
- wymianę stolarki drzwiowej;
- wykonanie nowej drewnianej sceny;
- ocyklinowanie i malowanie posadzki 
z deszczułek;
- malowanie ścian i sufitu;
- montaż osprzętu elektrycznego;
- montaż ogrzewania elektrycznego 
(grzejniki konwektorowe).
Klatka schodowa - korytarz:
- demontaż obicia ścian z płyt pilśnio-
wych i boazerii;
- wymiana (część) stolarki okiennej 
i drzwiowej:
- wykonanie tynków wewnętrznych ścian 
oraz przetarcie pozostałych tynków;
- obłożenie płytkami ceramicznymi 
schodów oraz wykonanie posadzek 
z płytek ceramicznych;
- malowanie ścian i sufitu;
- montaż osprzętu 
elektrycznego.
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 inwestycje - co jeszcze przed nami
    W tym roku planuje się jeszcze reali-
zację następujących zadań:

”zagospodarowanie terenu na zbior-
niku wodnym w górze Włodowskiej”, 
w ramach programu rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.
zakres zadania obejmie roboty budow-
lane:
1) naprawę lub wymianę nawierzchni 
i obrzeży alejek parkowych;
2) wymianę urządzeń sportowych na 
boiskach;
3) wymianę części ogrodzenia;
4) budowę lub wymianę balustrad;
5) naprawę mnicha o konstrukcji żelbe-
towej;
6) naprawę tarasu o konstrukcji kamien-
no-betonowej;
7) usunięcie zdegradowanej zieleni 
i uporządkowanie terenu;

8) budowę elementów małej architektury.
Całkowity planowany koszt zadania 
to: 92 250 zł, wielkość dofinansowa-
nia eFrrOW to: 60 000 zł, jednak nie 
więcej niż 80% poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych operacji.
 
„remont i wyposażenie świetlicy z prze-
znaczeniem na cele społeczno-kultu-
ralne w miejscowości zdów, w ramach 
programu rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.
W ramach zadania planuje się wykonać 
roboty budowlane: 
Sala i piętra:
- demontaż obicia ścian z płyt pilśnio-
wych, boazerii z sufitu;
- wymianę instalacji elektrycznej;
- wykonanie tynków wewnętrznych ścian;
- zabudowę płyt gipsowo - kartonowych 
na suficie; Ciąg dalSzy Str. 3
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Sylwia Surowiec małgorzata Konarska, 
Jolanta Janoska, 
barbara Okraska, 
elżbieta trepka, 
aneta Wieczorek

Urząd gminy 
Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice
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WydaWCa:

masz ciekawe hobby? 
piszesz wiersze, 
albo coś zbierasz 

i chcesz zaprezentować 
swoją kolekcję. 
zgłoś się do nas 

i podziel swoją pasją!

zainteresowanych prosimy 
o kontakt z redakcją.

zgłOŚ!

z okazji dnia nauczyciela  
W tym szczególnym dniu składam państwu 

najserdeczniejsze podziękowania za Waszą pracę, 
poświęcenie i serce, które wkładacie w edukację i wychowanie 

naszych młodych pokoleń.

to Wy kształtujecie nasze dzieci i młodzież 
i to dzięki Wam wyrastają oni na ludzi wartościowych.

nauczycielom, wychowawcom oraz wszystkim tym, 
bez których szkoła nie istnieje 

życzę dużo sukcesów zawodowych 
i radości z wykonywanej pracy 

oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

Wójt gminy Włodowice
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oraz wyposażenie sali poprzez dosta-
wę 20 szt. stołów, 90 szt. krzeseł oraz 
montaż 6 żaluzji okiennych.
Całkowity planowany koszt operacji to: 
117 800,38 zł, wielkość dofinansowa-
nia eFrrOW to: 55 000 zł, jednak nie 
więcej niż 80% poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych operacji.
 
„Wzrost atrakcyjności oferty turystycz-
nej poprzez budowę małej infrastruktu-
ry informacyjno-turystycznej w gminie 
Włodowice”, w ramach programu roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. realizacja zadania ma na celu 
budowę małej infrastruktury turystycz-
nej polegającej na wykonaniu i zabudo-
wie tablic informacyjno-turystycznych, 
ławek, koszy, stojaków na rowery w 10 
miejscowościach na obszarze gminy Wło-
dowice tj. góra Włodowska, Hucisko, 
Kopaniny, Skałka, morsko, parkoszowice, 
rudniki, rzędkowice, zdów, Włodowice. 
Całkowity planowany koszt zadania 
to: 34142,70 zł, wielkość dofinansowa-

nia eFrrOW: 22 274,40 zł, jednak nie 
więcej niż 80% poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych operacji. 
 
„Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej 
gminy poprzez budowę placu zabaw we 
Włodowicach” z zakresu małych pro-
jektów w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”  objętego 
prOW na lata 2007-2013 Całkowity pla-
nowany  koszt zadania: 42 041,90 zł, 
wnioskowana kwota pomocy: 25 000 zł;

zagospodarowanie terenu służą-
ce rekreacji przy osiedlu „Skarpa” 
we Włodowicach w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” w zakresie działania „Odnowa 
i rozwój wsi” prOW na lata 2007-2013.
planowany zakres zadania:
1. remont boiska trawiastego – wyrów-
nanie terenu, wymiana ogrodzenia na 
panelowe wraz z piłkochwytami;
2. budowa placu zabaw i siłowni ple-
nerowej (ok. 3 urządzenia zabawowe, 

3 urządzenia siłowni zewnętrznej) wraz 
z małą architekturą (ławki, kosze);
3. ogrodzenie placu zabaw;
4. budowa chodnika (wzdłuż boiska).
Szacunkowy całkowity koszt opera-
cji: 100 000 zł, wnioskowana kwota 
pomocy: 65 047 zł. 

remont drogi ul. Kasztanowej w Huci-
sku – w ramach remontu drogi zaplano-
wano, m.in. zmianę nawierzchni jezdni 
na asfaltobetonową z wjazdami na 
posesje z kostki betonowej i poboczami 
utwardzonymi materiałem z frezowa-
nia nawierzchni jezdni.

remont drogi ul. Wiejskiej w parkoszo-
wicach w ramach remontu drogi zapla-
nowano zmianę nawierzchni jezdni 
(z wyłączeniem odcinka drogi z jezd-
nią o nawierzchni asfaltobetonowej) 
na nawierzchnię z kostki betonowej, 
z krawężnikiem drogowym po obu stro-
nach jezdni z wjazdami na na posesje 
o nawierzchni z kostki betonowej.  

 inwestycje - co jeszcze przed nami dOKOńCzenie 
ze Str. 1

Od wielu lat wiele emocji wywołuje 
modernizacja największego w całej 
naszej gminie placu - czyli rynku we 
Włodowicach. Oprócz tego że najwięk-
szy, to jest on także wizytówką gminy 
oraz stanowi atrakcję historyczną 
i turystyczną ze względu na swój śre-
dniowieczny układ przestrzenny. z tego 
też powodu jest on wpisany do rejestru 
zabytków i prawnie chroniony. plac 
charakteryzuje się stosunkowo dużymi 
wymiarami, kwadrat o 90 metrowych 
bokach czyli pierzejach, z każdego 
rogu promieniście rozchodzą się ulice, 
a nieopodal usytuowany jest barokowy 
kościół parafialny. dodatkowo zloka-
lizowany jest na wzgórzu w malowni-
czej części Wyżyny Krakowsko - Czę-
stochowskiej. to wszystko wpływa 
na małomiasteczkowy, średniowiecz-
ny unikatowy charakter. te czynniki 
stawiają bardzo wysoko poprzeczkę 
oczekiwań społecznych. aby zmoder-
nizować nasz rynek należy opracować 
szczegółową koncepcje przez zespół 

specjalistów, w której należy ująć 
całą gamę problemów. Jednym z naj-
ważniejszych jest odwodnienie całej 
powierzchni i ukierunkowanie wód 
opadowych w odpowiednim kierunku, 
który nie będzie kolidował z jezdniami 
w centrum Włodowic. Kolejny element 
zadania to gruntowna przebudowa 
sieci elektrycznej. dotychczasowa, 
napowietrzna stanowi pajęczynę kabli 
zawieszonych na słupach starej gene-
racji, na których umocowane są lampy. 
tak więc kable powinny być schowane 
pod ziemią a oświetlenie to stylowe 

 Jaka wizja naszego rynku we Włodowicach?

latarnie podkreślające swoisty urok 
miejsca. W koncepcji zawrzeć należy 
przebudowę istniejącego uzbrojenia 
terenu (wodociąg sieć gazowa i teleko-
munikacyjna). dopiero taka koncepcja 
pozwoli, mając ogólną wizję, przystę-
pować do opracowania szczegółowej 
dokumentacji projektowej. zarówno 
koncepcja jak i dokumentacja wymaga 
sporych pieniędzy. dodać należy, że 
w przyszłej perspektywie finansowej 
gmina nasza zamierza pozyskać pie-
niądze na realizacje tego ważnego 
i oczekiwanego zadania.
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budowa kanalizacji sanitarnej   
w miejscowości rudniki, rudniki „Osada młyńska”

    realizacja inwestycji budowy kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości rudniki, 
rudniki „Osada młyńska” gmina Włodo-
wice, i etap, obejmujący budowę kana-
lizacji sanitarnej w ulicach Kościuszki, 
Kamienna, pomowska, Szkolna, lipowa, 
górnicza(część), młyńska, Cegielniana 
oraz rudniki „Osada młyńska” dobiegła 
końca. 
    do dnia 11.09.2014 r. został wyko-
nany zakres rzeczowy kanalizacji obej-
mujący:
- kanalizację sanitarną grawitacyjną – 
4 328 mb.,
- kanalizację sanitarna tłoczną – 960,5 
mb.,
- przyłącza do granic nieruchomości – 
181 szt. o długości 1 094,5 mb., 
- przepompownie ścieków – 2 szt.

  Końcowy odbiór wykonania inwe-
stycji nastąpił zgodnie z umową dnia 
30.09.2014 r. po zakończeniu całości 
robót został złożony do powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego w 
zawierciu wniosek o uzyskanie pozwo-
lenia na użytkowanie. z chwilą uzyska-
nia tego pozwolenia możliwe będą pod-

łączenia nieruchomości do sieci i odbiór 
ścieków. Ścieki będą odprowadzane 
do oczyszczalni ścieków rejonowego 
przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o.o. w zawierciu.

  Całkowite nakłady inwestycyjne ponie-
sione na budowę kanalizacji sanitarnej 
w rudnikach, rudnikach „Osada młyń-
ska” i etap wyniosą 3 188 713,47 zł 
netto, w tym:
- 2 247 618,00 zł środki z programu roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013,
- 752 876,00 zł środki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i gospo-
darki Wodnej w Katowicach,
- 188 219,47 zł środki własne gminy 
Włodowice.

modernizacja oddziałów   
przedszkolnych w gminie Włodowice

gmina Włodowice otrzymała dofi-
nansowanie ze środków europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach pro-
gramu Operacyjnego Kapitał ludzki na 
realizację projektu pod nazwą „przed-
szkole w szkole”. zadanie to było wyko-
nywane w okresie od 1 stycznia do 15 
września 2014 r. na wykonanie pro-
jektu gmina uzyskała środki finansowe 
w wysokości 174 156,00 zł.  

Wprowadzenie tego przedsięwzię-
cia w życie przyczyniło się do poprawy 
warunków funkcjonowania istniejących 
już oddziałów przedszkolnych w Szkole 
podstawowej w rudnikach oraz Filii 

Szkoły podstawowej we Włodowicach 
z siedzibą w zdowie. W ramach tego 
działania zorganizowano plac zabaw, 
dostosowano pomieszczenia tj. toale-
ty, szatnie do potrzeb dzieci oraz zmo-
dernizowano toalety dla personelu. 
zakupiono wyposażenie do utrzymania 
czystości w pomieszczeniach, doposa-
żono kuchnię, zakupiono także meble 
do sal, szatni i pomieszczeń gospodar-
czych, wyposażenie wypoczynkowe dla 
dzieci, pomoce dydaktyczne, artykuły 
plastyczne, wyposażenie zapewniające 
bezpieczne warunki opieki nad dzieć-
mi, sprzęt iCt, audiowizualny, tabli-

ce interaktywne oraz kserokopiarki. 
modernizacja oddziałów przedszkol-
nych w naszych placówkach oświato-
wych wpłynęła na przygotowania ich 
do świadczenia wysokiej jakości usług 
na rzecz dzieci w wieku przedszkol-
nym, w tym zwłaszcza dzieci nieob-
jętych obowiązkowym wychowaniem 
przedszkolnym. doposażenie oddziałów 
przedszkolnych w placówkach przyczy-
niło się również do likwidacji barier 
w dostępie do edukacji przedszkolnej, 
a tym samym umożliwiło wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci nieobjętych 
wychowaniem przedszkolnym. 
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pytania do… Sołtysa morska  
alojzego leśniaka

Funkcję Sołtysa pełni pan już 
trzecią kadencję, a co ostatnio zro-
biono w morsku?

Wykonano wymianę sieci wodo-
ciągowej w ulicach Jurajskiej, tury-
stycznej, Włodowskiej i zamkowej 
kosztem ok. 2,8 miliona złotych co 
poprawiło jakość wody. W remizo-
-świetlicy wymieniono okna i pod-
łogę oraz bramę garażową, zakupio-
no również nowe meble. Krzewami 
obsadzono plac zabaw.

Co w najbliższym czasie jest do 
zrobienia?

mimo moich wielokrotnych 
wystąpień do powiatu o remont ulicy 
zamkowej i budowę chodników, to 
zadanie jeszcze przed nami. Wójt 
adam Szmukier poinformował mnie, 
że środki na wspólną realizację tej 
inwestycji zapreliminuje w projekcie 
budżetu na rok 2015. Ostatnio grupa 

mieszkańców występuje o poszerze-
nie skrzyżowania przy ulicy Włodow-
ska-Jurajska. Wychodząc naprzeciw 

tej inicjatywie odbyło się robocze 
spotkanie z udziałem przedstawi-
cieli powiatowego zarządu dróg 
i Ulic. podjęto decyzję o pomalowa-
niu znaków poziomych i ustawieniu 
lustra, co powinno poprawić bezpie-
czeństwo w tym miejscu. 

Jeśli chodzi o sferę kulturalną?
W 2007r. wybudowaliśmy z dużym 

udziałem mieszkańców i pomocą 
gminy oraz darczyńców pełnowy-
miarowe boisko. Od trzech lat mamy 
plac zabaw. W okresie wakacji 
aktywnie działa świetlica dla dzieci 
prowadzona przez gminę. tradycją 
jest organizacja mikołajek. W tym 
miejscu w imieniu dzieci i mieszkań-
ców pragnę serdecznie podziękować 
państwu berthardom za stałe i sys-
tematyczne wsparcie materialne, 
dzięki ich pomocy możemy organizo-
wać imprezy dla najmłodszych.

gościnnie: KgW parkoszowice

Koło gospodyń Wiejskich parko-
szowice reaktywowało się w roku 2010 
dzięki obecnej przewodniczącej koła 
pani Krystynie graca oraz pomocy pani 
Kazimiery muchy.

Członkinie spotykają się co tydzień 
w klubie w parkoszowicach, gdzie 
doskonalą swój dorobek artystyczny, 
a pomaga im akompaniując na akorde-
onie pan Krzysztof Szlachta.

panie chętnie współpracują z lokal-
ną społecznością organizując spotkania 
opłatkowe, andrzejkowe, mikołajkowe 

oraz sylwestrowe. Uczestniczą w uro-
czystościach kościelnych robią palmy 
i wieńce dożynkowe.

KgW parkoszowice uczestniczy 
w wielu imprezach na terenie gminy, 
jak również powiatu.

W swoim dorobku mają już wiele 
osiągnięć m. in.:

i miejsce w konkursie kulinarnym 
„dary lata” w Żarnowcu,

ii miejsce w Konkursie piosenki 
patriotycznej w Hucisku oraz osiągnię-
cia indywidualne, tj.:

iii miejsce dla pani anny muchy na 
najlepszą gospodynię roku na dożyn-
kach powiatowych w Żarnowcu.
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podsumowanie wakacji

W okresie wakacyjnym dzieci 
uczestniczyły w zajęciach organizo-
wanych w świetlicach w górze Wło-
dowskiej, Hucisku, morsku, parko-
szowicach, rzędkowicach, rudnikach 
i Włodowicach (w tym w gminnym 
Ośrodku Kultury). realizowane dzia-
łania pozwoliły na aktywne, ciekawe, 

bezpieczne i twórcze spędzanie czasu 
oraz wpłynęły na kształtowanie kultu-
ry zachowań, upowszechnianie kultury 
zdrowotnej, kształtowanie nawyków 
higieny i czystości, rozwijanie zaintere-
sowań, uzdolnień i zamiłowań wycho-
wanków, organizowanie gier i zabaw 
ruchowych.

90 lat Ochotniczej Straży pożarnej
rzędkowice 

90. wspaniałych lat w służbie bogu 
i bliźniemu. W 1924 r. pradziadowie 
mieszkańców rzędkowic w trosce 
o mienie i życie swoich współobywate-
li powołali do życia OSp rzędkowice. 
i pewnie nie przypuszczali wówczas, że 
ta idea przyjmie się, przetrwa i będzie 
kultywowana taki szmat czasu. 16 
sierpnia 2014 roku mieliśmy okazję 
hucznie świętować ten znamienny 
jubileusz. Strażacy dołożyli wszelkich 
starań aby ceremoniał był taki jakiego 
wymagała ta uroczysta chwila. Wykona-
no mnóstwo prac porządkowo - remon-
towych, przygotowano plac a na nim 
ołtarz polowy. natomiast panie z KgW 
rzędkowice  popisały się wyśmienitymi 
potrawami. doniosłego wydarzenia nie 
zakłóciła kapryśna pogoda, albowiem 

polowa msza święta, ceremoniał świec-
ki jak również festyn rodzinny pomimo 
przelotnych opadów przyciągnęły 
tłumy mieszkańców i gości. Splendoru 
wydarzeniu, swoją obecnością dodali 
między innymi druh mieczysław Skręt - 
przewodniczący Wojewódzkiej Komisji 
rewizyjnej związku OSp rp Wojewódz-
twa Śląskiego, Stanisław dąbrowa - 

Członek zarządu Województwa, Cezary 
barczyk – Członek zarządu powiatu. 
mszę w intencji strażaków i ich rodzin 
odprawił proboszcz parafii Włodowice 
ksiądz mariusz Walczyk. Jubileuszo-
wej braci strażackiej życzymy samych 
sukcesów w służbie i oczywiście tyle 
samo szczęśliwych powrotów z akcji co 
wyjazdów.
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W ostatnich dniach we wszystkich 
sołectwach naszej gminy sołtysi zwołali 
zebrania wiejskie. W sumie na dziesię-
ciu zebraniach wybrano zadania, które 
zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim są 
zadaniami własnymi gminy, wpływają 
na poprawę warunków życia mieszkań-
ców oraz są zgodne ze strategią rozwoju 
gminy. Według specjalnego wzoru zosta-
ły obliczone kwoty pieniężne przypada-
jące na zadania w każdym z sołectw. 
i tak po bardziej czy mniej burzliwych 
dyskusjach wybrano następujące zada-
nia w poszczególnych sołectwach: 
parkoszowice - otynkowanie remizy 
i doposażenie świetlicy na łączną sumę 
10.976,33zł.

mieszkańcy sami decydują 
o Funduszach Sołeckich

rudniki dokończenie budowy 
chodnika przy ulicy Cegielnianej 
o wartości 24.610,60 zł. Skałka kon-
tynuacja budowy chodnika przy ulicy 
Świerkowej na kwotę 11.813,09 zł. 
podobnie w zdowie, kontynuacja 
budowy chodnika przy ulicy Wesołej 
na kwotę 18.088,79 zł oraz we Wło-
dowicach budowa chodnika przy ulicy 
Cmentarnej na kwotę 24.610,60 zł, 
w morsku budowa chodnika przy ulicy 
Jurajskiej na kwotę 12.502,18 zł. 
W sołectwie góra Włodowska Kolonia 
zaplanowano zakup butów dla KgW 
góra Włodowska, zakup bramy gara-
żowej oraz tynku do wykończenia ele-
wacji budynku garażu OSp na kwotę 

piknik

Już po raz 16. zorganizowany został 
piknik rodzinny „Jurajskie Spotkania 
– dni Włodowic”. podczas festynu naj-
młodsi uczestnicy bawili się w przygo-
towanym dla nich programie „Wszystkie 
dzieci świata”. następnie zaprezento-
wały się dwa zespoły taneczne prowa-
dzone przez panią danutę dąbrowę. 
Wystąpił także zespół „ amOnitKi”, KgW 
z Huciska, góry Włodowskiej, parkoszo-
wic i rzędkowic oraz „Kapela Jurajska” 
z rzędkowic. damian Holecki z zespołem 
rozbawił publiczność, a w klimaty reggae 

przeniósł nas „rOOtzmanS”. W trakcie 
pikniku pani irenie mackiewicz wręczo-
no „Order Honorowej przewodniczącej 
KgW”, a paniom marii gajek, zuzannie 
Spyra, Janinie Szocie oraz Halinie trepce 
„Order Serca matkom Wsi”. 

na organizację pikniku pozyska-
no środki z zakresu małych projektów 
w ramach działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” objętego prOW 
na lata 2007-2013. Całkowity koszt 
operacji: 20 634,03 zł, kwota pomocy: 
13 816,92 zł.

11.222,43 zł, natomiast w górze Wło-
dowskiej - wieś mieszkańcy wybrali 
zakup i zabudowę wiaty przystanko-
wej na ul. myszkowskiej, dokończe-
nie ocieplenia budynku OSp na kwotę 
12.452,96 w Hucisku wybrano zakup 
wiaty przystankowej na ul. Jodłowej, 
zakup pieca i drzwi do świetlicy „pro-
myczek” na łączną sumę 12.748,29 zł, 
natomiast w rzędkowicach zadecy-
dowano o budowie lamp oświetlenio-
wych przy ulicy Jurajskiej na łączną 
sumę 18.359,51 zł. W chwili składania 
tego numeru trwają prace weryfiku-
jące te zadania, po pozytywnej opinii 
zostaną zapisane w projekcje budżetu 
na 2015 rok. 
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nasi mieszkańcy

dzisiaj prezentujemy 
naszym czytelnikom 
postać anny 
Ciszewskiej, 
mieszkanki Skałki.

Sylwia Surowiec: z zawodu jest 
pani...

anna Ciszewska: ekonomistką, koń-
czyłam również Studium reklamy.

S.S.: zatem malarstwo to pasja, czy 
może ktoś w rodzinie malował i zaszcze-
pił w pani bakcyla? 

a.C.: pasja, chociaż w mojej rodzi-
nie wszyscy mieliśmy zdolności manu-
alne. profesjonalnego podejścia do 
malarstwa nauczyłam się uczestnicząc 
w Kółku malarskim dla dorosłych.

S.S.: Jak rodzina zapatruje się na 
pani „działalność”? Czy krytykują? pyta 
ich pani czy im się podoba kolejne 
dzieło?

a.C.: nie przeszkadza im, że maluje. 
Wspierają, ale również oceniają, zresz-
tą sama pytam czy im się podoba, bo 
np. moja córka ma „oko” do portretów, 
wnuczka pięknie maluje, a opinia męża 
czy zięcia też jest dla mnie cenna.

S.S.: pani ulubiony malarz?
a.C.: trudno wymienić mi jedno 

konkretne nazwisko bo podziwiam 
wszystkich, ale do impresjonistów i eks-
presjonistów chyba mi najbliżej. 

S.S.: Często pani prace przedsta-
wiają konie i psy, to pani ulubione zwie-
rzęta? 

a.C.: lubię malować zwierzęta, ale 
konie to moje hobby ( kiedyś jeździ-
łam na koniach ). Cały czas się rozwi-
jam, szukam, ale rzeczywiście kocham 
konie, co widać w mojej twórczości.

S.S.: pani obrazy to również prze-
piękne pejzaże oraz portrety, ale 
zapewne jest coś co najchętniej pani 
maluje? Wykonała pani autoportret?

a.C.: tak, zdecydowanie uwielbiam 
malować krzywe, kolorowe uliczki, 
a autoportret wykonałam raz w ołówku. 
Uważam, że są ciekawsze tematy niż 
autoportret. Widzę piękny pejzaż, który 

W tej rubryce prezentujemy ciekawe 
osobowości z naszej gminy.

za chwilę się zmieni, bo taka jest natura, 
to go maluję, w ten sposób „zatrzymu-
ję” , „ chwytam” ten cudny widok. 

S.S.: Jest obraz, który malowała 
pani najdłużej?

a.C.: tak, nadal jest nie skończony, 
to pejzaż, nadal go tworzę, bo nie osią-
gnęłam tego co chcę, tajemniczości.

S.S.: Czy ma pani takie dni, że „nie 
ciągnie” do malowania?

a.C.: mam wiele pomysłów, jest ich 
tak dużo, że nie tylko maluję, teraz 
wykonuję ikonę. przy tworzeniu ikon 
muszę być wyciszona i skupiona, przy 
portretach również, aniołki powstają 
jak jestem wesoła, a uliczki rozbry-
kana. Jestem twórczo zakręcona, np. 
gotuję obiad i już bym chciała tworzyć, 
bo mam milion różnych pomysłów, ale 
codzienne życie odciąga mnie od twór-
czej pracy, na szczęście nie na długo.

 
S.S.: można u pani zamówić obraz – 

czy zdarzyło się jakieś szczególne zamó-
wienie ( jaka tematyka)?

a.C.: tak. Wykonuję bardzo dobre 
kopie i one są dla mnie największym 
wyzwaniem , niedawno  podjęłam się 
go,  malując Jezusa na krzyżu wraz ze 
wszystkimi symbolami chrześcijaństwa. 
było bardzo dużo szczegółów, ogrom 
pracy, cierpliwości i pokory, ale i dumy 
z osiągniętego efektu. 

S.S.: projektuje pani i maluje różne 
motywy na odzieży – od kiedy? 

a.C.: na dobre tą przygodę rozpo-
częłam dwa lata temu. tworzę obrazy, 
maluję na tkaninach. 

S.S.: Co panią skłoniło, aby zamiesz-
kać na Skałce?

a.C.: na Skałce mieszkamy już 10 
lat, kupiliśmy tu działkę i wybudowali-
śmy dom. Jestem mieszczuchem, cały 
czas przyzwyczajam się do ciszy.

S.S.: Jest pani bardzo miłą i ciepłą 
osobą, pełną energii i pomysłów, zatem 
weny twórczej pani nie zabraknie, 
czego zatem życzyć?

a.C.: zdrowia, to zawsze jest 
potrzebne, umiejętności, żeby ich nie 
zabrakło i żeby moje prace podobały 
się innym. Krytyka jest twórcza, ale 
pochwała jest potrzebna, lubię jak ktoś 
chwali moje obrazy, bo mu się podoba-
ją, to miłe i budujące, a ja w ten sposób 
dzielę się z ludźmi swoją radością. 

S.S.: pani aniu zdrowia, umiejęt-
ności i szerokiego grona wielbicieli 
pani twórczości. bardzo dziękuję, że 
poświęciła mi pani czas.

prace pani ani można zobaczyć 
na stronie: 
www.annaciszewska.pl 
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Setne urodziny mieszkańca 
naszej gminy pana Józefa Seweryna

niecodzienną i niezwykle piękną 
uroczystość mieliśmy okazję prze-
żywać w dniu 15 sierpnia. Co 
prawda jubileusz przypadł kilka dni 
wcześniej, bo 11 sierpnia minęło 
dokładnie sto lat od jego urodzin, 
niemniej w uroczystość Wniebo-
wstąpienia odbyły się uroczysto-
ści główne. msza święta w inten-
cji Jubilata odprawiona została 
w kościele parafialnym we Włodowi-

cach, z którym dostojny Jubilat był 
związany przez całe swoje życie. 
po mszy wraz z licznie zgromadzo-
ną rodziną, znajomymi oraz wójtem 
gminy ucztowano to niezwykłe 
wydarzenie. z tej okazji pan Józef 
otrzymał mnóstwo serdecznych 
życzeń i prezentów. O naszym Jubi-
lacie pamiętał także premier nasze-
go rządu donald tusk przysyłając 
list gratulacyjny i życzenia.  

Warto przeczytać

Współczesna Warszawa. z pociągu 
ze lwowa wysiada iwanka matwijenko, 
młoda wiolonczelistka. przyjechała do 
pracy. W polsce chce zarobić na dom, 
który dzielić ma z mykołą, także muzy-
kiem. Jej narzeczony przetarł już pol-
skie szlaki – od jakiegoś czasu miesz-
ka w stolicy, za dnia rozwozi pizzę, 
a wieczorami grywa jazz, tymczasem 
w knajpie, za darmo. gdy jadą taksów-
ką do wynajętego mieszkania na bie-
lanach, Warszawa wygląda jak miasto 
ze snu... miłość i marzenia o lepszym 
życiu. złudzenia, zazdrość i pogarda. 
przejmująca powieść.

„Ukrainka” mówi więcej o życiu 
imigracji zarobkowej w polsce niż 
raporty socjologów i dziennikarzy.

barbara Kosmowska

„Ukrainka”
Wydawnictwo Wab; 
Warszawa: 2013r

porywane, gwałcone, upokarzane… 
taki był los kobiet podporządkowanych 
przyjemności Kaddafiego. W swojej 
wstrząsającej książce annick Cojean 
oddaje im głos.

W listopadzie 2011 roku annick Cojean 
opublikowała w „le monde” artykuł, 
w którym opisała historię młodej kobiety 
uprowadzonej przez libijskiego przywódcę 

annick Cojean 

„Kobiety Kaddafiego”
Wydawnictwo prószyński i S-ka; Warszawa: 2013r

Czy chcielibyście dowiedzieć się: 
jak się robi gludyń? Jak zostać dosko-
nałym? Jak spędzić całe wakacje na 
kanapie, jedząc chipsy?

Jeśli tak, to sięgnijcie do cyklu 
książeczek o przygodach Koszmarnego 
Karolka, okropnego synka rodziców, 
którzy pragną uczynić z niego grzeczne-
go chłopca i nie zawsze się im to udaje.

Francesca Simon

„Koszmarny Karolek”
Wydawnictwo znak; Kraków: 2012r

i wcielonej do jego „haremu”. Soraya opo-
wiedziała dziennikarce swoją poruszają-
cą, pełną upokorzeń i cierpienia historię. 
zauważona przez wodza jako piętnastolat-
ka podczas szkolnej uroczystości, została 
porwana i wcielona do jego żeńskiej gwar-
dii przybocznej, była przetrzymywana 
i przez wiele lat wykorzystywana. Uciecz-
ka w przededniu rewolucji nie zwróciła 
jej jednak wolności – doświadczenie życia 
w twierdzy bab al-azizia u boku Kaddafie-
go złamało jej życie.

Soraya nie była jedyna. podobny los 
spotkał setki libijskich kobiet. annick 
Cojean, chcąc dociec prawdy o ich losie, 
udała się do trypolisu, by przeprowadzić 
dziennikarskie śledztwo, które ujawniło 
wstrząsające informacje dotyczące słyn-
nych „amazonek” oraz obnażyło ukrywane 
fakty z życia osobistego Kaddafiego. autor-
ka dotarła do najważniejszych osób z jego 
otoczenia i – przełamując tabu – pokaza-
ła prawdziwą twarz hołubionego przez 
europę drapieżnego władcy oraz ponury 
los jego ofiar. Szokujący dokument. dla 
czytelników o mocnych nerwach.

Wieńce
24 sierpnia w parafii Św. bartłomie-

ja we Włodowicach odbył się odpust. 
W uroczystej sumie odpustowej oraz 
procesji uczestniczyły nasze panie 
z KgW Włodowice, rzędkowice i parko-
szowice oraz skauci ze Stowarzyszenia 
przyjaciół Harcerstwa i Skautów Skau-
ting Jurajski, którzy własnoręcznie ze 
zbóż, suchych kwiatów i traw przygo-
towali piękne wieńce dożynkowe.
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pamiętaj o noszeniu odblasków
pieszy poruszający się po drodze po 

zmierzchu poza obszarem zabudowa-
nym jest obowiązany używać elemen-
tów odblaskowych w sposób widoczny 
dla innych uczestników ruchu, chyba 
że porusza się po drodze przeznaczonej 
wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. 

ten obowiązek obejmuje wszystkich 
pieszych poruszających się poboczem 
drogi w terenie niezabudowanym. Każdy 
pieszy, gdy robi się ciemno, powinien 
być wyposażony w jakikolwiek element 
odblaskowy, tak by być dobrze widocz-

nym dla kierowcy. nie ma wytycznych 
jakiej wielkości ma być noszony element 
odblaskowy. Jednak bardzo ważne, aby 
odblask był widoczny dla kierowcy z więk-
szej odległości. pieszego, który porusza 
się po zmroku bez odblasku, prowadzący 
pojazd może dostrzec z odległości ok. 20 
metrów. Widoczne odblaski zwiększają 
ten dystans do ponad 150 metrów. nosze-
nie odblasków przez pieszych ma popra-
wić bezpieczeństwo na drogach. 

Osobom nie stosującym się do nowych 
przepisów grozi mandat od 20 do 500 zło-

- zawsze miej przy sobie odblask (np. 
żółtą kamizelkę, opaskę fluorescencyj-
ną czy zawieszkę). dzieci mogą mieć 
odblaski w kształcie misiów, które 
migają. Chodzi o to, aby przyciągały 
wzrok uczestników ruchu drogowego. 
- Odblaski umieszczaj w widocznym 
miejscu, np. na rękawach, plecaku, 
kurtce. 

pamiętaj:

pielgrzymim szlakiem
W sierpniu tradycyjnie ze wszyst-

kich zakątków naszego kraju do Często-
chowy wyruszają pielgrzymki. również 
i przez nasz region, z uwagi na jego 
położenie, wyjątkowo licznie prze-
mieszczają się pielgrzymi aby w święta 
maryjne tj. 15 czy 26 sierpnia stanąć 
przed szczytem jasnogórskim. tak było 
i w tym roku. Olbrzymie grupy pątni-
ków z kolejnej XXXiV pielgrzymki kra-
kowskiej zatrzymały się w poszczegól-
nych miejscowościach naszej gminy. 
logistycznie grupy te są bardzo dobrze 
zorganizowane albowiem zanim przyjdą 
piesi, wcześniej dowożone są bagaże, 
żywność oraz różnoraki sprzęt. Wzorem 
lat minionych największa grupa przy-
była do Włodowic aby zająć miejsca 
w naszych placówkach szkolnych, przed-

szkolu, gOK-u, plebanii oraz w domach 
mieszkalnych. tym razem Włodowice 
przyjęły ponad 2800 pątników, w tym 
około 900 Włochów. nie lada wyzwaniem 
było zorganizowanie pola namiotowego 
na działce parafialnej w sąsiedztwie 
sali sportowej. ponadto spore odłamy 
pielgrzymki głównej zatrzymały się 
w parkoszowicach, rzędkowicach, rud-
nikach, górze Włodowskiej i Hucisku. 

W tym ostatnim nocowało 90 Francu-
zów. Kilka dni później pielgrzymi byto-
wali także w zdowie. Organizatorzy 
dysponują wynajętym taborem samo-
chodowym, posiadają służbę porządko-
wą i medyczną a także specjalistyczny 
sprzęt jak chociażby przenośne pryszni-
ce czy krótkofalówki. Wszyscy, zarówno 
rodzimi pielgrzymi jak też cudzoziemcy 
podkreślali, ofiarność i wspaniałą polską 
gościnność. Każdy przybysz posilił się 
gorącą strawą, odświeżył się i wygodnie 
przespał. W wielu przypadkach pielgrzy-
mi są przyjmowani przez tych samych 
gospodarzy od kilkunastu lat. za te 
wszystkie udogodnienia, za serce i życz-
liwość pisemnie podziękował i udzielił 
błogosławieństwa mieszkańcom naszej 
gminy Kardynał Stanisław dziwisz.

Zmiana na stanowisku proboszcza
z początkiem lipca, dekretem arcy-

biskupim dokonana została zmiana pro-
boszcza parafii Włodowice księdza Jacka 
reczka, który w naszej parafii pełnił 
służbę duszpasterską od 5 lat. awansował 
do dużej parafii pod wezwaniem matki 
bożej Królowej polski w zawierciu aby 
tam wspólnie z dwoma wikariuszami spra-
wować kapłańską posługę. to bardzo wiel-
kie wyzwanie dla naszego dotychczasowe-
go proboszcza jako, że parafia jest bardzo 
rozległa i liczna. W jego obecnej parafii 
jest wiele szkół, które absorbują znaczną 
ilość czasu a także wiele innych uwarun-
kowań wynikających z wielkomiejskiego 

środowiska. znając jednak mocne strony 
księdza Jacka nie ulega wątpliwości, że 
powierzona mu parafia będzie prowadzo-
na tak jak nasza czyli wzorowo. nowym 
proboszczem parafii Włodowice został 
ksiądz mariusz Walczyk, który niedawno 
obchodził 26. rocznicę święceń kapłań-
skich. rodem wywodzi się z Sosnowca, 
jako kapłan ostatnie 11 lat był probosz-
czem parafii w raczynie, dekanat Wie-
luński. nasz nowy proboszcz intensywnie 
kontynuuje rozpoczęte lub zaplanowane 
wcześniej prace przy kościele czy cmenta-
rzu. Obu księżom życzymy owocnej służby 
bogu i bliźniemu w ich nowych parafiach. 

tych, wysokość mandatu zależna jest od 
tego, jakie stanowi się zagrożenie.

Ks. 
Jacek 
reczek

Ks. 
mariusz 
Walczyk
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Wybory samorządowe 2014

nr 
OKręgU graniCe OKręgU

liCzba 
radnyCH 
W OKręgU

góra Włodowska (Kolonia) - ulice: Ciasna, gajowa, Kolejowa, Krótka, Ogrodowa, 
polna, Strażacka, Żarecka, myszkowska do nr 33
góra Włodowska ( Wieś) – ulice: myszkowska powyżej nr 33 do końca, 
poprzeczna, Kościelna

rudniki – ulice: Kamienna, pomowska, Szkolna, dębowa, Klonowa, Ogrodowa

rudniki – ulice: Kościuszki, lipowa, brzozowa, Osada młyńska, leśniczówka, 
Cegielniana

rudniki- ulice: górnicza do nr 80, górna, młyńska

rudniki – ulice: górnicza od nr 81, Skarżycka, Strażacka, Krótka

morsko

Włodowice – ulice: boczna, Żarecka, poprzeczna, Cmentarna

Włodowice – ulice: mrzygłodzka, zawiercka, dolna, rynek

Włodowice – ul.: Ogrodowa, polna, Koziegłowska, myszkowska, Jurajska, 
robotnicza, Sobieskiego, zamkowa, michała polewskiego, Krakowska, Wschodnia

rzędkowice

parkoszowice

Hucisko

zdów

Skałka - Kopaniny

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 mieści się 
w Urzędzie gminy 
we Włodowicach 

ul. Krakowska 26
tel. 34/ 3153001

dyżury
poniedziałek 

od godz.8ºº do godz.11ºº

wtorek -  piątek 
od godz. 12ºº do godz.15ºº

17 października 
od godz.12ºº do godz.24ºº

Wybory samorządowe odbędą się 
w dniu 16 listopada. tego dnia będzie-
my mogli oddać aż 4 głosy: po jednym 
w głosowaniu na radnych gminy, powiatu 
i województwa oraz jeden przy wyborze 
wójta. Wyborca otrzyma zatem 4 karty 
do głosowania. 

Warto wspomnieć, że po raz pierw-
szy będziemy wybierać radnych w okrę-
gach jednomandatowych. gmina Włodo-
wice została podzielona na 15 okręgów, 
to jest tyle, ilu radnych liczy nasza rada 

gminy. W każdym okręgu będzie do zdo-
bycia jeden mandat, otrzyma go kandy-
dat, który zdobędzie najwięcej głosów. 
Wyborcy będą oddawali głos na jednego 
kandydata tylko w tym okręgu wybor-
czym, w którym głosują. 

zasady wyboru radnych do rady 
powiatu i sejmiku województwa pozo-
stają bez zmian. tu wyborca głosuje na 
określoną listę stawiając znak „x” obok 
nazwiska jednego z kandydatów wska-
zując tym samym jego pierwszeństwo 

do mandatu.
Spore ułatwienie w głosowaniu będą 

miały osoby niepełnosprawne. będzie 
możliwość głosowania korespondencyj-
nego, a karty do głosowania będą dosto-
sowane do alfabetu braille’a.

lokale wyborcze w dniu 16 listopada 
otwarte będą od godz. 700 do godz. 2100.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce wyborów można uzyskać na stro-
nie internetowej państwowej Komisji 
Wyborczej pkv.gov.pl 

nr ObWO-
dU głOSO-

wania
graniCa ObWOdU

góra Włodowska – wieś; góra Włodowska - kolonia

rudniki; Skałka - Kopaniny

Włodowice; parkoszowice; morsko

zdów; Hucisko

rzędkowice

1
2
3
4
5

remiza OSp, świetlica, 
góra Włodowska, ul. Strażacka 5
Szkoła podstawowa, rudniki, 
ul. Szkolna 11
Szkoła podstawowa, Włodowice, 
ul. Krakowska 13
Filia Szkoły podstawowej we Włodowicach, 
zdów, ul. topolowa 1
Świetlica wiejska, rzędkowice, 
ul. Wiejska 2

Siedziba ObWOdOWyCH 
KOmiSJi WybOrCzyCH

pOdział gminy WłOdOWiCe na Stałe ObWOdy głOSOWania:

pOdział gminy WłOdOWiCe na JednOmandatOWe 
OKręgi WybOrCze

Siedziba 
terytOrialneJ 

KOmiSJi 
WybOrCzeJ
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prezentujemy państwu fotografię przedstawiającą górników z kopalni 
pod parkoszowicami lub Włodowicami. 

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...

9 sierpnia drużyna dziewcząt i chłop-
ców z OSp rzędkowice uczestniczyła 
w zorganizowanym przez Wiceprezesa 
OSp rzędkowice Stanisława ibka spływie 
kajakowym pilicą. 

Jednodniowa wyprawa miała na 
celu zachęcić młodzież do dalszej pracy 
i aktywnego działania w straży.

Spływ kajakowy pilicą


