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Dobra woda 
dla naszych 
mieszkańców

mistrzynie 
doskonałej 
organizacji

gdzie 
warto się 
udać!
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W odpowiedzi na oczekiwania 
mieszkańców Urząd gminy Włodowice 
w 2011r. podjął starania stworzenia cen-
trum sportu, rekreacji i rozrywki w rud-
nikach. 

Uznano, że najlepszym miejscem 
będzie działka stanowiąca własność 
gminy, przy zbiegu ulic Kościuszki 
i Ogrodowej. Ważnym było, aby zada-
nie pn.: „budowa Strefy Kulturalno – 
Sportowej w miejscowości rudniki”, 
jak i jego zakres, był zgodny z celami 
programów pomocowych. Inwestycja, 
w znacznej mierze, mogła być zreali-
zowana dzięki pozyskanym przez gminę 
środkom zewnętrznym. Szacunkowa cał-
kowita wartość zadania to ok. 560 tys. 
zł. Część z tej sumy pozyskano z euro-
pejskiego Funduszu rolnego na rzecz 
rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
osi 4 leader działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego prOW na lata 2007-2013 
i mowa tu o kwocie: 298 033 zł. ponadto, 
na realizację I etapu zadania obejmują-
cego budowę boiska sportowego gmina 
uzyskała dofinansowanie z ministerstwa 
Sportu i turystyki w zakresie Funduszu 

rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 
ponad 100 tys. zł. W 2013r. wykonano 
I etap realizacji zadania. Wybudowano 
boisko wielofunkcyjne zbudowane z pól 
do gier w piłkę nożną, piłkę ręczną, 
koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni 
poliuretanowej. W 2014r. realizowany 
jest II etap budowy Strefy Kulturalno – 
Sportowej.

zaplanowano budowę ogólnodo-
stępnego placu zabaw dla dzieci z drew-
nianym ogrodzeniem. na placu zabaw 
przewidziano następujące atrakcje: 
huśtawki, piaskownicę, karuzele oraz 
inne urządzenia zabawowe, z których 
będą mogły korzystać zarówno star-
sze, jak i młodsze dzieci. z urządzeń 
zabawowych będą mogły korzystać 
zarówno starsze, jak i młodsze dzieci. 
Opiekunowie natomiast będą mogli 
usiąść na ławce i stamtąd obserwo-
wać swoje pociechy podczas zabawy. 
zostanie także wybudowana altana, 
stoły drewniane, kominki grillowe oraz 
ławostół drewniany, gdzie bez wzglę-
du na pogodę będzie można zorgani-
zować grilla i biesiadować na świeżym 

w naszej gminie
powietrzu. zostanie wybudowany rów-
nież podest sceniczny wraz z widownią 
i małą architekturą, na którym odbywać 
się będą występy sceniczne. powstanie 
także chodnik i parking o nawierzchni 
z kostki betonowej przy ul. Ogrodowej. 
planowany termin zakończenia robót do 
końca sierpnia.

ze względu na konieczność wykona-
nia robót dodatkowych budowy odwod-
nienia terenu, spowodowany wysokim 
poziomem wód gruntowych, termin ten 
może ulec niewielkiemu opóźnieniu, 
choć Wykonawca zapewnia, że dołoży 
wszelkich starań, aby zakończyć zada-
nie w planowanym terminie.

Obiekt służył będzie jako ogólno-
dostępny kompleks sportowo – rozryw-
kowy, stając się idealną alternatywą na 
aktywne spędzanie czasu wolnego, co 
wpłynie pozytywnie na poprawę wize-
runku gminy poprzez podkreślenie jej 
rekreacyjnego charakteru. Uważamy, 
że obiekt ten spełni oczekiwania i przy-
czyni się do poprawy warunków życia 
mieszkańców, będzie miejscem spotkań, 
kultury i rozrywki.



Fakty Gminy Włodowice 2Numer 02/2014 

Sylwia Surowiec małgorzata Konarska, 
Jolanta Janoska, 
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aneta Wieczorek
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WyDaWCa:

Wójt gminy zwraca się z prośbą 
do rodziny Jana Sierpińskiego. 

Chcąc wystąpić z wnioskiem 
do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
o uznanie mogiły za grób wojenny, 

niezbędnym jest wskazanie miejsca pochówku 
Jana Sierpińskiego rozstrzelanego w 1940r. 

przez żandarmerię niemiecką.

prosimy o kontakt 
z Urzędem gminy Włodowice 

(nr tel. 34 315 30 01 wew. 122). 

KOmUnIKat

Z OKAZJI KOŃCZĄCEGO SIĘ ROKU SZKOLNEGO WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM Z NASZEJ 
GMINY SKŁADAM WYRAZY SZACUNKU, PODZIWU I UZNANIA ZA TRUD I POŚWIĘCENIE 
W WYCHOWYWANIU NASZYCH DZIECI.

LICZNE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY NASZYCH NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW SĄ NAJLEPSZYM 
DOWODEM WASZEGO ZAANGAŻOWANIA I PROFESJONALIZMU. DZIĘKUJĄC ZA CAŁY ROK PRACY 
ŻYCZĘ WSPANIAŁYCH WAKACJI, ODPOCZYNKU I ODERWANIA SIĘ OD TROSK DNIA CODZIENNEGO.

NASZYM DZIECIOM I MŁODZIEŻY DZIĘKUJĄC ZA CIERPLIWOŚĆ, PILNOŚĆ I ZDOBYTĄ WIEDZĘ 
ŻYCZĘ UDANYCH, BEZPIECZNYCH WAKACJI ORAZ PRZEŻYCIA FASCYNUJĄCYCH PRZYGÓD.

 
WÓJT GMINY WŁODOWICE

Adam B. Szmukier

Życzenia

PiknikRodzinny
6 lipca br. we Włodowicach 

odbędzie się piknik rodzinny, tj. 

„ XVI Jurajskie Spotkania- Dni Włodowic” 
Podczas festynu przewidzianych jest wiele atrakcji, w tym program 

przeznaczony dla dzieci, występy zespołów, występy KGW oraz konkursy.

Serdecznie zapraszamy do przyjścia i wspólnej zabawy!
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Dzień 11 marca obchodzony jest 
jako Dzień Sołtysa. W tym też dniu 
w Urzędzie gminy Włodowice zorgani-
zowano uroczystość dla podkreślenia 
dorobku i zasług sołtysów dla rozwo-
ju gminy Włodowice. W wydarzeniu 
zechcieli wziąć udział wszyscy obecni 
Sołtysi z sołectw naszej gminy, radni 
rady gminy oraz pan Wicestarosta 
zawierciański Cezary barczyk, radny 
rady powiatu pan zdzisław maligłów-
ka a z Ośrodka Doradztwa rolniczego 
w zawierciu pan grzegorz Dors. multi- medialne życzenia z brukseli przekazała 

nasza europosłanka małgorzata Handz-
lik. podczas spotkania szczególnie uho-
norowano byłą Sołtys sołectwa rudniki 
panią mariannę bogusławską. W uznaniu 
jej zasług na wniosek Wójta przyznana 
została honorowa odznaka „zasłużony 
dla Województwa Śląskiego”, którą pod-

czas święta udekorowano. po okolicz-
nościowym referacie Wójta, wystąpił 
Wicestarosta, który w imieniu Starosty 
zawierciańskiego wręczył listy gratula-
cyjne naszym sołtysom. W miłej atmos-
ferze życzeń i wspomnień oraz dalszych 
planów w służbie naszej „małej Ojczyź-
nie” upłynęła dalsza część spotkania.  

pytania do… Sołtysa Huciska 
antoniego Korpysia

Jak długo pełni pan funkcję sołtysa? 
Już przez 14 lat pełnię obowiązki 

związane z piastowaniem tej funkcji. 
z jakimi problemami aktualnie boryka 

się wieś?
potrzebny jest remont drogi Kasz-

tanowej. Cieszy jednak fakt, że młodzi 
ludzie budują domy i zostają  w Hucisku. 
nasza wieś się rozwija, a tym samym 
wzrasta prestiż gminy. mamy wyremonto-
waną i doposażoną świetlicę, będzie rów-
nież plac zabaw. bardzo aktywnie działa 

u nas Koło gospodyń Wiejskich. turyści 
mają możliwość skorzystania z oferty 
noclegowej oraz gastronomicznej. poło-
żenie i walory przyrodnicze pozwalają 
na  wycieczki rowerowe, jednak poprawy 
wymaga droga, prowadząca do bobolic.

Uroczyste obchody „Dnia Sołtysa”

gościnnie
Koło gospodyń Wiejskich we Włodo-

wicach istnieje ponad 50 lat. Obecnie 
liczy 17 członkiń. panie mają olbrzymi 
dorobek związany z działalnością koła. 
Są laureatkami wielu konkursów i prze-
glądów. prowadziły kursy: szycia i kroju, 
gotowania, pieczenia. nadal wymienia-
ją się przepisami i poradami, szydełku-

ją. przeprowadzają pokazy jak wykonać 
z krepiny i bibuły kwiaty. Co roku wypla-
tają wieniec dożynkowy i uczestniczą 
w procesjach i świętach kościelnych. 
reprezentują gminę podczas festynów, 
obchodów okolicznościowych i świąt. 
ponadto panie wraz z członkiniami 
z innych kół tworzą zespół taneczno-
-śpiewaczy „ amOnItKI”.

przewodnicząca Koła pani Kazimiera 
Hanas wykonuje ozdoby poprzez wypeł-
nianie cekinami, atłasowymi wstążkami 
i piórami w zależności od okoliczno-
ści styropianowych jajek, zwierzątek 
czy bombek. zadeklarowała, iż będzie 
uczyć wraz z członkiniami koła młodsze 
pokolenia naszej gminy oraz wszystkich 
chętnych.

KgW Włodowicezespół amOnItKI



Fakty Gminy Włodowice 4Numer 02/2014 

najważniejszy priorytet: 
Dobra woda dla naszych mieszkańców

W studni ujęciowej wody pitnej 
nr 4(130) zlokalizowanej w parko-
szowicach, eksploatowanej przez 
Komunalny zakład budżetowy wystę-
puje podwyższona zawartość ołowiu. 
z tej studni z głębokości ok. 260 m 
pobierana jest woda na zaopatrze-
nie mieszkańców w parkoszowicach, 
morsku, Włodowicach, górze Wło-
dowskiej, rudnikach, Skałce i Kopa-
ninach w ilości średnio ok. 1000 m3 
/dobę. Dostarczana mieszkańcom 
woda przeznaczona do spożycia cha-
rakteryzuje się taką samą lub zbliżoną 
jakością, w tym zawartością ołowiu, 
jak podczas ostatnich 20-30 lat. 
zaistniała sytuacja wynika z ukształ-
towania geologicznego obszaru na 
którym zlokalizowana jest studnia 
nr 4(130) w parkoszowicach, gdzie 
w warstwach wodonośnych w profilu 
wapienia muszlowego dominują dolo-
mity i dolomity wapniste okruszco-
wane rudami cynku i ołowiu,  z któ-
rych wypłukiwane są związki ołowiu. 
Istotnym w całej sprawie są zaostrzo-
ne od 2013 roku, rozporządzeniem 
ministra zdrowia, normy zawartości 
ołowiu w wodzie przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. Dotychczasowe 
normy dopuszczały poziom zawartości 
ołowiu do 2008 roku – 50 µg/l wody, 

do 2012 roku norma uległa zmniej-
szeniu do 25 µg/l wody a od 2013 
roku do 10 µ/l wody. Decyzją pań-
stwowego powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w zawierciu, na wniosek 
Wójta, gmina Włodowice otrzymała 
na okres 1 roku zgodę na odstępstwo 
od dopuszczalnej wartości ołowiu 
do 50 µg/l wody. Co miesięcznie 
wykonywane są przez akredytowane 
laboratorium badania próbek wody 
z ujęcia i 7 wyznaczonych miejsc na 
sieci. Wyniki badania publikowane są 
każdorazowo na stronie bIp gminy 
Włodowice. gmina Włodowice pod-
jęła we współpracy z hydrogeologami 

państwowego Instytutu geologicznego 
w Sosnowcu i akademii górniczo-Hut-
niczej w Krakowie działania mające 
na celu wyznaczenie miejsca, gdzie 
zostanie wykonana nowa studnia 
ujęciowa, która zagwarantuje wodę 
o wymaganych parametrach na wiele 
dziesiątków lat. na obszarze naszej 
gminy zlokalizowane są olbrzymie 
zasoby wód podziemnych pochodzące 
z okresu jury i triasu. W związku z tym 
jest tylko sprawą najbliższego czasu 
wykonanie nowej studni głębinowej, 
z której popłynie do kranów woda 
spełniająca normy oraz oczekiwania 
naszych mieszkańców.   

zdów, morsko 
i parkoszowice

po zakończonym w zeszłym roku 
remoncie drogi powiatowej zawier-
cie - zdów etap II - odcinek od skrzy-
żowania z drogą wojewódzką nr 792 
(Żarki – Kroczyce) do granicy gminy 
Włodowice wraz z odcinkiem drogi 
powiatowej zdów - młyny jak również 
wykonaniem budowy części chodnika 
przy ul. Wesołej w zdowie, w chwili 
obecnej rozpoczyna się budowa dru-
giej części chodnika. zgodnie z decy-
zją, którą podjęli mieszkańcy zdowa, 
albowiem to oni wybierają zadania, 
które ich zdaniem są najbardziej 

potrzebne do zrealizowania. zadanie 
finansowane jest ze środków Fundu-
szu Sołeckiego. Inwestycja wpłynie 
na estetykę i wizerunek sołectwa, ale 
przede wszystkim na bezpieczeństwo 
pieszych. natomiast w morsku ze środ-
ków Funduszu Sołeckiego wybudowa-
no wjazd do garażu remizy OSp oraz 
zamontowano przemysłową bramę 
garażową sterowaną automatycznie. 
W najbliższym czasie również z Fun-
duszu Sołeckiego będą prowadzone 
roboty remontu dachu na budynku 
OSp w parkoszowicach.
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mieszkańcy góry Włodowskiej 
dumni ze swojej straży

Od dłuższego czasu trwa dobra passa 
Strażaków Ochotników z góry Włodow-
skiej. Dzięki zaradności wywodzącego się 
z tamtejszego sołectwa oficera pSp arka-
diusza labochy z Komendy w Chorzowie, 
udało się pozyskać dobrej jakości wóz 
bojowy marki „Steyr” oraz oznakowany 
„polonez”. Druhowie w ostatnich latach 
prezentując świetną formę i wysoki 
poziom wyszkolenia, zajmują najwyższe 
miejsca w zawodach sportowo - pożarni-
czych w naszej gminie. Do tego kapital-
ny remont świetlicy i garażu sprawiają, 
że jednostka jest jedną z najlepszych 
w naszym regionie. Jedynym słabym 
punktem jest dotychczasowy sztandar, 
który strażacy posiadają od 1972 roku. 
to relikt minionych czasów z napisem 
„W służbie ludowej Ojczyzny”. ale to 
się już kończy. z początkiem roku stra-
żacy zwrócili się z apelem do społeczeń-
stwa góry Włodowskiej o ufundowanie 
nowego sztandaru. Odzew na apel był 
spontaniczny i przerósł wszelkie ocze-
kiwania. Do komitetu organizacyjnego 

zaproszono oprócz wszystkich strażaków 
także sołtysów z dwóch sołectw z góry 
Włodowskiej, Wójta gminy Włodowice 
a także proboszcza z tamtejszej para-
fii. mieszkańcy hołubiąc swoim dzielnym 
druhom nie poskąpili pieniędzy, co dopro-
wadziło do zebrania całkiem pokaźnej 
sumy, w zupełności wystarczającej na 
zakup nowego, przepięknego sztandaru. 
został on wyhaftowany ręcznie, między 
innymi złotymi nićmi, w częstochowskiej 
pracowni artystycznej. Sztandar, nawią-
zując do dawnych tradycji będzie sku-
piał wokół siebie najbardziej aktywnych 

mężczyzn, którzy w szeregach straży 
walcząc z ogniem i wodą ochronią życie, 
zdrowie i mienie naszych mieszkańców. 
Uroczyste poświęcenie oraz przekaza-
nie sztandaru zgodnie  z obowiązujący-
mi kanonami kościelnymi i strażackimi 
nastąpi w dniu 21 czerwca br. w godzi-
nach popołudniowych. Dotychczasowy 
sztandar będzie pieczołowicie przecho-
wywany jako cenna pamiątka wydarzeń 
z chlubnej historii pożarnictwa w górze 
Włodowskiej. zapraszamy wszystkich 
sympatyków pożarnictwa na uroczyste 
przekazanie sztandaru. 

gminne Święto 
Strażaka Ochotnika

W rocznicę męczeńskiej śmierci 
patrona strażaków, św. Floriana, która 
obchodzona jest między innymi jako 
święto Strażaka, w dniu 4 maja, druho-
wie ze wszystkich jednostek strażackich 
naszej gminy, z wyjątkiem strażaków  
z OSp morsko, przybyli do Włodowic, 
aby uczestniczyć w uroczystych obcho-
dach swojego święta. równolegle, w tym 
samym czasie podobne uroczystości zor-
ganizowano w kościele w Skarżycach, 
stąd nieobecność druhów z morska. 
Obchody rozpoczęły się od mszy świętej 
w intencji strażaków i ich rodzin, którą 
odprawił proboszcz parafii Włodowice, 
ks. Jacek reczek. nieodzownym elemen-
tem tego typu obchodów jest strażac-
ka orkiestra. I tym razem towarzyszyła 
druhom podczas przemarszu do kościoła, 
w czasie mszy jak również po jej zakoń-
czeniu, gdy druhowie defiladowali ulica-

mi Włodowic. na placu przed gOK-iem 
nastąpiło oficjalne powitanie, przemó-
wienia jak również wręczenie odznaczeń 
i upominków. najbardziej usatysfakcjo-
nowany został Druh prezes OSp rudniki 
– grzegorz maciążek, którego udekoro-
wano srebrnym medalem „za zasługi dla 
pożarnictwa”, a także odznaką „zasłu-
żony” nadaną przez związek emerytów 
i rencistów policji - za doskonałą współ-
pracę z tym stowarzyszeniem. Jakby tego 

było mało, odebrał oryginalny podarunek 
w postaci obrazu z wizerunkiem świętego 
Floriana. Jego autorka, to znana artystka 
malarka pani anna Ciszewska zamiesz-
kała na Skałce. zgodnie z jej życzeniem 
obraz ma zawisnąć w remizie rudnickiej 
straży. Do niezwykle pięknego obrazu, 
gdzie autorka oprócz patrona uwidoczni-
ła elementy krajobrazu rudnik dopisała 
również życzenia dla strażaków. to świet-
na okazja, aby po zakończonym właśnie 
remoncie wnętrza remizy, przyozdobić 
ścianę takim dziełem sztuki. W uzna-
niu zasług, życzenia oraz podziękowania 
dla strażaków złożył Wójt gminy adam 
Szmukier, przewodnicząca rady gminy 
mirosława Jęderko i radny rady powiatu 
zawierciańskiego zdzisław maligłówka. po 
części oficjalnej prezes OSp Włodowice, 
Druh Ireneusz merta zaprosił wszystkich 
na tradycyjny poczęstunek. 
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nasi mieszkańcy

Dzisiaj prezentujemy 
naszym czytelnikom 
postać pana Józefa 
Wilczka, mieszkańca 
rudnik.

to niezwykła osobowość, z bardzo 
ciekawą biografią. 

nasz bohater to prawdziwy pasjonat 
lotnictwa a ściślej mówiąc konstruktor 
i budowniczy statków powietrznych. 
może nie byłoby w tym nic nadzwy-
czajnego, gdyby nie jego sędziwy wiek. 
albowiem w październiku obchodził 
będzie swoje 90. urodziny. mimo tego 
nadal samodzielnie buduje motolot-
nie i samoloty. Co ciekawe, przeżył 
w związku małżeńskim bez mała 67 lat, 
a jego małżonka pani bronisława Wil-
czek z uśmiechem przygląda się jego 
niecodziennej pasji, potwierdzając, że 
na lotnictwie mąż zna się jak mało kto. 
pan Józef swoją fascynację lotnictwem 
rozpoczął jako kilkunastoletni chłopiec, 
kiedy latem 1939 roku przyleciały trzy 
polskie samoloty myśliwskie pzl p-11c, 
lądując na rudnickiej górze. było to nie-
codzienne wydarzenie, bodaj pierwsze 
zetknięcie rudniczan z polskimi samolo-
tami wojskowymi. I wówczas w duchu 
sobie powiedział, że to właśnie jest 
jego żywioł. później został wywiezio-
ny na przymusowe roboty do niemiec. 
tam również wysoko zadzierał głowę 
podziwiając lotnictwo alianckie i zło-
rzecząc pilotom faszystowskim. Cudem 
ocalony, wrócił z robót i jeszcze zanim 
zakończyła się wojna, został wraz z 17 
innymi poborowymi z rudnik wcielo-
ny do ludowego Wojska polskiego. po 
krótkim szkoleniu w rzeszowie, od 
razu został skierowany do walki z ban-
dami Upa w bieszczadach, w rejonie 
birczy. W okrutnej walce był między 
innymi sanitariuszem, ale także dowód-
cą kompanii Wojsk Wewnętrznych. 
W mundurze pełnił służbę do 1955 roku, 
a będąc w stopniu porucznika, zwolnił 
się z armii na własną prośbę. następnie 
los rzucił go do poręby, aby w tamtej-
szej Fabryce Urządzeń mechanicznych 
przepracować 35 lat. pracując w dziale 
kadr, wszystkie wolne chwile poświęcał 
swojej pasji. Wiedzę zdobywał z ist-
niejących wówczas bardzo skromnych 
publikacji o lotnictwie. W tamtych 

W tej rubryce prezentujemy ciekawe 
osobowości z naszej gminy.

czasach zainteresowania takie nie były 
dobrze postrzegane przez ówczesne 
władze. niemniej jednak swoją miłość 
do skrzydeł przelał na syna ryszarda, 
z którym jeździł na lotnisko aeroklubu 
w rudnikach koło Częstochowy oraz 
na specjalistyczne badania lekarskie 
do Wrocławia. Syn za jego namową 
i pomocą, kolejno zdobył licencje pilota 
szybowcowego oraz skoczka spadochro-
nowego. Silnie ugruntowana i przekaza-
na pasja sprawiła, że zaraz po zdanej 
maturze, ryszard dostał się do szkoły 
Orląt w Dęblinie. pan Józef wspomina, 
że zdobycie przez syna gwiazdek oficer-
skich, pilota wojskowego było ukoro-
nowaniem jego najśmielszych marzeń. 
Duma go rozpierała gdy syn był naj-
młodszym w naszych siłach powietrz-
nych dowódcą eskadry myśliwców. latał 
na radzieckich mIg-ach 21, to tak jakby 
dziś na amerykańskich F-16. Jednak 
lotnictwo oprócz swojego piękna żąda 
również ofiar. Dramat wydarzył się 2 
lipca 1986 roku, kiedy podczas ćwiczeb-
nego lotu, w rejonie poznania, duma 
rodziny Wilczków, ale i całej naszej spo-
łeczności, kapitan-pilot ryszard Wilczek 
zginął w wypadku lotniczym. to był cios 
dla całej rodziny. pogrzeb sprawiony 
przez wojsko był niezwykle uroczysty, 
z orkiestrą i salwą kompanii honorowej. 
płakali wszyscy, a pan Józef na kilka lat 
zupełnie zniechęcił się do lotnictwa. 
rozpoczęty i budowany od kilku lat 
samolot stał i czekał aż rany się zagoją 

i bakcyl ożyje. Dopiero na zasłużonej 
emeryturze ponownie wrócił do swojej 
wielkiej miłości. pan Józef oprócz ukoń-
czonych 8 klas szkoły podstawowej nie 
ma żadnych kursów specjalistycznych 
a jednak determinacja i zamiłowanie 
sprawiają rzeczy niezwykłe. z litera-
tury specjalistycznej zgłębił wiedzą 
o silnikach, materiałach i zasadach 
konstruowania samolotów. W swojej 
stodole i prowizorycznym, niewielkim 
hangarze, w prymitywnych warunkach 
powstają istne cuda techniki lotniczej. 
zbudował jeden samolot „polonez” wg 
planu konstrukcyjnego pana Janow-
skiego, z silnikiem austriackiej firmy 
rotax o mocy 60 Km, dwie motolotnie 
oraz obecnie finalizuje budowę wiatra-
kowca, wszystkie z silnikami traban-
ta o mocy 34 Km. Własnoręcznie bez 
specjalistycznych narzędzi wykonuje 
śmigła do swoich podniebnych maszyn. 
a to już wyższa szkoła konstruktorska. 
pan Józef z przekonaniem twierdzi, 
że gdyby miał nieco lepsze warunki 
warsztatowe i parę lat mniej, spokojnie 
mógłby budować odrzutowce. Swoje 
wyśmienite zdrowie, niebywałą pamięć 
i kondycję olimpijczyka zawdzięcza 
codziennym ćwiczeniom fizycznym na 
świeżym powietrzu, wczesnym rankiem 
zaraz po przebudzeniu. nasz nestor sto-
suje dietę wegetariańską i nie korzysta 
z używek. małżeństwo państwa broni-
sławy i Józefa Wilczków jest najstar-
szym na terenie gminy Włodowice.



Fakty Gminy Włodowice7 Numer 02/2014 

mistrzowie recytacji - uczniowie 
„wrażliwi na słowo”

Wiceprzewodniczący rady gminy 
Włodowice pan Henryk Opiekulski, 
został laureatem plebiscytu Samorzą-
dowiec roku 2012/2013. „złoty Klucz” 
odebrał podczas uroczystej gali wręcza-
nia statuetek. Certyfikat przyznawany 
jest za szczególne osiągnięcia liderów 
wspólnot samorządowych, wyróżniają-
cych się oryginalnymi działaniami, słu-
żącymi lepszemu zaspokajaniu potrzeb 
społecznych. Serdecznie gratulujemy!

Krótkie oświadczenie laureata: 
„W związku z tym zaszczytnym tytu-

łem jakim zostałem uhonorowany chcę 
w tym miejscu podziękować wszystkim 
mieszkańcom Włodowic i wszystkim, 
którzy się do tego przyczynili, bo to 
dzięki Wam i Waszemu zaufaniu „jestem 
tu gdzie jestem i robię to co robię” dla 
dobra Włodowic i całej Gminy. To jest 
zaszczyt dla całej Rady Gminy i miesz-
kańców Gminy Włodowice, dlatego 
dziękuję za współpracę Pani Przewodni-
czącej Mirosławie Jęderko i wszystkim 

Radnym, Panu Wójtowi Adamowi Szmu-
kierowi i pracownikom Urzędu Gminy.

Zdopingowany tym wyróżnieniem 
dołożę wszelkich starań, aby jesz-
cze więcej i skuteczniej pracować dla 
dobra i rozwoju Gminy Włodowice. Na 
koniec dziękuję mojej żonie i dzieciom 

za wspieranie i bycie ze mną w czasie 
kiedy poświęcałem czas samorządowi.”

Pozdrawiam wszystkich 
mieszkańców Gminy.
Z poważaniem Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Włodowice
Henryk Opiekulski 

Samorządowiec roku

27 lutego 2014r. w miejskim Ośrod-
ku Kultury w zawierciu odbyły się XXVI 
regionalne Spotkania młodych recyta-
torów „Wrażliwość na słowa”. Uczestni-
czyło w nich pięcioro uczniów ze Szkoły 
podstawowej we Włodowicach . elimi-
nacje na szczeblu powiatowym  mają na 
celu wyłonienie najlepszych recytato-
rów  w trzech grupach wiekowych ( I gr 
– kl. 0-III, II gr. Kl. IV-VI, IIIgr – kl. IV-VI), 
którzy następnie reprezentują powiat na  
poziomie regionalnym w Częstochowie. 
troje uczniów z naszej szkoły w katego-
rii kl. 0-III odniosło duży sukces:

barbara broda z kl. II – laureatka
Wiktor Cesek – kl. II – laureat
Karol Sikorski – wyróżnienie
basi i Karolowi przypadł zatem  

zaszczyt reprezentowania powiatu  
zawierciańskiego w finale XXVI Spotkań 
młodych recytatorów, który miał miejsce 
27 marca 2014r. w regionalnym Ośrodku 
Kultury w Częstochowie. profesjonalna 
Komisja artystyczna w składzie: robert 
Dorosławski – dyrektor teatru  im. 

adama mickiewicza w Częstochowie, 
teatrolog; Katarzyna Skolik – aktorka; 
Sebastian banaszczyk – aktor; oceniała 
46 wykonawców w trzech kategoriach 
wiekowych .W pierwszej grupie wieko-
wej jury przyznało trzy równorzędne 
wyróżnienia. W gronie wyróżnionych 
znalazł się uczeń Sp we Włodowicach 
Wiktor Cesek.

10 kwietnia 2014r. wraz z mamą 
i wychowawczynią miał przyjemność 
ponownie gościć w regionalnym Ośrod-
ku Kultury w Częstochowie, tym razem 

w uroczystym Koncercie laureatów. 
Wiktor jest także członkiem Szkolnego 
Koła małych Form teatralnych, w którym 
świetnie współpracuje ze starszymi 
kolegami.

młode talenty recytatorskie odkryła 
i skutecznie szlifuje nauczycielka edu-
kacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni 
kl. II – pani Iwona Szczygieł.

Dziękujemy i gratulujemy pani 
Iwonie, uczniom oraz ich rodzicom 
i życzymy dalszych sukcesów w odkry-
waniu piękna sztuki żywego słowa.



Fakty Gminy Włodowice 8Numer 02/2014 

mistrzynie doskonałej organizacji

energiczne panie ze stowa-
rzyszenia KgW Hucisko popisały 
się mistrzowskimi umiejętnościa-
mi przygotowując „piknik Jurajski” 
w ramach obchodów Dnia Dziecka, 
ale także a może przede wszystkim 
zorganizowały drugi z kolei „Kon-
kurs pieśni patriotycznych”. Impreza 
miała zasięg powiatowy, bo w dużej 
części pieniądze pozyskane na ten 
cel pochodziły ze skarbonki Starostwa 
powiatowego. pomysłodawczynie 
i organizatorki w jednej osobie nie 
szczędziły czasu i wysiłku, aby spro-
stać najwybredniejszym uczestnikom 
zabawy. „zamierzałyśmy zorganizo-
wać coś wyjątkowego nie tylko dla 
mieszkańców gminy Włodowice ale 
także całego powiatu. Ubiegłorocz-
ny pomysł postanowiłyśmy powie-
lić wzbogacając imprezę o obchody 
„Dnia Dziecka” – mówi z uśmiechem 
prezes Stowarzyszenia pani małgorza-
ta Smoleń. W niedzielne popołudnie 
1 czerwca Ośrodek Wypoczynkowy 
„Orle gniazdo” w Hucisku przeżywał 
oblężenie gości i uczestników tego 
niecodziennego wydarzenia. Darmo-
we atrakcje dla dzieci, jak chociażby 
dmuchańce, trampoliny, malowanie 
twarzy zaspokoiły ciekawość i twór-
czo absorbowały czas naszych milu-

sińskich. ponadto można było zoba-
czyć pokaz broni przeprowadzony 
przez Szwadron Ułański były również 
inne atrakcje: symulator dachowania, 
pokazy ratownictwa medycznego, 
radiowozy policyjne i samochody stra-
żackie, można było także skorzystać 
z usług masażysty. Impreza główna to 
konkurs, który powoli na stałe wpisu-
je się w kalendarz gminnych imprez. 
nasze śpiewaczki tym razem miały 
zaprezentować pieśni partyzanc-
kie. W naszej narodowej twórczości 
jest ich bardzo wiele. bardzo wysoki 
i wyrównany poziom sprawił, że Jury 
miało wielki problem z wydaniem 
werdyktu. niemniej I miejsce zajęły 
panie z KgW rzędkowice, II KgW 

parkoszowice, III panie z zawiercia - 
Kromołowa, natomiast wyróżnienie 
zdobyły panie z KgW w Otoli. Wszyst-
kie zespoły otrzymały pamiątkowe 
statuetki. na uwagę zasługuje świet-
nie zorganizowana loteria fantowa. 
za zakupiony los można było wygrać 
cenne nagrody a dochód z loterii 
zostanie przekazany dla naszej miesz-
kanki – dziewczynki z Huciska, która 
musi poddać się bardzo skompliko-
wanej, a co za tym idzie kosztownej 
operacji stopy. blasku i artystycz-
nego kunsztu dodały występy dzieci 
z zespołów tanecznych przy gOK we 
Włodowicach, Skautingu Jurajskiego, 
a także naszej niezrównanej „Kapeli 
Jurajskiej”z rzędkowic.
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gmInnegO OŚrODKa KUltUry I ŚWIetlICy 
ŚrODOWISKOWeJ We WłODOWICaCH

Warsztaty z malarstwa, 
decoupagu, malowania 
na tkaninach

rozgrywki w tenisa 
stołowego 
i piłkarzyki

Dyskoteki

zabawy 
na świeżym 
powietrzu

gry 
i zabawy 
planszowe

„Cuda z masy 
solnej” - warsztaty 
plastyczne

Występ dziecięcych zespo-
łów tanecznych działających 
przy gOK Włodowice

„Cała polska czyta 
dzieciom” - nasze 
wspólne czytanie

Filmowe 
poranki

Konkursy 
karaoke

Warsztaty kulinarne – 
konkurs 
na letni deser

pożegnanie 
wakacji 
na sportowo
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OFerta WaKaCyJna lIpIeC - SIerpIeŃ

SzCzegółOWe InFOrmaCJe
będzie można uzyskać w gOK-u 

pod nr tel. 34 3153040  
oraz na stronie internetowej Urzędu gminy Włodowice 

w ostatnim tygodniu czerwca

POZYTYWNA 
ENERGIA

do kreatyw
nego spędzania w

olnego czasu

lato 2014
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atrakcje gminy, 
gdzie warto się udać

Wraz z nadejściem wiosny na teren 
naszej gminy przybyli pierwsi turyści 
– nic dziwnego, mieszkamy przecież 
w niewątpliwie najpiękniejszej części 
Województwa Śląskiego. Jura Krakow-
sko-Częstochowska oferuje niezliczo-
ną ilość atrakcji turystycznych. a co 
turyści mogą zobaczyć i z czego sko-
rzystać w naszej gminie?

propozycji jest kilka. Dla pasjona-
tów zabytków architektonicznych dużą 
atrakcją będzie kościół pod wezwaniem 
św. bartłomieja, zbudowany ponad 
300 lat temu w stylu baroku polskie-
go. znajduje się on w samym centrum 
Włodowic, przy rynku, który ze wzglę-
du na swoje specyficzne rozmieszcze-
nie architektoniczne, typowe dla śre-
dniowiecza, również jest zabytkowy. 
Około pięćset metrów dalej wielbiciele 
starych budowli, mogą podziwiać ruiny 
pałacu, w którym gościł Jan III Sobieski 
oraz august III Sas. 

Szczególnie zadowoleni powinni być 
rowerzyści oraz zwolennicy pieszych 
wycieczek. przez naszą gminę przebie-
ga kilka szlaków, na których podziwiać 
można urzekające krajobrazy. 

turyści poruszający się na dwóch 
kółkach, mogą przemierzać tereny 
naszej gminy na: Szlaku „Orlich 
gniazd”, Szlaku Czarnym oraz Szlaku 
rowerowym Hotelu „Ostaniec”, któ-
rych fragmenty przebiegają przez takie 
miejscowości jak m.in. zdów-młyny, 
rzędkowice, morsko. gmina Włodowi-
ce posiada również pięć własnych tras 
rowerowych, które biegną po jej tere-
nach między miejscowościami Włodo-
wice, rzędkowice oraz morsko. piesze 
wycieczki po naszych terenach można 
natomiast zorganizować na odcinkach 
szlaków: „Orlich gniazd”, „Warowni 
Jurajskich” , „zamonit” oraz dwóch 
kompletnych szlaków mrzygłód - góra 
zborów i Kroczyce - zamek morsko.

bez wątpienia największą atrak-
cją turystyczną i wizytówką gminy 
Włodowice są skałki w rzędkowicach. 
zadowolą one zarówno turystów pie-
szych, chcących podziwiać jurajskie 
krajobrazy ostańców wapiennych, jak 
i zwolenników wspinaczki skalnej, 

którzy uważają, że ten ciągnący się na 
odcinku 1km mur skalny z ekspozycją 
południową, jest najlepszym obszarem 
wspinaczkowym na Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej.  

Ciekawym obiektem znajdującym 
się na terenie gminy Włodowice jest 
źródło Spod Skałki położone w miej-
scowości zdów. Jest to źródło rzeki 
białki, które razem ze skałą wapienną 
spod której wypływa tworzą pomnik 
przyrody nieożywionej. Źródło Spod 
Skałki jest jednym z najładniejszych 
i najlepiej zachowanych źródeł na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 

Dużą popularnością wśród turystów 
i mieszkańców gminy cieszy się zbior-
nik wodny położony na terenie Wło-
dowic. ze względu na znajdujący się 
tam kompleks przeznaczony do biwa-
kowania, czyli zadaszone stoły i ławki, 
kręgi ogniskowe oraz plac zabaw dla 
dzieci w ciepłe, letnie dni miejsce to 
tętni życiem. W okresie wakacyjnym 

o bezpieczeństwo kąpiących się dbają 
ratownicy wodni, ponadto niedaleko 
zalewu znajduje się duże boisko tra-
wiaste do piłki nożnej oraz teren prze-
znaczony do gry w siatkówkę plażową. 

zwolennicy aktywnego, sporto-
wego wypoczynku mogą skorzystać 
z wszelkich obiektów sportowych znaj-
dujących się na terenie gminy, jednym 
z nich jest Orlik we Włodowicach, 
w którego skład wchodzi boisko do 
piłki nożnej oraz drugie, przeznaczone 
do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz 
np. tenisa. Kompleks ten posiada rów-
nież wypożyczalnie sprzętu, zaplecze 
sanitarne oraz szatnię. Oprócz Orlika 
we Włodowicach powstaje również 
strefa kulturalno-sportowa na tere-
nie rudnik, w jej skład wchodzi m.in. 
boisko sportowe przy Szkole podsta-
wowej. przy niesprzyjającej pogo-
dzie zapraszamy do sali sportowej we 
Włodowicach. na terenie sali oprócz 
wielofunkcyjnego boiska znajduje się 
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siłownia, ścianka wspinaczkowa i sala 
rehabilitacyjna. 

rodziców z dziećmi zapraszamy 
natomiast na nowopowstałe place 
zabaw w prawie każdej gminnej 
miejscowości. place wyposażone są 
w zjeżdżalnie, huśtawki i inne atrak-
cje, które pozwolą dziecku na świetną 
zabawę. 

po aktywnym wypoczynku na tere-
nie naszej gminy proponujemy nocleg 
na polu namiotowym w rzędkowicach. 
Oprócz infrastruktury sanitarno-higie-
nicznej, pomieszczenia kuchennego, 
zadaszonych stanowisk do spożywania 
posiłków oraz punktów poboru ener-
gii elektrycznej, na polu namiotowym 
nie brakuje również miejsc o funkcji 
rekreacyjnej. znajduje się tam tra-
wiaste boisko do siatkówki i kręgi 
ogniskowe. pole namiotowe położone 
jest nieopodal Skałek rzędkowickich 
w cichej i spokojnej okolicy, oddalonej 
od głównych tras przejazdowych. 
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prezentujemy państwu fotografię Orkiestry przy OSp we Włodowicach, 
wykonaną w latach 40. XX wieku. 

Jednocześnie zachęcamy posiadaczy starych fotografii do udostępnienia 
ich w celu publikacji. gwarantujemy zwrot oryginału. 

prosimy o kontakt z redakcją.

Chwile z naszej historii zachować 
od zapomnienia...

lKS „ OlImpIa” Włodowice zakończy-
ła rundę wiosenną zwycięstwem z Koroną 
rokitno Szlacheckie. Ostatecznie nasz 
zespół uplasował się na 7 miejscu zdoby-
wając 40 punktów. najlepszym strzelcem 
okazał się Kapitan drużyny mateusz Fiuto 
(zdobywca 13 bramek).

Obok tabela końcowa rozgrywek 
w Klasie b podokręgu Sosnowiec.

Klasa b zakończyła 
rozgrywki

Sport

SKS łagisza
promień Strzemieszyce małe
KS góra Siewierska
Ostoja II Żelisławice
górnik Sosnowiec
KS giebło
Olimpia Włodowice
Iskra psary
płomień niegowonice
mKS Ujejsce
zagłębiak tucznawa
zapora przeczyce
Korona rokitno Szlacheckie
KS Wysoka

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

59
54
53
47
42
41
40
38
30
30
27
24
21
16

lp. M pkt.zespół

m - rozegrane spotkania 
pKt - punkty


