest w całym powie-
cie zawierciańskim. Panie bardzo 
często występują razem z  Kapelą, 
spotykają  się  systematycznie, a 
podczas spotkań  śpiewają. W  swo-
im  repertuarze  mają  wiele  piose-
nek, również  takich, które  śpiewały  
ich  babcie. Wymieniają  się  prze-
pisami, pieką ciasta, przygotowują 

różne potrawy, które posmakować 
można na wielu imprezach gmin-
nych. Koło  bardzo  aktywnie  uczest-
niczy w życiu kulturalnym Gminy, a 
dzięki swojej działalności kultywuje  
i podtrzymuje dawne tradycje 
np. „darcie piórek”, organizowa-
nie „wydzierki”, czy   robienie po-
duch i puchowych kołder. Z okazji 
pięknego Jubileuszu Wójt Gminy 
Włodowice złożył Paniom podzię-
kowania oraz wręczył upominek w 
postaci namiotu, który z pewno-
ścią przyda się na niejedną okazję. 
Życzymy Paniom dalszych, wspa-
niałych, radosnych lat działalności  
w zdrowiu, szczęściu i szacunku 
społeczeństwa. 

I chociaż początki firmy nie były 
łatwe, bo zaczynali od warsztatu ślu-
sarskiego zlokalizowanego w garażu 
o powierzchni ok.  80 m.kw. i to w 
czasach nie sprzyjających prywat-
nej inicjatywie. Dzisiaj są między 
innymi właścicielami super nowo-
czesnej i wydajnej rozlewni wody 
mineralnej w Skałce,  którą zakupili 

w 1996r. nieustannie ją rozbudo-
wując i modernizując. Zatrudniają 
w swojej firmie wielu mieszkańców 
naszej gminy.  To ludzie o ogromnej 
życzliwości i empatii wobec innych, 
a swój sukces zawdzięczają konse-
kwentnej i ciężkiej pracy. Państwo 
Brodzikowie są naturalni i bezpo-
średni, to ludzie z którymi można 

zawsze porozmawiać. Natomiast 
wieczór jubileuszowy był jedyny i 
niezapomniany. Uświetnili go ak-
torzy warszawskiego teatru „Buffo” 
prezentując fenomenalny koncert: 
„ 100 lat polskiej piosenki”.  Na-
szym Jubilatom gratulujemy, życząc 
wspaniałego zdrowia i dalszych suk-
cesów.    

W sobotni wieczór 18 września, w Miejskim Ośrodku Kultury  w Zawierciu odbyła się niecodzien-
na uroczystość. Celebrowano potrójne święto pary wyjątkowych ludzi Alicji i Witolda Brodzik, 
którzy wspólnie obchodzą swoją 70-letnią rocznicę urodzin, 50- letnią rocznicę zawarcia związ-
ku małżeńskiego, a także 40- letnią rocznicę założenia własnej firmy. 

Jedyny taki jubileuszJedyny taki jubileusz
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Głównym punktem każdego z zebrań było podsu-
mowanie mijającej kadencji. Sprawozdania z działal-
ności obfitowały w różnorakie sukcesy na przestrzeni 
ostatnich 5 lat. Każdemu z Zarządów udzielono jedno-
głośnie absolutorium. Dokonano także wyborów władz 
strażackich poszczególnych OSP. I tak według kolejno-
ści terminów zebrań wybrano w OSP Zdów na  Prezesa 
Sławomira Jędruszka , a na naczelnika Wojciecha Pilisa, 
w OSP Parkoszowice Prezesem został Damian Koclęga 
zaś naczelnikiem Ryszard  Żmuda, w OSP Włodowice 
Prezesem wybrano Ireneusza Mertę, natomiast Naczel-
nikiem został Filip Jureczko, w OSP Góra Włodowska 
Prezesem pozostał Marek Labocha, a Naczelnikiem 
Przemysław Szymocha, w OSP Rudniki Prezesem pozo-
stał Grzegorz Maciążek, a Naczelnikiem Rafał Piotrow-
ski,  w OSP Morsko Prezesem wybrano Jacka Cyprysa 

na miejsce Janusza Okraski, który zrezygnował z peł-
nionej przez 20 lat funkcji, a na Naczelnika Alfreda Mi-
kodę. Kampanię zebrań zakończono w Rzędkowicach, 
gdzie Prezesem pozostał Czesław Dydak, a Naczelni-
kiem Mariusz Haładus. Nowym Zarządom w większości 
składającym się z tych samych członków serdecznie 
gratulujemy i życzymy nieustającego pasma sukcesów 
w służbie naszego społeczeństwa.   

Ważna informacja
Z dniem 17 września 2021r w gminie Włodowice po 

wykonaniu połączeń testowych nastąpiło przełączenie nr 
alarmowego 998 na nr 112 Wojewódzkiego Centrum Powia-

damiania Ratunkowego w Katowicach.

Z inicjatywy Wójta Gminy Włodowice przy wsparciu Urzę-
du Gminy, tym razem druhowie z OSP w Górze Włodowskiej, 
pozyskali środki finansowe  z Lokalnej Grupy Działania: „Perła 
Jury” w kwocie 30 tys. zł,  które w całości przeznaczyli na do-
posażenie sali i kuchni w swojej remizie. Umowę ze strony OSP 
Góra Włodowska podpisali druhowie, Marek Labocha – Prezes 
i Adam Szymocha – Skarbnik, natomiast przy sporządzaniu 
wniosku o dofinansowanie, strażaków wsparł Urząd Gminy 
Włodowice. W wyniku projektu zakupiono dwa  urządzenia 
klimatyzujące na salę główną, oraz zlewozmywak, zmywarkę,  
sześciopalnikową, kuchnię i bardzo funkcjonalne meble ku-
chenne. Takie wyposażenie zwiększy atrakcyjność obiektu, a 
także przyczyni się do promowania naszej gminy i  regionu dla 
osób przyjeżdżających  z zewnątrz.  

 NOWA KADENCJA W JEDNOSTKACH STRAŻACKICH
W czerwcu i lipcu przeprowadzono kampanię zebrań sprawozdawczo - wyborczych w jed-
nostkach strażackich naszej gminy.

KOLEJNA REMIZA ŚWIETNIE DOPOSAŻONA
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 Dzień 14 lipca 2021 r. dla mieszkańców naszej gminy, a szczególnie mieszkańców Zdowa  i Huciska nie bę-
dzie kojarzył się z miłym i spokojnie spędzonym letnim wieczorem. Nawalny intensywny deszcz oraz wichura 
przypominająca zjawisko trąby powietrznej przerodziło się   w zdarzenie o znamionach klęski żywiołowej. Skala 
zniszczeń w/w zjawisk owego wieczoru wywoływała przerażenie poszkodowanych mieszkańców, ze względu 
na wyrządzone szkody  i uszkodzenia; konstrukcji dachów, pokryć dachowych, kominów i ścian w 14 budynkach 
mieszkalnych i w 9 budynkach i pomieszczeniach gospodarczych. Zerwane i uszkodzone linie i słupy energe-
tyczne, przewrócone drzewa, zniszczone posesje  i na to wszystko  brak prądu. W nadzorowanej przez Wójta 
Gminy Włodowice wieczornej akcji ratowniczej i usuwania skutków zdarzenia klęskowego, działali strażacy z 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Jednostka OSP Marciszów oraz nasze Jednostki 
OSP  Zdów, OSP  Włodowice a także służby energetyczne z Zawiercia (przez 3 kolejne dni wyłączenia). W dniu 
15 lipca 2021 r. na posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego Wójt Gminy powołał gminną ko-
misję ds. szacowania szkód i strat z udziałem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu która 
bezzwłocznie rozpoczęła szacowanie szkód budynków mieszkalnych, gospodarczych powstałych w wyniku zda-
rzenia kryzysowego.      

   
Na podstawie sporządzonych przez gminną komisję protokołów strat, przedłożonych zgodnie z procedurą 

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach sporządzono stosowne wnioski o dotację celową z 
budżetu państwa. W wyniku złożonych wniosków przez Wójta Gminy Włodowice do Wojewody Śląskiego Gmina 
Włodowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na usunięcie w/o skutków klęsk żywiołowych w wyso-
kości 85 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych.  Realizacja 
wypłat nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu decyzji .

Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom Zdowa, za obywatelską postawę oraz pomoc sąsiedzką w cza-
sie  zaistniałej sytuacji kryzysowej. Dziękuję strażakom z KP PSP w Zawierciu, Jednostce OSP Marciszów, naszym 
strażakom z OSP Zdów, Włodowice, Góra Włodowska, Rzędkowice, Morsko, Rudniki, służbom energetycznym z 
Zawiercia biorącym udział w akcji usuwania skutków klęski żywiołowej w Zdowie. Podziękowania kieruję do Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej we Włodowicach, pracowników Urzędu Gminy Włodowice szczególnie pracowników: go-
spodarki komunalnej w usuwaniu skutków tej dramatycznej sytuacji, służbie zarządzania kryzysowego  za duże 
zaangażowanie w przygotowaniu zgodnie z procedurami dokumentów, protokołów, wniosków i w konsekwencji 
otrzymania (wypłacenia w najbliższym czasie) rekompensat finansowych dla najbardziej poszkodowanych na-
szych mieszkańców .           

                                                                                                                                         Wójt Gminy Włodowice
      Adam B. Szmukier

BEZPIECZEŃSTWO  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,  
POMOC SPOŁECZNA  W GMINIE WŁODOWICE
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BARDZO INTERESUJĄCA INICJATYWA BARDZO INTERESUJĄCA INICJATYWA 
W CENTRUM WŁODOWICW CENTRUM WŁODOWIC

Jednym z bardzo ważnych elementów 
XXII Dożynek Powiatowych, które zostały 
zorganizowane  we Włodowicach, była wi-
zyta delegacji Krakowskiego Bractwa Kur-
kowego. Członkowie delegacji przyozdobi-
li  swoimi historycznymi szatami zarówno 
mszę świętą, korowód dożynkowy a także 
scenę podczas świeckiej części dożynek. 
Król Krakowskiego  Bractwa Kurkowego Jan 
Dziura Bartkiewicz gratulując mieszkańcom 
Włodowic jubileuszu, przekazał życzenia i 
wyraził szacunek dla wszystkich mieszkań-
ców naszej Gminy,  że jako niewielka spo-
łeczność świetnie się rozwijamy, że przez 
okres ośmiuset lat podobnie jak Bractwo 
nie zniknęliśmy z powierzchni pomimo 
różnych  historycznych zawirowań. Na pa-
miątkę wydarzenia przekazał na ręce Wójta 
Gminy okolicznościowy medal dedykowany 
całej naszej Społeczności.

Uszanowanie Naszej lokalnej społeczności

W ostatnim czasie (tj. lato 2021r.) zaistniała możliwość zakupienia działki zlokalizowanej przy zbiegu ulic 
Mrzygłodzkiej i Zawierckiej we Włodowicach, której właścicielem obecnie jest Gmina Poraj. Z propozycją jej 
sprzedaży naszej Gminie wystąpiła Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak. Takiej okazji nie należy prze-
gapić, dlatego Wójt naszej  Gminy widząc potrzebę uporządkowania tej zapuszczonej, zakrzaczonej i ograni-
czającej widoczność działki zwrócił się do Rady Gminy Włodowice o wyrażenie zgody na zakup tej nierucho-
mości. 

Podczas sesji w dniu 2 września, Wójt zaprezentował wstępny plan zagospodarowania. Co prawda nieru-
chomość ta ma nieregularny kształt i jest mocno pochylona na południe, to jednak można na niej posadowić 
przeróżne urządzenia i elementy dedykowane dla wszystkich grup wiekowych naszej społeczności.  Radni po 
burzliwej dyskusji przychylili się do wniosku Wójta i w większości zagłosowali za zakupem tej nieruchomo-
ści. Zapowiada się że będzie to funkcjonalny i pięknie zagospodarowany teren  w centrum przyszłego miasta 
Włodowice. 
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PODZIĘKOWANIE

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest;

Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
                                                                                  /Jan Paweł II/

        Kim jest Pani Lidia Łakota? Przygodę ze Szkołą 
Podstawową we Włodowicach rozpoczęła jako cieka-
wy świata  przedszkolak, a swoją podróż kontynuowała 
jako zdolna  i wzorowa uczennica, otwarta na wiedzę 
praktykantka, następnie nauczycielka z pasją                       i 
wreszcie - kreatywny  i odpowiedzialny dyrektor szkoły.

W czasie swych 37 lat pracy dała się poznać jako 
osoba niezwykle pracowita, kompetentna, wymagająca, 

a jednocześnie taktowna, wyrozumiała i serdeczna. Swoje obowiązki zawsze wypełniała z wiel-
kim poświęceniem  i zaangażowaniem.

Pani Dyrektor zawsze wspomagała działalność Samorządu Uczniowskiego i ściśle współdziała-
ła z Radą Rodziców. Pokazywała, jak ważna jest spójność oddziaływań Szkoły i Rodziny. Trzymała 
pieczę nad Szkołami Filialnymi w Górze Włodowskiej i Rzędkowicach w ostatnich latach ich funk-
cjonowania, a obecnie nad Filią  w Zdowie.

Drzwi naszej szkoły były otwarte również dla pątników, między innymi z Pielgrzymki Krakow-
skiej oraz okresowo dla seniorów z naszej gminy podczas spotkań opłatkowych  z biskupem czę-
stochowskim.

Na zawsze w naszej pamięci zapiszą się obchody 50-lecia szkoły i wydanie Monografii, jubi-
leusz 60-lecia szkoły, uroczystość 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę wraz ini-
cjatywami „Rok dla Niepodległej”, jak również cykl spotkań z Absolwentami, potomkiem rodu 
Poleskich, ciekawymi ludźmi.

Nie sposób opisać wszystkich wydarzeń, działań, ale chcemy podkreślić przede wszystkim co-
dzienną, mozolną, często niezauważalną pracę, którą wykonywała Pani Dyrektor.  Dla współpra-
cowników zawsze była, jest i będzie wzorem i autorytetem. Historia wytężonej pracy w dużym 
stopniu jest historią Jej życia. W szkole spędzała dużo czasu,  a w gabinecie światło świeciło się 
często do późnego wieczora. Trzeba było wielkiego wysiłku i wielu umiejętności, aby kierować 
szkołą na tle licznych zmian w prawie i systemie oświatowym.

Pani Dyrektor otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej – polskie odznaczenie resortowe 
nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

Dziękujemy serdecznie za codzienną troskę o uczniów, nauczycieli, pracowników niepedago-
gicznych oraz wszystkich emerytów. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, którym nas Pani obdarzała, 
za każde dobre słowo, radę i zachętę do działania, za mądrość życiową, którą nam Pani przekazy-
wała.

Dziękujemy również za piękno języka polskiego, które mogliśmy odczuć na co dzień podczas 
rozmów, a także podczas wystąpień szkolnych, na konferencjach, naradach       i szkoleniach. 
Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej społeczności szkolnej. Czujemy się zaszczyceni, że 
mogliśmy z Panią pracować.

Obecnie mieszkanka Zawiercia, sercem jednak zawsze oddana Włodowicom – swojej Małej 
Ojczyźnie. Deklaruje, że tak zostanie.

W naszej szkole będzie zawsze witana z szacunkiem i radością.
Życzymy dobrego zdrowia, dużo wolnego czasu na realizację własnych planów i marzeń, po-

dejmowania nowych wyzwań oraz wszystkiego najlepszego.
Jeszcze raz z głębi serca za wszystko dziękujemy i z Nią chcemy być dalej w Jej podróży...

                                                                       
                Wójt i Grono Pedagogiczne
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