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Pod koniec sierpnia dotarła do nas 
wyjątkowo  miła wiadomość:  mieszka-
niec Rudnik, 17-letni Jordan Majchrzak, 
jako utalentowany piłkarz został pozy-
skany do elitarnego klubu piłkarskiego 
AS Roma. Jordan jest piłkarzem już w 
trzecim pokoleniu. Jego dziadek Tade-
usz Majchrzak był piłkarzem, działa-
czem  i wielkim entuzjastą piłki nożnej, 
natomiast ojciec Robert był piłkarzem 
Rakowa Częstochowa i BFC Dynamo 

Berlin, obecnie jest działaczem sporto-
wym i trenerem I klasy UEFA. Zapowia-
da się, że Jordan dzięki swojemu nie-
przeciętnemu talentowi i ciężkiej pracy, 
osiągnie najbardziej spektakularny  
sukces. Piłkę nożną trenuje od piątego 
roku  życia. Najpierw pod  okiem  swo-
jego ojca, a następnie w Warcie Zawier-
cie, Silent Dąbrowa Górnicza, Rozwoju 
Katowice i Legii Warszawa. Obecnie 
grając w Romie, jako środkowy napast-

nik (w juniorskim zespole ligi  Prima-
wera U-19) szlifuje swoje umiejętności 
wdrapując się na coraz wyższe szczeble  
mistrzowskiej drabiny. Na chwilę obec-
ną jest wypożyczony do klubu z opcją 
na jego wykupienie. 

Naszemu młodemu mistrzowi ży-
czymy dalszych sukcesów w swojej 
wybranej życiowej  drodze i trzymamy 
mocno kciuki za jego wszechstronny  
rozwój i karierę.    

MŁODY RUDNICZANIN 
W RENOMOWANYM 

EUROPEJSKIM KLUBIE
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Dodatek węglowy

Od dnia 17 sierpnia Ośrodek Pomocy Społecznej we 
Włodowicach przyjął 1531 wniosków o dodatek węglowy. 
Obecnie trwa ich weryfikacja zgodnie z ustawą z dnia 5 
sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ze zmianami, któ-
re weszły w życie 20 września 2022r. Pierwsze wypłaty 
dodatku węglowego zostały zrealizowane w miesiącu 
wrześniu. Kolejne wypłaty złożonych wniosków będą 
realizowane na bieżąco zgodnie z kolejnością ich złoże-
nia. Wnioski można składać do 30 listopada w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodowicach  w pokoju 
nr 3 lub 4.

Zgodnie z przepisami dopłata przysługuje gospodar-
stwu domowemu, którego głównym źródłem ogrzewania 
jest zasilane paliwami stałymi tj. węgiel kamienny, brykiet 
lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamienne-
go. Źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do 
centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Z kolei ustawa z dnia 15 września 2022 r. stanowi o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 

ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla gospo-
darstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane 
jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplo-
nym gazem LPG lub olejem opałowym.

Gospodarstwa te, na wniosek złożony do 30 listopada 
br. otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego 
dodatku który wyniesie:

•    3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo 
inny rodzajem biomasy,

•    1000 zł  – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz po-
wietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na 
paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

•    500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

•    2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł olejowy.

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WŁODOWICE
W dniu 26 września odbyła się 

XXXV Nadzwyczajna sesja rady gminy 
podczas której radni przyjęli jedną, ale 
za to jakże ważną uchwałę. Przed gło-
sowaniem wójt Adam Szmukier zwrócił 
się do rady z prośbą: ” Wysoka Rado, 
w tej wyjątkowej sytuacji, w związku 
z rozpoczętym sezonem grzewczym, 
realizując postanowienia rządowego 
programu o dodatku węglowym,  wy-
stąpiłem z wnioskiem do Pana Prze-
wodniczącego o pilne zwołanie posie-
dzenia rady w trybie nadzwyczajnym, 

aby najszybciej jak to jest tylko możli-
we uruchomić procedurę niezwłoczne-
go wypłacania dodatku węglowego dla 
naszych mieszkańców. Otrzymane w 
ubiegły czwartek rządowe pieniądze, 
dzięki poparciu mojego wniosku przez 
wysoką radę będą mogły być wypłaca-
ne jeszcze w tym tygodniu. Uprzejmie 
proszę o poparcie mojego projektu 
uchwały”. Podczas głosowania Radni 
jednogłośnie poparli wniosek wójta, 
natomiast pieniądze rozpoczęto wy-
płacać już od 29 września.  
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Szanowni Państwo 
Mieszkańcy Gminy Włodowice

W dniu 26 lipca Premier Rady Ministrów Mate-
usz Morawiecki podpisał Rozporządzenie w spra-
wie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz 
nadania niektórym miejscowościom statusu mia-
sta. Pośród 15 miejscowości w całym kraju, które 
z dniem 1 stycznia 2023r. uzyskają statut mia-
sta, znalazły się również Włodowice, jako jedyna 
miejscowość w województwie śląskim.

Wielomiesięczne starania Wójta i Rady 
Gminy Włodowice przyniosły oczekiwany efekt.  

Włodowice znów będą miastem, odzyskując prawa miejskie zabrane przez zabor-
cę za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym i walkę o niepodległość. Pod względem liczby 
mieszkańców będzie to najmniejsze miasto w naszym województwie, ale nie będzie ono najmniejsze 
w kraju.

Starania władz gminy dotyczące przywrócenia praw miejskich rozpoczęły się w marcu ubiegłe-
go roku, kiedy to Rada Gminy Włodowice jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do nadania miejscowości Włodowice statusu miasta. Kolejnym etapem przeprowa-
dzanej procedury były konsultacje społeczne, które trwały od września do listopada, a wzięło w nich 
udział 27,28% mieszkańców naszej gminy uprawnionych do głosowania, w tym 91,16% wszystkich 
ważnych głosów oddano na „TAK”.

Dalsze działania gminy w zakresie odzyskania praw miejskich miały miejsce w marcu br. Rada 
Gminy Włodowice, również jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o na-
danie statusu miasta miejscowości Włodowice. Wniosek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i ob-
szerną dokumentacją przekazany został Wojewodzie Śląskiemu i został on pozytywnie zaopiniowany 
pod względem spełnienia wymogów formalnych i prawnych. Wojewoda Śląski poparł nasze starania 
i przekazał wniosek Rady Gminy Włodowice do oceny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Minister zarekomendował wniosek do pozytywnego rozpatrzenia, w wyniku czego został on ujęty w 
projekcie rozporządzenia i podpisany przez Prezesa Rady Ministrów.

W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w starania o nadanie Wło-
dowicom statusu miasta. Szczególne podziękowania kieruję do Radnych Rady Gminy Włodowice za 
wsparcie i jednogłośne podejmowanie wszystkich uchwał wymaganych w przeprowadzanej procedu-
rze. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy zaangażowanym w przygotowanie niezbędnej dokumen-
tacji. Równie szczególne podziękowania kieruję do Naszych Mieszkańców, którzy swoją ciężką pracą, 
od pokoleń przyczynili się do wizerunku Włodowic i Naszej pięknej Gminy oraz tak licznie poparli 
inicjatywę przywrócenia praw miejskich w konsultacjach społecznych.

Życzę Mieszkańcom Włodowic oraz pozostałych Miejscowości dalszego dynamicznego rozwoju 
Naszej Gminy. która już od dnia 1 stycznia 2023r. przestanie być gminą wiejską i uzyska status gminy 
miejsko-wiejskiej.
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Nieodpłatnie, na podstawie umowy darowizny przekazania 
sprzętu dokonał Wójt Gminy Włodowice Adam Szmukier wraz 
z Poseł na Sejm RP Ewą Malik.

Dzięki przekazanemu sprzętowi komputerowemu młodzi 
mieszkańcy naszej Gminy mają większe możliwości na rozwija-
nie umiejętności informatycznych, lepszy dostęp do zasobów 
cyfrowych, co z pewnością przyniesie pozytywne rezultaty 
oraz umożliwi wykorzystanie tych umiejętności w codziennym 
życiu. Otrzymane granty pomogą w pełni korzystać z najnow-
szych technologii, a tym samym podniosą jakość życia rodzin 
na naszym terenie – skomentował podczas wręczania Wójt 
Adam Szmukier

Gmina Włodowice, jesienią ubiegłego roku, złożyła wnio-
sek w konkursie grantowym, na podstawie złożonych przez 
mieszkańców oświadczeń. 

Oświadczenia te składane przez rodziców/opiekunów 
prawnych uczniów oraz pełnoletnich uczniów, poddane były 
weryfikacji na podstawie dokumentów przedłożonych przez 
mieszkańców, rejestrów, informacji znajdujących się w zaso-
bach Gminy oraz informacji szkół i innych podmiotów, insty-
tucji publicznych.

Wsparcie w ramach programu polegało na zakupie sprzę-
tu komputerowego dla dzieci (uczniów szkół podstawowych i 
średnich), których członek rodziny (krewny w linii prostej tj. ro-
dzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracował 
niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie 
objętej PPGR.

Uczestnicy projektu w zależności od złożonej deklaracji, 
mogli wybrać komputer stacjonarny, laptop lub tablet.

Z przekazanych środków zakupiono wysokiej jakości sprzęt 
producenta Lenovo: 14 zestawów komputerów stacjonarnych, 
68 laptopów oraz 1 tablet, zgodnie ze złożonymi deklaracjami 
rodziców i uczniów.

Wsparciem objętych zostało 83 uczniów z rodzin pege-
erowskich Przekazany sprzęt stał się własnością uczestnika 
projektu, jednakże obdarowany jest odpowiedzialny za jego 
odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim 
użycie zgodnie z przeznaczeniem.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię 
COVID-19.

Wartość zakupionego sprzętu komputerowego to 209 
911,80 zł, co zostało w całości dofinansowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa.

Starą sieć zastąpiono no-
woczesnym, wykonanym z 
rur PE wodociągiem z odcin-
kami przyłączy wodociągo-
wych do granic posesji od-
biorców wody, zabudowano 
także nowe, przeciwpożaro-
we hydranty.

W wyniku realizacji 
pierwszego etapu zada-
nia powstała sieć od ujęcia 
głębinowego wody w ul. 
Wrzosowej, poprzez ul. Mo-
drzewiową, ul. Jodłową, ul. 
Jałowcową, o długości 3,489 
km. Natomiast drugi etap in-
westycji przebiegał wzdłuż 
ul. Chabrowej, następnie w 
ul. Kasztanowej, ul. Skalny 
Widok, ul. Orle Gniazdo, ul. 
Łowieckiej, o długości 3,069 
km. Łącznie wybudowano 
ponad 6,5 km rurociągu. Cał-
kowity koszt inwestycji wy-
nosi 2 285 360 zł.

Realizacja inwestycji 
możliwa była dzięki środ-
kom zewnętrznym, jakie 
Gmina Włodowice pozy-
skała na ten cel. W ramach 
środków unijnych w zakresie 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich dla operacji 
typu „Gospodarka wodno- 

ściekowa” uzyskano dofi-
nansowanie w kwocie 593 
145 zł. Otrzymane wsparcie 
zadania pochodzi również ze 
środków Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, w 
zakresie którego wykorzy-
stano 874 845,29 zł. 

Do wykonania został 
jeszcze trzeci etap inwesty-
cji, tj. włączenie do sieci wo-
dociągowej ul. Orle Gniazdo 
w kierunku ośrodka, gdzie 
planuje się wykonać sieć wo-
dociągową o długości około 
1,035 km. Na ten cel Gmina 
również złożyła wniosek o 
dofinansowanie i pozyskała 
kolejne środki pomocowe w 
wysokości 570 000 zł w ra-
mach Rządowego Funduszu 
Polski Ład, Programu Inwe-
stycji Strategicznych. Bank 
Gospodarstwa Krajowego 
wystawił na rzecz Gminy 
wstępną promesę dotyczącą 
przyznania tych funduszy.

Efektywna praca, po-
zwala na osiągnięcie naj-
lepszych rezultatów, za-
pewnienia kompleksowego 
systemu zaopatrzenia w 
wodę mieszkańcom całego 
Huciska.

Nowa sieć wodociągowa 
w Hucisku

Budowa dwóch etapów sieci wodociągowej 
w Hucisku została zakończona. Była to bar-
dzo oczekiwana i ważna inwestycja, któ-
ra poprawiła zaopatrzenie mieszkańców  
w wodę na terenie miejscowości Hucisko.

Komputery przekazane dzieciom i młodzieży
Dnia 25 sierpnia odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego zakupionego  
w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cy-
frowym – „Granty PPGR”. 
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Gmina Włodowice znajduje się 
na pierwszym miejscu w powiecie 
zawierciańskim wśród gmin, które 
wykazały największą aktywność w 
wypełnianiu wniosków w programie 
„Czyste powietrze”. Od początku pro-
wadzenia punktu konsultacyjnego 
programu „Czyste powietrze” złożo-
no 123 wnioski, co daje nam pierwsze 
miejsce w powiecie i 65 miejsce w 
Polsce na 625 gmin, które prowadzą 
punkt. Nasz wysiłek został doceniony 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, który przyznał nam 
dodatkowe fundusze na działalność 
punktu konsultacyjno-informacyj-
nego programu „Czyste powietrze”. 
Kwota dofinansowania to 25 600 zł, 

która zostanie przeznaczona na wy-
posażenie punktu konsultacyjnego 
programu oraz na jego promocję. 

Zachęcamy do korzystania z do-
finansowania w ramach programu 
„Czyste Powietrze”. Punkt konsulta-
cyjny znajduje się w Urzędzie Gminy 
Włodowice ul. Krakowska 26, Włodo-
wice p. 28 II piętro.

Nasza gmina otrzymała pokaź-
ną kwotę 1,96 mln zł, w ramach 
Rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych, trzeciej edycji Pol-
skiego Ładu. Tą informację podano 
na konferencji prasowej w dniu 18 
lipca br. Konferencja została zwo-
łana przez Starostę Zawierciań-
skiego Gabriela Dorsa. Uczestni-
czący w wydarzeniu Posłowie na 
Sejm: Ewa Malik, Danuta Nowicka 
i Waldemar Andzel oznajmili, że 
jest to rekompensata dla gmin, w 
których funkcjonowały Państwo-
we Gospodarstwa Rolne, gdzie po 
ich likwidacji część społeczeństwa 
pozostawiona została bez jakiej-
kolwiek pomocy społecznej. Za 
otrzymane pieniądze wymieniona 
zostanie instalacja elektryczna w 
Szkole Podstawowej w Rudnikach, 
a także zbudowana zostanie in-
stalacja fotowoltaiczna w Szkole 
w Rudnikach i Włodowicach, na 
potrzeby własne, z możliwością 
przekazania nadwyżki prądu do 
sieci elektroenergetycznej. Za 
otrzymane pieniądze podziękował 
nasz wójt Adam Szmukier.

Gmina Włodowice, kolejny raz się-
gnęła po pieniądze zewnętrzne w ra-
mach Rządowego Funduszu Polski Ład, 
Programu Inwestycji Strategicznych, 
który ma na celu zwiększenie skali in-

westycji publicznych przez bezzwrotne 
ich dofinansowanie. 

Na terenie Gminy Włodowice funk-
cjonowało zlikwidowane Państwowe 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej. 
Zgodnie z opinią KOWR, miejscowości: 
Rudniki oraz Włodowice znajdują się 
w wykazie obrębów w których zostały 
przejęte do Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa działki ewidencyjne po 
byłych PPGR. Realizacja inwestycji w 
budynkach szkół podstawowych, jakie 
znajdują się na terenie Gminy, będzie 
miała znaczący wpływ na mieszkańców 
miejscowości objętych PGR. Z efektów 
inwestycji korzystać będą mieszkańcy 
miejscowości Włodowice oraz Rudniki, 
jak również mieszkańcy pozostałych 
miejscowości, ponieważ do tych szkół 
uczęszczają uczniowie z terenu całej 
Gminy. Inwestycja przyczyni się do 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, 
dostosowania instalacji do wymo-
gów przepisów Unii Europejskiej oraz 
podniesienia bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego. Założenie instalacji 
fotowoltaicznej umożliwi pokrycie 
części zapotrzebowania na energię 
elektryczną w budynkach szkoły oraz 
przełoży się na obniżenie bieżących 
kosztów zakupu i dystrybucji ener-
gii elektrycznej. Realizacja inwestycji 
przyczyni się do poprawy warunków 
życia na obszarze Gminy Włodowice.

Przyznane środki stanowią następ-
ne wsparcie w obszarze infrastruktury 
edukacyjnej z Programu Inwestycji 
Strategicznych. Obecnie realizujemy 

zadanie w zakresie pierwszej edycji 
Programu pn. „Modernizacja infra-
struktury edukacyjnej w Szkole Pod-
stawowej we Włodowicach”. Przepro-
wadzono postępowanie przetargowe 
i zawarto umowę z wykonawcą robót 
TRANS-JUL-BUD Spółka z o.o., na kwo-
tę 1 873 514,33 zł, z czego dofinanso-
wanie wynosi 85% tj. 1 592 487,18 zł. 
Prace już zostały rozpoczęte. Zadanie 
obejmuje wymianę istniejącej insta-
lacji elektrycznej na trzech kondy-
gnacjach, wymianę i renowację pod-
łóg oraz okien w części pomieszczeń 
w budynku szkoły, wymianę podłogi 
i uszkodzonych okien w małej sali 
gimnastycznej, malowanie pomiesz-
czeń oraz docieplenie ścian budynku 
sali gimnastycznej we Włodowicach 
– docieplenie ścian sali sportowej, 
nałożenie tynku elewacyjnego ze-
wnętrznego, wymiana rynien, obróbki 
blacharskie, parapety, zgodnie z wy-
mogami technicznymi.

Od października zeszłego roku, 
kiedy to ogłoszono wyniki pierwszej 
edycji Programu, Gmina Włodowice 
pozyskała w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład, Programu Inwesty-
cji Strategicznych dofinansowanie w 
łącznej kwocie: 13 656 192,63 zł. To 
środki dzięki, którym w najbliższym 
czasie będziemy realizować zadania w 
priorytetowych obszarach infrastruk-
tury drogowej, wodociągowej, eduka-
cyjnej, odnawialnych źródeł energii 
oraz efektywności energetycznej mie-
nia samorządowego naszej Gminy.

Nowy czujnik jakości powietrza Nowy czujnik jakości powietrza 

W czerwcu w miejscowości Góra Wło-
dowska na budynku remizy OSP został za-
montowany nowy czujnik jakości powietrza, 
który stale monitoruje poziom zanieczysz-
czeń znajdujących się w powietrzu. To już 
czwarte takie urządzenie w naszej gminie. 
Czujnik został zakupiony ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ra-
mach programu „Czyste Powietrze”. 

Aktualną jakość powietrza w Gminie 
można monitorować na www.wlodowice.pl 
w zakładce monitoring powietrza.

Mamy pierwsze miejsce w powiecie zawierciańskim

Kolejne dobre wiadomości – przyznano następne dofinansowanie 

PRAWIE 2 MLN ZŁ DLA WŁODOWIC
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Dofinansowanie otrzymało przed-
szkole we Włodowicach oraz Szkoła 
Podstawowa im. Wł. Broniewskiego we 
Włodowicach z Filią w Zdowie. 

Przedszkole za kwotę 3750 zł, w tym 
z programu otrzyma 3000 zł, za co zaku-
pi nowości wydawnicze dla dzieci 3-6 
lat, a pozostałą część funduszy przezna-
czy na promocję czytelnictwa wśród naj-
młodszych. Z kolei szkoła wyda  15 000 
zł, z czego dofinansowanie wyniesie aż  

12 000 zł, na zakup książek będących 
nowościami wydawniczymi i niebędą-
cych podręcznikami, lektur szkolnych, 
zakup nowych elementów wyposażenia 
do bibliotek szkolnych oraz realizację 
działań promujących czytelnictwo.

Z kolei Gminna Biblioteka Publiczna 
otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 
3230 zł z budżetu państwa w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 

1 na poprawę oferty bibliotek publicz-
nych. Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniesie 9228,57 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
Gmina Włodowice otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach pro-
gramu wieloletniego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Prio-
rytet 3. 

Po raz kolejny grant w kwocie 5 000 
złotych otrzymała Gmina Włodowice. 
Wnioskodawcą projektu pt. „Historia 
kołem się toczy, a za mundurem pan-
ny sznurem” jest Gminna Biblioteka 
Publiczna we Włodowicach. Projekt 
realizowany jest przy współpracy Koła 
Gospodyń Wiejskich w Parkoszowicach, 
Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlicy 
Środowiskowej we Włodowicach. Uro-
czystego wręczenia grantu naszej Gmi-
nie dokonał Prezes CIL Paweł Abucki, a 
odebrały go Aneta Wieczorek Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej i Gmin-
nego Ośrodka Kultury we Włodowicach 
oraz Wiesława Biała Przewodniczą-
ca KGW w Parkoszowicach. Wręczono 
również uroczyście podziękowania dla 
gmin partnerskich. W imieniu Wójta 
podziękowania dla naszej Gminy ode-
brała Sekretarz Gminy Małgorzata Ko-
narska, przekazując wyrazy uznania dla 

Centrum Inicjatyw Lokalnych i równie 
serdeczne podziękowania za okazane 
wsparcie i możliwość realizacji kolejne-
go bardzo ciekawego projektu dla na-
szych mieszkańców.

Program jest finansowany przez Pol-
sko – Amerykańską Fundację Wolności i 

organizowany przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce. Na terenie powia-
tów zawierciańskiego, myszkowskiego 
i będzińskiego realizowany jest przez 
Centrum Inicjatyw Lokalnych. W ramach 
programu do wnioskodawców trafiło już 
44 000,00 zł.

Podsumowanie programu „Działaj Lokalnie”
W dniu 6 lipca w Zawierciu odbyła się Gala Odpowiedzialnego Biznesu zorganizowana przez 
Centrum Inicjatyw Lokalnych, podczas której wręczone zostały granty tegorocznym zwycięz-
com konkursu Działaj Lokalnie. 

Jego miejsce zajął dotychczasowy podleśniczy Zbigniew 
Zając, który doskonale zna tajniki swojego rzemiosła i rejonu,  
jako że pracował w  Leśnictwie Rudniki nieprzerwanie od 2003 
roku. Nowy leśniczy zawiadywał będzie obszarem leśnym o 
powierzchni około 800 ha lasów państwowych. Lasy  położone 
są w większości na terenie naszej gminy, ale także w rejonie 
Żerkowic i Marciszowa.  Dotychczasowa strategia, jak również 
obsługa wszystkich interesantów nie ulegnie większej zmianie. 
Planowana jest jednak nowa lokalizacja leśniczówki, o szczegó-
łach będziemy informować na bieżąco. Serdeczne podziękowa-
nia i gratulacje obu panom złożył wójt Adam Szmukier. 

LEŚNICTWO RUDNIKI MA NOWEGO LEŚNICZEGO
Z końcem lipca, na  zasłużoną emeryturę odszedł dotychczasowy leśniczy Jerzy Langner,  
który swoją funkcję pełnił wzorowo i nieprzerwalnie przez 36 lat. 
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Zakład Aktywności Zawodowej to 
ogromna szansa na rozwój zawodowy 
osób niepełnosprawnych, w tym miesz-
kańców naszej gminy, którzy znaleźli 
tam zatrudnienie. Podczas zwiedzania 
ZAZ można było podziwiać nie tylko wy-
posażenie zakładu, ale  również prace ar-
tystyczne wykonane przez uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które 
również uczęszczają nasi mieszkańcy.  
Z ramienia Gminy Włodowice w uroczy-
stości udział wzięli Małgorzata Konarska 
Sekretarz Gminy, Barbara Okraska Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej oraz Stanisław Ibek Przewodniczący 
Rady Gminy. Gratulujemy tak wspaniałe-
go obiektu, a pracownikom ZAZ życzymy 
wiele radości i satysfakcji z wykonywa-
nej pracy.

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)
W ramach projektu „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy” w Łazach odbyło 
się  uroczyste otwarcie zakładu o działalności wytwórczo-usługowej, który został wypo-
sażony w nowoczesną przemysłową pralnię chemiczną, zatrudniająca 40 osób z niepełno-
sprawnością. 

Dnia 5 lipca w Urzędzie Gminy Irządze wręczono umo-
wy w ramach tegorocznej edycji Marszałkowskiego Konkur-
su „Inicjatywa Sołecka”. Gmina Włodowice zawarła z Woje-
wództwem Śląskim umowę na rozbudowę placu zabaw w 
Górze Włodowskiej w kwocie 32 000 zł, całość inwestycji to 
prawie 45 000 zł.

Wsparcie otrzymała część gmin z subregionu centralne-
go, z powiatów zawierciańskiego i będzińskiego o łącznej 
wartości ponad 500 tys. zł. 

Umowy wręczyli przedstawicielom gmin wicemarszałek 
Dariusz Starzycki, członek Zarządu Województwa Śląskiego 
Beata Białowąs oraz radna Sejmiku Jadwiga Baczyńska.

Inicjatywa Sołecka

Z dniem 26 lipca odeszła na za-
służoną emeryturę Barbara Okraska – 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej we Włodowicach. Ogółem 
przepracowała 45 lat. Dała się poznać 
od najlepszej strony, jako osoba nie-
zwykle uczynna, pracowita i życzliwa. 
Dziękujemy za wzorową służbę, życząc 
zdrowia i samych pogodnych dni na 
emeryturze. Od sierpnia stanowisko 
dyrektora GOPS Włodowice pełni Pani 
Joanna Gubas. 

Paniom życzymy licznych sukce-
sów w pracy zawodowej i życiu osobi-
stym.    

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej na zasłużonej emeryturze
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18 września 2012 roku pod-
czas zebrania zainicjowanego przez 
sołtysa Rudnik Józefa Plebana oraz 
działacza samorządowego Jerzego 
Molendę powołano do życia Koło 
Gospodyń Wiejskich w Rudnikach. 
Zrzeszało wówczas 30 członkiń, któ-
re na swoją przewodniczącą wybrały 
Edytę Szmukier. Obecnie  dokładnie 
10 lat później,  18 września 2022 
uroczyście obchodzony był  jubileusz 
swojej dziesięcioletniej działalności. 
Koło przez minioną dekadę działało 
bardzo prężnie,  realizując się na 
bardzo wielu płaszczyznach. Jubi-
leusz rozpoczął się od uroczystej 
mszy świętej koncelebrowanej 
przez poprzedniego i obecnego 
proboszcza parafii Rudniki, następ-
nie po południu w tamtejszej remi-
zie świętowano w bardzo licznym 
gronie dostojnych gości, delegacji 
zaprzyjaźnionych organizacji oraz 

najbliższych z rodzin. Było mnó-
stwo wspomnień, życzeń, upomin-
ków i pięknych gestów. Gospody-
niom – Jubilatkom złożono wiele 

wspaniałych  życzeń, aby w zdro-
wiu i wszelkiej pomyślności mogły 
kontynuować swoją przepiękną, do-
tychczasową działalność. 

Jubileusz 10-lecia KGW RudnikiJubileusz 10-lecia KGW Rudniki

Nasze Koło zostało założone dzie-
sięć lat temu w 2012 roku i chociaż 
tradycje mamy dużo starsze, bo już w 
okresie przedwojennym w Rudnikach 
funkcjonowało prężnie koło, które na 
czas wojny całkowicie zaprzestało swo-
jej działalności, którą aktywnie wznowi-
ło niezwłocznie po wyzwoleniu. Istniało 
przez około trzydziestu lat do połowy 
lat siedemdziesiątych, kiedy to samoist-
nie się rozwiązało  z uwagi na zestarze-
nie się działaczek. 

Obecnie nawiązujemy do naszych 
rudnickich tradycji i przedwojennego 
rodowodu. We wrześniu 2012 r. skrzyk-
nęłyśmy się w naszej remizie i do razu 
ostro poszłyśmy w kierunku aktywnej 
działalności, czyli jak to się popularnie 
dziś mówi „poszłyśmy po bandzie”. Na-
sze Koło liczy w różnych okresach czasu 
„plus – minus” około 30 kobiet, które 
dzielnie wspierają i wszelkiej pomocy 
udzielają panowie - to jest mężowie, 
przyjaciele. Dzisiaj śmiało możemy 
pochwalić się wieloma wspaniałymi 
osiągnięciami. Jednym z większych jest 
dość silne zintegrowanie naszej rud-
nickiej społeczności. Dzięki zorganizo-
waniu licznych wydarzeń kulturalnych, 
patriotycznych czy społecznych zakty-
wizowaliśmy bardzo wielu mieszkań-
ców Rudnik czy Skałki, którzy ochoczo 
włączyli się nie tylko w udział, ale tak-
że w organizowanie festynów, czynów 
społecznych, koncertów, pikników, 
konkursów, zbiórek, zabaw karnawa-
łowych czy innych, których nie sposób 

wszystkich wymienić. Mamy możliwość 
spotykać się w naszej siedzibie, którą 
dzięki zrozumieniu księdza probosz-
cza i doskonałej współpracy z parafią 
mamy w salce katechetycznej w naszej 
plebanii. Ale również  świetnie układa 
nam się współpraca z rudnicką strażą 
pożarną. Możemy korzystać z remizy, 
gdzie organizujemy nie tylko nasze 
zebrania, ale także prelekcje czy spo-
tkania z ciekawymi ludźmi, przedsta-
wicielami różnych profesji czy formacji. 
Doskonale współdziałamy z władzami 
samorządowymi gminy Włodowice, soł-
tysami Rudnik i Skałki. Organizujemy 
przeróżne wydarzenia, nie tylko na te-
renie Rudnik, a także poza nimi. Godnie 
reprezentujemy Gminę Włodowice, jak 
chociażby na dożynkach powiatowych 
w 2018 r. w Ogrodzieńcu. Wspieramy  
i pomagamy młodzieży, jak np. udział w 
Święcie ulicy Marszałkowskiej, czy Jar-
markach Świątecznych (wielkanocnym, 
bożonarodzeniowym). Ponadto  organi-
zujemy wieczory opłatkowe dla naszych 
seniorów, które cieszą się niesłabnącym 
powodzeniem. Zorganizowaliśmy  ob-
chody Dnia Dziecka w centrum Rudnik.  
Naszym mocnym atutem  jest chęć po-
znawania świata, co realizowane jest 
poprzez organizację licznych wycieczek, 
na które zabieramy także osoby chętne 
spoza koła. Zaczynaliśmy od wyciecz-
ki do Warszawy, następnie Praga, Bu-
dapeszt, Wiedeń, ale także Wrocław, 
Karpacz, Zakopane, Kotlina Kłodzka, 
Zamość, Lublin czy Miszkolc. Wspólnie 

udajemy się na koncerty, czy spektakle 
teatralne. Naszą pracą upiększamy cen-
trum Rudnik tzw. Strefę kulturalną  (w 
ostatnim okresie nasadziliśmy kilkaset 
krokusów) plac szkolny czy teren przy-
kościelny, gdzie nasadziliśmy rośliny 
ozdobne oraz przycinaliśmy ozdobne 
krzewy. Uczestniczymy  bardzo aktyw-
nie w życiu religijnym naszej społecz-
ności. Zorganizowaliśmy w naszym rud-
nickim kościele koncert kolęd i utworów 
operetkowych, bierzemy udział ubrani 
w nasze stroje w procesjach odpusto-
wych, rezurekcyjnych czy Bożego Ciała. 
W pierwszej fazie pandemii dwa lata 
temu, spontanicznie włączyłyśmy się 
w akcję szycia maseczek dla wszystkich 
potrzebujących. Uszyliśmy ich kilka 
tysięcy nieodpłatnie rozdając rudni-
czanom, ale także przekazaliśmy część 
do szpitala  w Gliwicach. Preferujemy 
zdrowy styl życia aktywnie uczestnicząc   
w wypadach  Nording  - Walking,  zdro-
wo się odżywiamy produktami, które 
same często przygotowujemy dla nas  
i dla naszych bliskich jak ciasta, wędli-
ny, chleb czy swojskie masło. O naszym 
dorobku świadczy bardzo starannie pro-
wadzona kronika już obecnie w trzech 
tomach opisująca szczegółowo wszyst-
kie realizowane przez nasze dziewczyny 
wydarzenia.   

                                           
Przewodnicząca  K G W  

w  Rudnikach
 Edyta Szmukier

Rudniki, 18 września  2022 roku. 
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Przygotowana została specjalna, 
obszerna dokumentacja opisowa i foto-
graficzna. Dnia 22 lipca do naszej miej-
scowości przyjechała komisja ekspercka 
wraz ze Starostą Gabrielem Dorsem oraz 
Wicestarostą Pawłem Sokołem, która 
miała za zadanie ocenić walory krajobra-
zowe, estetyczne, społeczne i kulturowe 
sołectwa. Zapoznano się ze zrealizowa-
nymi w ostatnim czasie inwestycjami, 

a także z działalnością organizacji spo-
łecznych. Po najciekawszych zakątkach 
Rzędkowic oprowadzali Wójt Gminy 
Włodowice Adam Szmukier, Przewodni-
czący Rady Stanisław Ibek i Sołtys Rzęd-
kowic Włodzimierz Powązka. Członko-
wie komisji zostali oczarowani urokiem 
naszych Rzędkowic, toteż werdykt który 
został ogłoszony podczas XXIII Dożynek 
Powiatowych w Kroczycach był swo-
istym spełnieniem i bardzo miłym prze-
życiem. Bezwzględnie uznano i ogło-
szono, że Rzędkowice zdobywają tytuł 
najlepszego sołectwa powiatu. Nagrodą, 
oprócz oczywiście prestiżu jest także 
spora kwota 8 tys. zł,  na wydatek, który 
mieszkańcy zatwierdzili  15 września na 
zebraniu wiejskim, tj. zakup klimatyzacji 
do garażu OSP Rzędkowice i zakup pod-
grzewaczy elektrycznych do potraw dla 
KGW do kuchni zlokalizowanej w OSP 
Rzędkowice.  

„Historia kołem się toczy, a za mundurem panny sznurem” 
- realizacja projektu

17 września na dziedzińcu Zam-
ku Ogrodzieniec koła gospodyń 
wiejskich wzięły udział w konkur-
sie „Maszkiety I Konkrety - prze-
gląd śląskiej kultury regionalnej”. 
Naszą gminę reprezentowało Koło 
Gospodyń Wiejskich Borowianki. 
Panie przygotowały liczne potrawy i 
pięknie przystroiły stoły. Najsmacz-
niejsze dania zostały nagrodzone. 
KGW Borowianki zajęły II miejsce!! 
Wszystkim Paniom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów.

Podczas realizacji projektu na tere-
nie Parkoszowic przeprowadzono mię-
dzy innymi plener malarski, malowanie 
było bardzo przyjemnie i relaksujące ,a 
pod fachowym okiem instruktora po-
wstawały piękne kwieciste prace. Pod 
koniec sierpnia  odbyło się spotkanie 
z ratownikiem medycznym, uczestnicy 
projektu  poznawali podstawy pierwszej 
pomocy.

W ramach projektu Działaj Lokalnie: 
„Historia kołem się toczy, a za mundu-
rem panny sznurem”, odbyły się także 
warsztaty: „Park w słoiku”. Panie wraz 
z dziećmi tworzyły małe ekosystemy, 
kompozycje z kwiatów. Przy pracy opo-
wiadaliśmy o historii Parkoszowic, zaję-
cia przyniosły wiele radości, kreatywne-
go działania, a efekty pracy będą długo 
cieszyć nas pięknym wyglądem

W dniu 17 sierpnia uczestnicy pro-
jektu brali udział w wycieczce -  „ Śla-
dami wolności”, Pieskowa Skała, Ojców, 
Jaskinia Nietoperzowa, Pustynia Błę-

dowska, Bydlin.
Historia Polski w latach 1914–1918 

to okres zabiegów dyplomatycznych 
i działań militarnych, których zwień-
czeniem było odbudowanie niepod-
ległego państwa polskiego w 1918 
roku, związane z upadkiem wszystkich 
trzech mocarstw zaborczych.

Pierwsza wojna światowa zawitała 
też do gminy Włodowice, a właściwie 
Parkoszowic. Chociaż Polska nie była 

stroną, to ze względu na miejsce po-
tyczki posiada ona dużą wartość dla 
historii lokalnej. Wydarzenia rozegra-
ły się w Parkoszowicach, walczyły ze 
sobą wojska austro-węgierskie i rosyj-
skie.

Przed nami jeszcze kilka działań 
związanych z realizacją projektu, o 
których będziemy informować na stro-
nie FB Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
Gminy Włodowice.

Parkoszowice – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, 
w gminie Włodowice. Powstała przy Szlacheckim Pałacu we  Włodowicach. Obszar położony 
w bezpośrednim sąsiedztwie tegoż pałacu był nazywany parkiem pałacowym i stąd wzięła się 
nazwa  wsi Parkoszowice. 

,,Maszkiety
 i konkrety - przegląd 

śląskiej kultury 
regionalnej”

Rzędkowice najlepszym sołectwem 
powiatu zawierciańskiego
Uznając bardzo duże, pozytywne zmiany jakie w ostatnich la-
tach dokonały się w sołectwie Rzędkowice, Wójt naszej gminy 
zgłosił to sołectwo do ogłoszonego przez Starostę Zawierciań-
skiego konkursu - „Najlepsza miejscowość powiatu zawier-
ciańskiego 2022” w kategorii „Najlepsze sołectwo powiatu”. 
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Odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
dokonał Wójt Gminy Włodowice, Pre-
zes OSP Góra Włodowska oraz najstarsi 
druhowie jednostki. Następnie korowód 
udał się do Kościoła parafialnego na 
mszę św. odprawioną w intencji żywych 
i zmarłych strażaków. Po mszy św. nastą-
pił przemarsz na błonia przy kościele pa-
rafialnym, gdzie rozpoczęła się oficjalna 
część strażackiego ceremoniału. Uro-
czyście podniesiono flagę państwową 
na maszt i odegrano Hymn Państwowy. 
Po czym w imieniu Strażaków OSP Góra 
Włodowska, Prezes OSP Góra Włodow-
ska powitał zaproszonych gości. Poza 
OSP Góra Włodowska w uroczystości 
wzięły udział zaprzyjaźnione jednostki 
OSP z: Morska, Parkoszowic, Rzędko-
wic, Rudnik, Włodowic, Zdowa, Kotowic, 
Podlesic, Lgoty Murowanej, Pomrożyc, 
Kromołowa i Skarżyc. W dalszej części 
ceremonii odczytano rys historyczny 
OSP Góra Włodowska oraz udekorowa-

no zasłużonych druhów. Uroczystego 
poświęcenia nowego średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dokonał 
ks. Kanonik Ryszard Marciniak oraz 
ks. Proboszcz Roman Dziembowski. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi na 
nowo przekazanym samochodzie do-
konali: Posłowie na Sejm RP Ewa Malik 
i Waldemar Andzel, Śląski Komendant 
Wojewódzki PSP nadbrygadier Jacek 
Kleszczewski, Starszy brygadier Ar-

tur Łągiewka Komendant Powiatowy 
PSP w Zawierciu, Wójt Gminy Włodo-
wice Adam Szmukier, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Włodowice Stanisław 
Ibek. Uroczystość uświetnił występ 
Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach, 
Kapeli Jurajskiej oraz zespół Chillout. 
Obchody zakończyła wspólna zabawa 
taneczna przy oprawie muzycznej DJ 
HADZIQ.

Dnia 24 września 2022 roku na Sta-
dionie 1000-lecia Państwa Polskiego  
w Zawierciu odbyły się XII Powiato-
we Zawody Sportowo - Pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych i 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Łącznie w zawodach wzięły udział 24 
drużyny. Naszą gminę reprezentowa-
ły trzy drużyny, które usytuowały się 
na następujących lokatach: Dziew-
częca Młodzieżowa Drużyna Pożar-

nicza - Musztra miejsce 1 ex aequo 
z MDP Rokitno Szlacheckie, Sztafeta 
i Ćwiczenie Bojowe miejsce 2 Żeńska 
Drużyna Pożarnicza Grupa C - Musz-
tra miejsce 1 ex aequo z czterema in-
nymi drużynami, Sztafeta i Ćwiczenie 
bojowe miejsce 4. Męska Drużyna Po-
żarnicza Grupa A - Musztra miejsce 5, 
Sztafeta i Ćwiczenie Bojowe miejsce 
9. Gratulacje dla wszystkich uczest-
ników.

100-lecie OSP Góra Włodowska
Dnia 3 września odbyły się obchody 100-lecia OSP Góra Włodowska i przekazanie nowego śred-
niego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia i poświęce-
nia tablicy pamiątkowej oraz figury Św. Floriana, którą ufundowali druhowie emeryci.

XII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze pow. Zawierciańskiego 

Uroczysty przyjazd wozu

1 sierpnia na długo pozostanie w 
pamięci mieszkańców Góry Włodow-
skiej. Tego dnia odbył się uroczysty 
przyjazd nowego wozu bojowego za-
kupionego dla tamtejszej Jednostki 
OSP. Dokładnie o 18:30 przy przeraź-
liwym skowycie syren samochodów 

asystujących wjechał wspaniały samo-
chód marki MAN, najnowocześniejszy 
w naszej gminie. Wjazd wozu był spek-
takularny, miejscowi strażacy utwo-
rzyli szpaler z zapalonymi świecami 
dymnymi, co w połączeniu z licznymi 
wozami bojowymi stanowiło wyjątko-
wy klimat. Mieszkańcy nie posiadali 
się z radości, a tak wspaniały wóz na-
pawał ich dumą, że straż poradzi so-
bie w każdych niebezpiecznych oko-
licznościach. Jak tradycja każe MAN 
obficie spryskany został szampanem. 
Obsługujący wóz strażacy zaprezen-
towali jego wyposażenie oraz moż-
liwości techniczne. Poczęstunek dla 

wszystkich obecnych przygotowały 
i podawały Panie z KGW w Górze Wło-
dowskiej. Poświęcenie oraz przeka-
zanie tego „cacka” miało miejsce 3 
września na obchodach 100 - lecia ist-
nienia OSP Góra Włodowska.
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PIKNIKI RODZINNE

Występ był na najwyższym pozio-
mie artystycznym. Chórzyści Collegium 
Cantorum pod dyrekcją Janusza Siedla-
ka wykonali utwory sakralne zarówno 
kościelne, jak również cerkiewne. Wnę-
trze naszego pięknego kościoła  przy-
dawały świetności wszystkim utworom. 
Liczna publiczność nagrodziła artystów 
gromkimi brawami na stojąco. Festiwal 
odbywał się pod honorowym patrona-
tem Marszałka Województwa Śląskiego 
Jakuba Chełstowskiego, zaś sam kon-
cert honorowo patronował Wójt Adam 
Szmukier, który serdecznie pogratulo-
wał wykonawcom talentu i podzięko-
wał za przepiękny występ. 

Przepiękny koncert
W niedzielne popołudnie 14 sierp-
nia, w naszym kościele parafialnym 
we Włodowicach miało miejsce 
niecodzienne wydarzenie kultural-
ne. To właśnie tam w ramach Let-
niego Jurajskiego Festiwalu Mu-
zycznego 2022, koncertował chór 
Filharmonii Częstochowskiej. 

Kobiety zrzeszone 
w tamtejszym  Kole Go-
spodyń Wiejskich wraz 
z Sołtysem Huciska Sta-
nisławem Musem przy 
wydatnej pomocy Wójta 
Gminy Włodowice, Rad-
nego Powiatowego Jaro-
sława Kleszczewskiego 
oraz Starosty Powiatowe-
go Gabriela Dorsa zorga-
nizowały Piknik Rodzinny 
dla mieszkańców oraz 
licznie przebywających 
w tej malowniczej miej-
scowości gości. Podczas 
pikniku wystąpiły wszystkie chętne, uta-
lentowane dzieci i młodzież deklamując 
wiersze i śpiewając piosenki. Były także 
konkursy zręcznościowe, wata cukro-
wa, dmuchany zamek oraz wyśmienity 
poczęstunek dla każdego uczestnika. W 
podziw wszystkich wprawił iluzjonista 
Paweł Kwiecień popisując się wyrafino-
wanymi magicznymi  sztuczkami. Cha-
rakter rodzinno- biesiadny wydarzenia 
dopełnił recital  Pań z KGW przy akom-
paniamencie wspaniałego akordeonisty 
Krzysztofa Szlachty. Natomiast tańce przy 
tzw.  kolumnie trwały do późnej nocy. Tak 
żegnano lato w Hucisku.  

Z kolei 25 czerwca na błoniach przy 
kościele parafialnym w Górze Włodow-

skiej odbył się piknik rodzinny,  które-
go organizatorami było Stowarzyszenie 
KGW „Kobiety” pod patronatem Wójta 
Gminy z udziałem KGW i OSP Góra Wło-
dowska.

W pikniku wziął udział Starosta Za-
wierciański Gabriel Dors. Można było 
posmakować pysznych ciast, swojski 
smalec, prażonki. Podczas wydarzenia 
wystąpiły gościnnie panie z KGW Hucisko 
oraz dzieci i młodzież z „Małego Zawier-
cia” grupy działającej przy Reprezenta-
cyjnym Zespole Pieśni i Tańca „Zawier-
cie”.

Był szereg atrakcji dmuchańce, wata 
cukrowa, popcorn, konkursy z nagrodami. 
Uwieńczeniem pikniku była  zabawa ta-
neczna z muzyką DJ KEJWKA.

W okresie wakacyjnym dzieci uczestniczyły w 
zajęciach organizowanych na świetlicach w: Górze 
Włodowskiej, Hucisku, Morsku, Parkoszowicach, 
Rzędkowicach, Zdowie, Rudnikach i Włodowicach. 
Realizowane działania pozwoliły na aktywne, cie-
kawe, twórcze i przede wszystkim bezpieczne 
spędzanie czasu. Zajęcia były bardzo urozmaico-
ne, dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania, 
kształtować odpowiednie postawy społeczne, inte-
grować się, poprawić pamięć, koncentrację i spraw-
ność fizyczną. 

7 lipca w Miejskim Ośrod-
ku Kultury im. A. Mickiewicza 
w Zawierciu odbyły się obcho-
dy Święta Policji. W uroczy-
stości uczestniczyli: Zastępca 
Komendanta Wojewódzkie-
go Policji w Katowicach insp. 
Artur Bednarek, Starosta Za-
wierciański Gabriel Dors, Wi-
cestarosta Paweł Sokół, Prze-
wodnicząca Rady Powiatu 

Zawierciańskiego Barbara Laskowska, Członek Zarządu Powiatu Za-
wierciańskiego Barbara Kozioł, Prezydent Miasta Zawiercie Łukasz 
Konarski, Burmistrzowie oraz Wójtowie gmin powiatu zawierciań-
skiego a także asystenci Posłów na Sejm RP. W tym szczególnym 
dniu wszystkie policjantki i policjanci otrzymali akty mianowania i 
wyróżnienia. Życzeniom i podziękowaniom nie było końca. W kulu-
arach Wójt Gminy Włodowice Adam Szmukier wszystkim funkcjo-
nariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym złożył 
podziękowania za zaangażowanie i poświęcenie w codziennej, 
odpowiedzialnej służbie, życząc jednocześnie satysfakcji z wyko-
nywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i za-
wodowym.

Święto Policji
Podsumowanie wakacji

W sobotnie popołudnie 17 września w Hucisku było gwarno i gościnnie. 
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Ukończyłem studia na kierunku wy-
chowanie fizyczne. Od zawsze moją pa-
sją był  sport, zdrowy tryb życia, fizjologia 
człowieka oraz zwiększanie odporności  
i zdolności wysiłkowych ludzkiego orga-
nizmu naturalnymi sposobami opartymi 
o produkty pozbawione konserwantów.

W sumie to przypadek, że znaleźli-
śmy się we Włodowicach, a moim zda-
niem to wola Boża. Szukaliśmy domu do 
kupna, w tym czasie znajomy poszukiwał 
kogoś, kto mógłby zaopiekować się do-
mem po jego zmarłej cioci. Zgodziłem 
się i niedługo potem kupiliśmy ten dom, 
gdzie rozpoczęliśmy nowy etap naszego 
życia.

Oleje zimno tłoczone są to oleje tło-
czone w temperaturze poniżej 40 stopni 
Celsjusza z różnego rodzaju ziaren. Jed-
nym z najbardziej popularnych ziaren, jak 
i olejów jest olej lniany z lnu brązowego. 
Zawiera on dużą ilość niezbędnych nie-
nasyconych kwasów tłuszczowych zwa-
nych witamina F. Działa on żółciopędnie, 
pobudza wzrost paznokci, włosów, zapo-
biega powstawaniu zaskórników, a także 
zmniejsza stężenie cholesterolu, regene-
ruje nabłonki przewodu pokarmowego. 
Następnym olejem, który cieszy się dużą 

popularnością jest olej z czarnuszki. Na-
zywany często „lekarstwem na wszystko 
oprócz śmierci”, olej ten posiada szereg 
pozytywnych właściwości do których 
zaliczyć można działanie prewencyjne  
w chorobach układu oddechowego, dzia-
ła przeciwzawałowo i przeciwzakrzepo-
wo. Jest skuteczny w walce z trądzikiem  
i działa antybakteryjnie.

Do trochę mniej popularnych olejów 
należą olej wiesiołkowy, słonecznikowy, 
dyniowy, konopny, rzepakowy, ostrope-
stu. Każdy z w/w olejów zimno tłoczo-
nych zawiera dużą zawartość kwasów 
tłuszczowych omega 3 i 6, z delikatnym 
ukierunkowaniem na swoje indywidual-
ne zalety np. olej z ostropestu pomaga 
regenerować wątrobę, słonecznikowy 
świetnie działa przy higienie jamy ust-
nej, a jego neutralny smak i zapach pa-
suje do większości sałatek. Olej dyniowy 
posiada właściwości zwalczania pasoży-
tów układu pokarmowego, pozytywnie 
wpływa na prostatę, zaś wiesiołkowy 
pomaga regulować gospodarkę hormo-
nalna u kobiet i działa pozytywnie na 
skórę. Sam  autor niniejszego artykułu, a 
zarazem producent tego typu olejów jest 
pasjonatem zdrowego trybu życia, a wie-

dzę czerpie od wielu uznanych autoryte-
tów w tym min. z artykułów czy książek 
dr. Henryka Rozanskiego

Wyżej opisane rodzaje olejów zim-
no tłoczonych można nabyć we Wło-
dowicach przy ulicy Żareckiej od Pana 
Andrzeja Wajzera, który wytłacza je na 
bieżąco, także nie czekają na półce na 
klienta tylko po złożeniu zamówienia 
olej jest tłoczony,  sedymentuje się jed-
na, dwie doby i jest rozlewany do ciem-
nych szklanych butelek.

Zdrowa pasja

Orkiestra OSP Włodowice podczas uroczystości otwarcia remizy w Zdowie 1984 r.


