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Decydujmy razem o naszej gminie
Już niedługo mieszkańcy naszej
gminy będą mogli brać udział w konsultacjach społecznych, a wszystko za sprawą
przystąpienia gminy do unijnego projektu „Społeczny dialog – mądre decyzje”
realizowanego w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu
i Gminą Żarnowiec w okresie od stycznia 2014r. do czerwca 2015r. W trakcie realizacji projektu będziemy chcieli zachęcić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ważnych dla naszej gminy propozycji przedsięwzięć, zmian i inicjatyw lokalnych
władz. Chcielibyśmy, aby nasi mieszkańcy poprzez wyrażanie swoich opinii
i uwag mogli mieć wpływ na podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju naszej
gminy. W ramach projektu planuje się
przeprowadzenie 3 konsultacji społecznych. Pojawią się reklamy w lokalnej
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Zachęcamy do wspólnego decydowania o losach naszej gminy. To Wy Państwo wiecie najlepiej czego potrzeba
naszej gminie, aby jej rozwój szedł we
właściwym kierunku.

Uczta
na cześć
Jubilatów

4

Statystyka gminy
Góra Włodowska
Hucisko
Kopaniny
Morsko
Parkoszowice
Rudniki
Rzędkowice
Skałka
Włodowice
Zdów
1600

rok 2010

1400

rok 2011

1200

rok 2012

1000

2010
559
316
63
296
253
1348
527
187
1208
530

2011
565
315
65
303
246
1330
536
194
1200
532

2012
558
311
70
309
250
1332
545
199
1194
538

2013
555
312
72
310
246
1343
541
203
1178
536

rok 2013

800

rok 201

600

rok 201

400

rok 201

200

rok 201

0

Kalendarz
wywozu odpadów
komunalnych
strona

7

strona

8

Numer 01/2014

Fakty Gminy Włodowice

2

ogłoszenie

Szanowni,
Drodzy
Państwo.

ŚODR
w Zawierciu
zaprasza na

KURS STOSOWANIA ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN
termin: 24 marca 2014, GOK Włodowice
cena: 70,00 zł
Upust dla uczestników przy wypełnianiu wniosków obszarowych.
zapisy u sołtysów i Grzegorz Dors – tel: 515-275-934
e-mail: g.dors@odr.net.pl

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA
ROLNICZEGO
w CZĘSTOCHOWIE
ul. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. +48(34) 37 70 100
http://www.czwa.odr.net.pl
e-mail: rcd.czwa@odr.net.pl

PZDR Zawiercie

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95
42-400 Zawiercie
tel.fax (032) 67 16 826, 67 28 743
e-mail: PZDR.Zawiercie@odr.net.pl

koniec

GMINY
WŁODOWICE
Egzemplarz bezpłatny - Kwartalnik
Redaktor naczelnA:

Sylwia Surowiec

Skład redakcji:

Małgorzata Konarska,
Jolanta Janoska,
Barbara Okraska,
Elżbieta Trepka,
Aneta Wieczorek

Adres Redakcji:

Urząd Gminy
Włodowice

ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

WYDAWCA:

GMINA WŁODOWICE
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

DRUK:

media11.pl – Drukarnia Internetowa
Al. Kołłątaja 73, 42-500 Będzin

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Materiałów niezamówionych Redakcja
nie zwraca. Redakcja nie gwarantuje publikacji niezamówionych materiałów. Redakcja
nie zawsze podziela poglądy i opinie zawarte w materiałach drukowanych
w Faktach Gminy Włodowice.

Z wielką satysfakcją i przekonaniem o potrzebie zaspakajania w wiedzę na temat życia publicznego w naszej
gminie, oddajemy w Państwa ręce pierwszy w historii istnienia naszej Gminy, numer kwartalnika „Fakty Gminy Włodowice”. Ta długo oczekiwana gazeta będzie wydawana przez
zespół redakcyjny przy tutejszym Urzędzie Gminy. Jest odpowiedzią na Państwa realne potrzeby wyrażane w postulatach
i wnioskach dotyczących niczym nieograniczonego informowania mieszkańców o sprawach zarządzania gminą, o inwestycjach, poziomie szkolnictwa, sukcesach naszych sportowców i nie tylko. Intencją jest szeroko rozumiane doinformowanie naszych odbiorców o wszystkim czym zajmują
się władze gminy, o społecznych oczekiwaniach, o dorobku
naszych mieszkańców a także wielu dziedzinach życia, które
warte są wyartykułowania słowem pisanym. Częstokroć spotykamy się z informacją przekazywaną ustnie, w różnych
miejscach, z bliżej nieokreślonych źródeł. Niejednokrotnie
odbierając taką informację mamy wątpliwości o jej wiarygodności, ale nie mając możliwości jej skorygowania uważamy, że jest ona prawdziwa. Działając w ramach wydawanego kwartalnika pragniemy Państwu przedłożyć pewną, wiarygodną informację, dając podwaliny pod profesjonalnie
i sprawnie działającą prasę lokalną. Wyrażam nadzieję, że
takie działania znajdą u Państwa aprobatę, że będziemy jako
pismo oczekiwani i coraz życzliwiej odbierani, a gazeta stale
będzie ewoluować. Mamy olbrzymi potencjał ludzki w naszej
Gminie, wspaniałą historię, różnorakie atrakcje, w każdym
sołectwie dzieją się rzeczy doniosłe, w każdym z nas następują przeobrażenia co jest znakiem naszych czasów, burzliwych przemian społeczno-obyczajowych. Wierząc, że opisywane zagadnienia w pewnym sensie zainteresują i rozbudzą ciekawość, pobudzą aktywność społeczną, sprawią, że
inaczej spojrzymy na otaczającą nas rzeczywistość. Sam
bardzo ceniąc rzetelną, uczciwą pracę, z entuzjazmem
i wielką uwagą będę przyglądał się efektom naszego wydawnictwa, chociażby na przekazanie odbiorcom prawdy o ważnych wydarzeniach z naszego gminnego „podwórka”. Życzę
wszystkim Państwu, naszym Czytelnikom, miłych doznań
przy okazji lektury tego i następnych numerów Faktów...…
Z poważaniem
Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier
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Pytania do…
W gminie Włodowice wyodrębnionych
jest dziesięć sołectw. Każde z nich posiada swoje terytorium, ludność jak również władze: sołtysa, radę sołecką oraz
komisję rewizyjną. W naszym kwartalniku pragniemy zaprezentować poszczególne sołectwa, akcentując ich specyfikę,
wyjątkowy klimat a także warunki życia,
ich słabe oraz mocne strony. W aktualnym
numerze zaglądamy do Rzędkowic.
Co wpływa na wyjątkowość waszego
sołectwa?
Z pewnością wiele czynników - serdeczni mieszkańcy, atrakcyjność nieru-
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Sołtysa Rzędkowic

Włodzimierza Powązki
chomości z przepięknymi skałami jurajskimi w tle. To właśnie te skały przyciągają różnych ludzi z całej Polski, którzy
postanawiają u nas zamieszkać. Mamy
dobre tradycje, które szanujemy. Ważne
jest też, że nasze Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna zawsze
zgodnie współpracują . Mamy również „
Kapelę Jurajską”, która zawsze chętnie
gra na różnych imprezach. Przypomnę, że
latem 2011 roku uczestnicząc w powiatowym konkursie „Ekologiczne sołectwo”
zajęliśmy drugie miejsce. Bardzo cenną
inicjatywą jest kilkunastoletnia nieprze-

rwana tradycja odprawiania mszy świętej
na polowym ołtarzu skalnym. Msze odprawia najczęściej ksiądz biskup. Uczestniczy większość naszych mieszkańców
a także dzieci pierwszokomunijne, strażacy, skauci i gospodynie z KGW. W Rzędkowicach są gospodarstwa agroturystyczne, pole namiotowe, plac zabaw i boisko,
dopiero co wyremontowana świetlica.
Jakie macie oczekiwania?
Wiele rzeczy mamy, ale potrzebne są
dwie drogi (Polna i Sadowa), część chodnika oraz ładniejsze zagospodarowanie podjazdu pod przystanek.

i krzewów oraz modelowanie, układanie
bukietów i wiązanek, a także gotowanie
i pieczenie. Wyplatają wieńce dożynkowe i palmy wielkanocne, z którymi
biorą udział w procesjach i dożynkach.
„Bardzo nam zależy na kontynuowaniu tego co nam przekazały nasze
mamy i babcie, aby nie zatracić tego co
piękne. Staramy się przekazywać młodszym pokoleniom jak żyli nasi przodkowie, jak spędzali czas. Organizujemy

darcie pierza, zapusty, comber babski,
to nieliczne tradycje naszych korzeni, które opisał i zilustrował Pan Robert
Garstka w albumie „Świat Obok Nas”.
Mamy nadzieję, że nadal przy współpracy z naszymi włodarzami, OSP Rzędkowice i paniami z innych Kół Gospodyń Wiejskich nasz region będzie jeszcze bardziej
atrakcyjny, a nam wszystkim będzie się
żyło lepiej i weselej”- mówi Przewodnicząca KGW Pani Stanisława Gajek.

Gościnnie
Koło Gospodyń Wiejskich w Rzędkowicach istnieje już od przeszło 50 lat.
Obecnie liczy 19 członkiń. Koło chętnie uczestniczy w różnych występach,
przeglądach folklorystycznych i kulinarnych. Panie są laureatkami wielu konkursów związanych z naszymi tradycjami oraz kulturą. Same organizują szkolenia i pokazy, np. robienie kwiatów
z bibuły, robótki ręczne i szydełkowe,
sadzenie kwiatów, szczepienie drzewek

Budżet Gminy Włodowice na rok 2014
Dochody na 2014 r. zaplanowano
na poziomie 15.174.270 zł, a wydatki 15.643.337 zł. Budżet zamknie się
deficytem w kwocie 469.067 zł, który
zostanie pokryty pożyczką- 420.477 zł
oraz środkami wolnymi - 48.590 zł.
Bieżące dochody w kwocie
13.300.019 zł to 87,65 % zaplanowanych wszystkich dochodów, a majątkowe w kwocie 1.874.251 zł to 12,35 %
ogółu dochodów.
Wydatki
bieżące
pochłoną
12.594.123 zł czyli 80,51% wszystkich
planowanych wydatków natomiast na
wydatki majątkowe (czyli inwestycyjne) przeznaczymy 3.049.214 zł to jest
19,49% wszystkich wydatków budżetu.
W dochodach najwyższy udział
mają takie pozycje jak:
• subwencje z budżetu państwa
(część oświatowa i wyrównawcza)

5.685.709 zł;
• dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej –
5.209.915 zł (czyli dochody z tytułu
podatków i opłat lokalnych oraz
z tytułu udziału gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych);
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej
–1.434.118 zł;
• dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich – 1.600.677 zł.
W wydatkach najwyższy udział
natomiast stanowią takie pozycje jak:
• oświata i wychowanie – 5.793.767 zł;
• pomoc społeczna – 2.290.274 zł;
• administracja publiczna – 2.197.300 zł;
• transport i łączność – 1.000.418 zł;

• gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – 860.174 zł.
Wydatki majątkowe czyli na inwestycje w 2014 r. zaplanowano 3.049.214
zł, z czego kwota 1.233.105 zł to środki,
które planujemy pozyskać z budżetu
UE, 420.477 zł to planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach oraz 1.395.632 zł
to środki własne.
Warto wspomnieć, że w budżecie tym wyodrębniono również kwotę
156.930 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (ale oczywiście są to nadal środki
z budżetu). Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją tegoż budżetu na
stronie internetowej www.bip.wlodowice.pl w zakładce budżet 2014.
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Podsumowanie najważniejszych
inwestycji 2013 roku
Zakończony właśnie rok 2013 był
dla gminy Włodowice rokiem znacznych
inwestycji. Udało się wykonać wiele
oczekiwanych i bardzo trafnych zadań.
Wybudowano pierwszy odcinek kanalizacji w Rudnikach, nowe boisko wielofunkcyjne, odcinki chodników przydrożnych, a także wyremontowano świetlice w Górze Włodowskiej i Rzędkowicach. Do większych i bardzo oczekiwanych zaliczyć należy współudział
w remoncie drogi z Wygody do Zdowa.
Najdroższa i najważniejsza inwestycja
to rozpoczęcie prac związanych z kanalizacją Rudnik. Jej historia sięga 2002
roku kiedy to wykonana została koncepcja rozwiązania gospodarki wodno ściekowej. Obecnie za pozyskane z unijnej kasy pieniądze, a także pożyczkę
z WFOŚiGW w Katowicach oraz pieniądze gminne, realizowana jest budowa
kanału tłocznego o długości 960 m,
kanału grawitacyjnego o długości 4300
m i 1100 m przyłączy do 181 gospodarstw, budowę dwóch przepompowni jak również odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy. Zadanie realizowane jest dwuetapowo zgodnie z przyjętym harmonogramem. Kolektor ściekowy został połączony z systemem kanalizacyjnym Zawiercia gdzie do tamtejszej oczyszczalni zrzucane będą nasze
ścieki. Następnie, zgodnie z opracowaną koncepcją zakłada się dokończenie
kanalizacji Rudnik aby później móc włączyć do systemu Parkoszowice, a w dalszej kolejności Włodowice. Ogólny koszt

robót plasuje się na poziomie 3 895 000
zł, z czego 2 247000 zł gmina otrzymała w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
w zakresie gospodarki wodno ściekowej”
w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Unii
Europejskiej. Pożyczka jaką zaciągnęliśmy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosła 753 000 zł, a środki
własne Gminy 188 000 zł.
Drugą inwestycja pod względem
ważności i kosztów była zakończona listopadzie „schetynówka”. Zadanie współfinansowane było przez naszą
gminę, Powiat Zawierciański i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Remont
drogi łączącej Zawiercie ze Zdowem
w kierunku Bliżyc oraz Młynów był
jego drugim etapem, jako że pierwszy
wykonany został w 2011 roku na odcinku Zawiercie – Wygoda (11,2 km), pod
koniec roku zadanie zakończono, przekazując do starostwa kwotę 867 tyś zł
tj. 25 % wartości robót. Równie ważnym
i oczekiwanym zadaniem było wybudowanie boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w Rudnikach. Jest
ono częścią tzw. strefy kulturalno - sportowej na której dokończenie przyjdzie
nam jeszcze poczekać kilka miesięcy.
Niemniej w centrum Rudnik na skrzyżowaniu ulic Kościuszki z Ogrodową
powstanie efektowny plac zabaw, par-

king, miejsca do grillowania a także
plenerowa scena i widownia. Na zadanie pozyskano pieniądze z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem LGD
„Perła Jury” w ramach PROW – działania „Odnowa i rozwój wsi”. Również za
jej pośrednictwem pozyskano część pieniędzy które w kumulacji z pieniędzmi
gminnymi dały efekt w postaci remontu świetlicy w Górze Włodowskiej.
Tam w czasie robót wykonano wymianę pokrycia dachu i rynien wymalowano elewację jak również odwodniono
teren, wymieniono bramę garażową,
wybudowano szambo a wnętrze zmieniło się nie do poznania dzięki wymianie
podłóg, stolarki drzwiowej i częściowo
okiennej, utworzeniu dwóch łazienek
a także remontowi kuchni i sali głównej.
Zakupiono także rolety, regały, stoły,
krzesła, piec kominkowy i sprzęt audio.
Kierując się troską o naszych najmniejszych mieszkańców, podjęte zostały stosowne działania planistyczne uwieńczone dokumentacją techniczną obejmującą zakres generalnego remontu Przedszkola we Włodowicach. Obecnie placówka jest przepełniona, a docelowo
zakłada się obowiązkowe przyjmowanie
dzieci młodszych. Wykonana na zlecenie UG, w całości ze środków własnych,
kosztowna dokumentacja jest gotowa
do rozpoczęcia prac, a jej posiadanie
warunkuje możliwość aplikowania o pie-
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niądze unijne na ten cel.
Nie do przecenienia są prace wykonane w ramach tzw. funduszu sołeckiego który w gminie Włodowice wyodrębniany jest już po raz czwarty. To mieszkańcy wybierając zadania decydują co
tak naprawdę jest najpotrzebniejsze.
W Zdowie wybrano budowę 140 metrowej długości chodnika w centrum wsi.
W Parkoszowicach docieplenie świetlicy,
w Morsku dokończenie i ogrodzenie placu
zabaw. W sołectwie Kopaniny - Skałka
postanowiono pieniądze przeznaczyć na
oczyszczenie pobocza drogi Skałka Rudniki. W Rudnikach mieszkańcy przeznaczyli pieniądze po części na remont sali
w remizie OSP, dofinansowanie budowy
placu zabaw oraz zagospodarowania
przestrzeni przy remizie OSP. Dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Hucisku zakupiono piękne stroje regionalne. A skoro o strojach mowa to w odpo-
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wiedzi na zapotrzebowanie za pośrednictwem LGD „Perła Jury” w ramach
małych projektów PROW , pozyskane
zostały pieniądze na zakup strojów oraz
części instrumentów dla wizytówki artystycznej naszej gminy „Kapeli Jurajskiej”. Również przy udziale pieniędzy
unijnych pozyskanych w zakresie działania „Leader” PROW, zmodernizowano
pomieszczenia w dawnej szkole w Rzęd-

kowicach przeznaczając ją na świetlicę wiejską która została przekazana
pod opiekę KGW Rzędkowice. Zamiarem
jest organizowanie tam spotkań mieszkańców, gospodyń, strażaków a także
prób mistrzów z Kapeli Jurajskiej. Zgodnie z przyjętą strategią realizowane są
inwestycje we wszystkich sołectwach
naszej gminy, szeroko wychodząc na
wprost oczekiwaniom jej mieszkańców.

kroczone 65 lat. Pozostałe OSP działają w Morsku , Rzędkowicach, Parkoszowicach, Rudnikach i Górze Włodowskiej.
Zebrania sprawozdawcze trwają od 18
stycznia do 8 marca. Oprócz podsumowań i zatwierdzenia planów działalności
omawiane są również możliwości przekazania 1% podatku od osób fizycznych na
nasze Jednostki. Poprzez naszą gazetę
zachęcamy wszystkich naszych sympatyków o dokonanie przekazu. Za pozyskane pieniądze najczęściej zakupujemy
niezbędne umundurowanie dla naszych
druhów. Sprawą godną zaakcentowania jest duży nacisk na dobre wyszkolenie naszych druhów. W czasach różnych zagrożeń wynikających z rozwoju
cywilizacyjnego strażak musi być bardzo
dobrze wyszkolony i posiadać wysoką
sprawność fizyczną. Obecnie uzupełniamy w naszych szeregach przeszkolenie podstawowe, które jest bardzo czasochłonne, niemniej jego brak dyskwalifikuje strażaka w udziale w akcji bojowej. A skoro o akcjach gaśniczych mowa
to warto dodać, że w roku ubiegłym do
akcji wyjeżdżaliśmy znacznie rzadziej
niż w latach ubiegłych z powodu długiej zimy, stosunkowo mokrej wiosny,
ale także w związku ze zmianą stopnia
społecznej świadomości. W wielu przy-

padkach dociera do pseudorolników, że
wypalanie zeszłorocznych, nie skoszonych łąk nieużytków to barbarzyństwo
wobec przyrody a także marnotrawienie pieniędzy publicznych wydawanych
na akcje strażackie. I w tym roku zamierzamy prowadzić szeroką akcję szkoleniowo - propagandową. Aby zapobiegając wypalaniu zaoszczędzić biosferę, ale
także pieniądze podatników, które są
przepalane podczas akcji gaśniczych.

Strażackie
wieści
Początek roku to czas zebrań sprawozdawczych w naszych jednostkach OSP. Działacze strażaccy mozolnie wypełniają formularze, protokoły oraz zestawienia, w których zawierają wszelkie dane jakimi możemy się
poszczycić w dorobku za ubiegły rok
oraz planowane działania na rok bieżący. W każdej jednostce dokonuje się
kontroli przez komisję rewizyjne, które
następnie wnioskują o udzielenie bądź
nie udzielenie zarządom absolutorium.
W naszej gminie funkcjonuje siedem
Ochotniczych Straży Pożarnych z czego
dwie są wpisane do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. To OSP Włodowice i OSP Zdów. Wymogi wobec tych
Jednostek są znacznie obostrzone co do
wyszkolenia i wyposażenia jak również
do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju
akcjach. Czasy kiedy kto chciał przynależał do straży a także pełnił w niej dowolną funkcję dawno już odeszły w niepamięć. W obecnej chwili, aby móc uczestniczyć w akcji trzeba posiadać stosowne przeszkolenie, być ubezpieczonym,
posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia. Oczywiście strażak walcząc z wodą czy ogniem
musi także posiadać stosowny wiek ukończone 18 lat jak również nie prze-

Osoby, które chciałyby nas
wesprzeć przez odpis 1%
z podatku, prosimy wpisać
w pozycję cel szczególny:
OSP Włodowice
42-421 Włodowice ul. Żarecka 59
OSP Rudniki
42-421 Rudniki ul. Skarżycka 2
OSP Zdów
42-421 Zdów ul. Topolowa 24
OSP Rzędkowice
42-421 Rzędkowice ul. Strażacka 1
OSP Morsko
42-421 Morsko ul. Jurajska 39
OSP Parkoszowice
42-421 Parkoszowice ul. Wiejska 42

Dziękujemy i liczymy
na Państwa wsparcie.
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Nasi mieszkańcy
Rozmowa ze
Zbigniewem Ginalskim
Triathlonistą
Sylwia Surowiec: Panie Zbigniewie,
sport to dla Pana pasja?
Zbigniew Ginalski: Sport, to sposób
na życie. Bez sportu bym nie funkcjonował. To dzięki uprawianiu sportu jestem
młodszy o 20 lat. W wieku 62 lat pobiłem wszystkie swoje rekordy, które osiągnąłem mając lat 18. Ja nie wyobrażam
sobie życia bez sportu.
S.S.: Biega Pan, pływa, jeździ na
rowerze, gra w tenisa, która dyscyplina
jest ulubioną?
Z.G.: Najwięcej dla zdrowia daje
bieganie. W zależności na co mam najmniejszą ochotę, to wtedy tą dyscyplinę
uprawiam, bo wówczas to jest słabym
punktem, gdyż to za czym nie przepadamy staramy się pomijać, a co za tym
idzie nie ćwiczymy i nie rozwijamy się.
S.S.: Kto Pana zachęcił do uprawiania sportu? Od kiedy zaczął Pan swoją
przygodę ze sportem?
Z.G.: Mając 50 lat ważyłem 100 kg
– coś musiałem z tym zrobić. Zacząłem
biegać, jednak nie mieszkałem jeszcze w Rzędkowicach i głównie biegałem
po asfalcie, co odbiło się tym, iż przeszedłem wszystkie kontuzje związane
z bieganiem. Ze względu na przepiękne tereny wybrałem Rzędkowice i cieszę
się, że tu mieszkam i swobodnie trenuję.
S.S.: Największe osiągnięcia?

Jubilatka naszej gminy
ukończyła 104 lata

W 104 rocznicę urodzin z wizytą do
Dostojnej Jubilatki przybyli członek
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W tej rubryce prezentujemy ciekawe
osobowości z naszej gminy.

Z.G.: Moje największe osiągnięcie
i mój sukces, to moje zdrowie i dobra
forma. Sport daje mi chęć do walki, do
działania – nie ma przeszkody, której
bym nie pokonał.
S.S.: Jak rodzina zapatruje się na
Pana hobby?
Z.G.: Rodzina wspiera, ale i korzysta, bo mając 75 lat jestem sprawny
fizycznie.
S.S.: Wiem, że uczy Pan innych...
Z.G.: Tak, cieszę się, bo mam już
100 dzieci, którym pomogłem nauczyć
się pływać.

S.S.: Największy idol sportowy?
Z.G.: Agnieszka Jeżyk, Ewa Dyderko, Agnieszka Radwańska, Lance Armstrong (cenię go za odwagę i szczerość,
potrafił przyznać się do dopingu), Robert
Lewandowski, Adam Małysz.
S.S.: Największe marzenie?
Z.G.: Chcę w wieku 100 lat wziąć
udział w maratonie w Londynie i oczywiście
go ukończyć. Chciałbym również nauczyć
pływać kolejną 100 dzieci, ale z terenu
naszej gminy. Jak dotąd te, które nauczyłem zgłaszały się spoza naszej gminy.
S.S.: Oczywiście odpowiednia dieta?
zarządu powiatu Pan Cezary Barczyk
i Wójt Gminy Włodowice Pan Adam Szmukier. Życzenia, kwiaty i listy gratulacyjne w imieniu Jubilatki przyjął syn Adam,
który już od kilku lat z wielkim poświęceniem i troską opiekuje się mamą.
Podczas spotkania Wójt Gminy Adam
Szmukier podkreślił, że dzisiejszy Jubileusz to okazja niecodzienna i doniosła. Sto lat, to czas, który dla większości z nas wydaje się nie do osiągnięcia.
Pani Marianna Nawrot jest najstarszą
osobą nie tylko na naszym terenie, ale
i w całym powiecie zawierciańskim.
Życzenia i list gratulacyjny dla
zacnej Jubilatki przesłał również za
pośrednictwem Wójta Gminy Wojewoda
Śląski Pan Zygmunt Łukaszczyk.

Z.G.: Odżywianie to jak paliwo do
samochodu. Trzymam się kardynalnej
zasady 3 razy w tygodniu jem ryby morskie, dziennie łącznie ok. 1 kg warzyw
i owoców. Unikam tłuszczy nasyconych,
wieprzowiny, kiełbasy, wystrzegam się
gotowej żywności. Na śniadanie zawsze
jem 1-2 kromki chleba pełnoziarnistego, np. z białym serem. Piję 1 szklankę
wody z miodem i cytryną dodaję również aronie lub jagody ).
S.S.: Ile czasu dziennie poświęca
Pan na sport?
Z.G.: Minimum 3 godziny, latem
więcej, uprawiam minimum 2 dyscypliny.
S.S.: Co robi prawdziwy Ironman?
Z.G.: Trenuje minimum 3 godziny
dziennie bez względu na pogodę.
S.S.: Recepta dla młodych ludzi?
Z.G.: Matematyka jest królową
nauk. Sport jest królem życia. Należy
uprawiać sport, bo wpływa na lepszą
sprawność nie tylko fizyczną. Najlepszą
zachętą jest dać samemu przykład.
S.S.: Często Pan wyjeżdża?
Z.G.: Od czerwca do sierpnia mam
10 startów. Jeżdżę pociągami, zabieram
rower, dlatego dojazd i powrót jest trudniejszy niż zawody. Podczas tych podróży miałem szereg przygód zabawnych,
wzruszających, ale to długa historia.
S.S.: Czego Panu życzyć?
Z.G.: Tak jak mówiłem, chciałbym
nauczyć pływać 100 dzieci z naszej gminy.
S.S.: Zatem życzę, aby nauczył Pan
pływać ponad 100 dzieci i oczywiście
ukończył maraton w Londynie.

Z życia
Przedszkola
we Włodowicach

Przedszkole we Włodowicach w bieżącym roku szkolnym realizuje projekt logopedyczny „Poprawnie mówię – poprawnie się
rozwijam”, w którym uczestniczy 30 dzieci
z wadami wymowy. Udział w projekcie jest
bezpłatny. Projekt realizowany w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich. Projekt realizowany
jest w okresie: 1.10.2013r – 31.03.2014r.
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Uczta na cześć Jubilatów
Prawdziwą fetę przeżywaliśmy
w godzinach wieczornych, dnia 9 stycznia kiedy do Gminnego Ośrodka Kultury
we Włodowicach przybył nasz honorowy
obywatel Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Senior Stanisław Nowak.
Piękną tradycją stało się, że do
naszej gminy przybywa arcybiskup na
spotkanie z seniorami, aby odprawić
mszę świętą za naszych mieszkańców i po
staropolsku przełamać się z wszystkimi
opłatkiem. Tym razem było dostojniej,
nowym zwyczajem już po raz czwarty,
po zakończeniu uroczystej mszy arcybiskupiej, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Włodowice dokonał dekoracji 11 par jubilatów,
którzy przeżyli ze sobą 50 lat. Ordery
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”,
okolicznościowe listy gratulacyjne oraz
kwity wręczone jubilatom były powo-

dem do wzruszeń i refleksji. Z wypowiedzi naszych jubilatów wynikała jedna
zasadnicza prawda – dużo cierpliwości,
zgody i mądrości życiowej jest niezbędne aby przeżyć ze sobą pół wieku. Jubilatom serdecznie życzymy doczekania
w zdrowiu i wspólnej miłości kolejnych
pięknych jubileuszy. Wójt zwracając się
do wszystkich uczestników spotkania,
podziękował pokoleniu seniorów za trud
pracy dla dobra gminy Włodowice, jak
również zaapelował o dalsze świecenie

przykładem, wspieranie i wychowywanie swoich dzieci, wnuków i prawnuków.
Tegorocznymi Jubilatami udekorowanymi medalami byli : Zenona i Stanisław
Dydak zam. Skałka, Jadwiga i Henryk
Górny zam. Morsko, Janina i Jan Janoska zam. Rzędkowice, Józefa i Stanisław
Kot zam. Włodowice, Helena i Stanisła
Kot zam. Góra Włodowska, Anna i Józef
Kowalczyk zam. Rudniki, Janina i Zdzisław Merta zam. Góra Włodowska, Maria
i Stanisław Miłoch zam. Zdów, Elżbieta
i Adam Pańczyk zam. Rudniki, Krystyna i Zygmunt Szymocha zam. Rzędkowice oraz Helena i Mieczysław Zielińscy.
W imieniu odznaczonych Księdzu Arcybiskupowi oraz władzom gminy podziękował Pan Henryk Górny. Uroczystość
została zorganizowana przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również Parafii we Włodowicach.

dowicach i Rudnikach, tam bowiem niezmiennie od wielu lat serdecznie przyjmowani są pielgrzymi, przekazał podziękowanie jak również udzielił kardynalskiego błogosławieństwa. Szczególnie
podziękował Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rudnikach Panu Romanowi Dzi-

wińskiemu wraz z personelem, który
zawsze, ilekroć pielgrzymka krakowska do
nas zawita, przyjmuje w murach szkoły
organizując nocleg oraz gorący posiłek
dla setek osób. Jak podkreślił gospodarz
spotkania, krakowski ruch pielgrzymkowy stale rozwija się a jego tradycja sięga
wydarzeniu, jakim był zamach na Ojca
Świętego, Jana Pawła II w 1981 roku. To
wówczas rozpoczęto pielgrzymować na
Jasną Górę, aby podziękować za jego ocalenie. Dzięki takim postawom pielgrzymi szlak przebiegający przez naszą okolicę zawsze będzie pełen ludzi przeżywających wyjątkowe duchowe doznania. Wójt
gminy odbierając podziękowanie, zaprosił pielgrzymów do dalszego odwiedzania
naszej gminy.

Kardynalskie
podziękowania
i błogosławieństwo
Niezwykły zaszczyt spotkał mieszkańców gminy Włodowice, którzy od lat, tradycyjnie w miesiącu sierpniu przyjmują
pątników pielgrzymki krakowskiej, życzliwie oferując im nocleg i posiłek. Na spotkaniu zorganizowanym w Pałacu Biskupów Krakowskich w dniu 20 stycznia, Jego
Eminencja Ksiądz Stanisław Kardynał Dziwisz, Metropolita Krakowski, spotkał się
z przedstawicielami środowisk wspierających ruch pielgrzymkowy. Po uroczystej, dziękczynnej mszy świętej, Kardynał
uznając zasługi parafian parafii we Wło-

Warto przeczytać:
Katarzyna Grochola
„Trochę większy poniedziałek”
Wydawnictwo Literackie, Kraków: 2013r.

Katarzyna Grochola zabiera nas w literacką podróż pełną przygód, cudownych
chwil, niespodzianek i życiowych wskazówek. Z przymrużeniem oka i całkiem na
serio – opisuje świat i ludzi, i podpowiada
jak żyć w zgodzie ze sobą, pokazuje magię
codzienności, uświadamia nam czym są bliskość i prawdziwa miłość. A przede wszystkim udowadnia, że nasze dziś i jutro zależą
od nas, a szczęście jest na wyciągnięcie ręki.

Mika Dunin
„Antyporadnik: jak stracić męża,
żonę i inne ważne osoby”
Wydawnictwo WAM, Kraków: 2013r.

Książka napisana z wielką dozą
humoru, a przede wszystkim przewrotności, którą widać już w samym tytule.
Antyporady są tak naprawdę radami
tylko, że odbitymi w lustrze. Bo niektóre jej obserwacje i uwagi autentycznie bolą. Albo irytują. I prowokują. Nie
chodzi tu jednak o pustą prowokację.
Bo ten dowcipnie i z przekorą napisany
„poradnik” prowadzi wprost ku refleksji nad życiem, relacjami i wartościami.
Refleksji bardzo budującej.

Wymienione wyżej książki można
wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach. Katalog on-line
biblioteki Włodowice można znaleźć wpisując na pasku adresu bezpośredni odnośnik: www.wlodowice-gbp.sowwwa.pl
Wyszukiwanie: poprzez tytuł, poprzez autora,
serię wydawniczą, rok wydania i jeszcze kilka
innych opcji widocznych w rozwinięciach.
Dostępność książek w bibliotekach publicznych powiatu zawierciańskiego (oprócz
biblioteki w Szczekocinach) można sprawdzić w katalogu rozproszonym powiatu
zawierciańskiego pod adresem :
www.powiat-zawiercianski.sowwwa.pl
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Pół roku rewolucji
śmieciowej już za nami!
Szanowni mieszkańcy to już pół roku
jak nasza gmina przejęła na swoje barki
nowe obowiązki.
Co stało się przez ten czas?
W czerwcu ubiegłego roku ogłosiliśmy przetarg na zadanie pn.
„Świadczenie
usługi
odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach,
na których zamieszkują mieszkańcy na
terenie Gminy Włodowice” do przetargu przystąpiły 3 firmy: Remondis z siedzibą w Ogrodzieńcu, Zakład Gospodarki
Komunalnej z Zawiercia, Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości
”EKO-SYSTEM” z Konopisk.
Oferta firmy Remondis okazała się
najkorzystniejsza i najtańsza, w dniu
18.06.2013r. podpisano przedmiotową
umowę z przedstawicielami firmy. Realizując swoje zadania ustawowe nałożyliśmy na firmę obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w pojemniki

i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
Kolejnym obowiązkiem firmy było
zorganizowanie punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, z uwagi
na fakt, że z chwilą wejścia w życie przepisów ustawy na terenie naszej gminy
nie posiadaliśmy terenu, aby taki punkt
mógł powstać, firma Remondis zorganizowała mobilny punkt selektywnej zbiórki
zwany MPSZOK, który zgodnie z harmonogramem raz na kwartał przyjeżdża do
wszystkich miejscowości naszej gminy.
Z podobnych rozwiązań skorzystały inne
gminy naszego powiatu.
Czego w zamian oczekujemy od
naszych mieszkańców ?
Nowy system sprawił, że mieszkańcy wnoszą opłatę do gminy, nie jak dotąd
do wybranego przez siebie przedsiębiorcy. Aby ułatwić mieszkańcom tak dużą

zmianę powołaliśmy inkasenta do poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, który co miesiąc dociera do wszystkich mieszkańców w szczególności starszych wiekiem i samotnych,
każdy właściciel nieruchomości, który
złożył deklarację otrzymał indywidualny nr rachunku bankowego do opłaty za
odpady komunalne.
Wraz z nowym rokiem zmieniliśmy
opłatę za odpady dla jednoosobowych
gospodarstw domowych z 18 na 9 zł miesięcznie. Zmiana ta została podyktowana
w związku z licznymi rozmowami i sugestiami naszych mieszkańców.
Z upływem czasu śmiało możemy
stwierdzić, że „rewolucja śmieciowa”
była dużym wyzwaniem dla nas wszystkich, na początku wdrażania systemu
nie obyło się bez nerwów i drobnych
niedociągnięć ze strony firmy, która stara
się je jak najszybciej niwelować, abyśmy
byli zadowoleni z jej usług.

Kalendarz wywozu odpadów komunalnych
01.01.2014
- 31.12.2014

Prosimy o wystawianie pojemników
oraz worków segreg
w dniu wywozów
o godzinie 6.00 rano

Włodowice,
Góra Włodowska

Morsko, Rzędkowice,
Skałka

WYWÓZ:

WYWÓZ:

TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

ODPADY KOMUNALNE

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY KOMUNALNE

ODPADY SEGREGOWANE

styczeń

17.01.2014
styczeń

17.01.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

03.01.2014
styczeń

03.01.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

luty

21.02.2014
styczeń

21.02.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

07.02.2014
styczeń

07.02.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

marzec

21.03.2014
styczeń

21.03.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

07.03.2014
styczeń

07.03.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

kwiecień

18.04.2014
styczeń

18.04.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

04.04.2014
styczeń

04.04.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

maj

16.05.2014
styczeń

16.05.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

02.05.2014
styczeń

02.05.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

czerwiec

20.06.2014
styczeń

20.06.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

06.06.2014
styczeń

06.06.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

lipiec

18.07.2014
styczeń

18.07.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

04.07.2014
styczeń

04.07.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

sierpień

14.08.2014
styczeń

14.08.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

01.08.2014
styczeń

01.08.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

wrzesień

19.09.2014
styczeń

19.09.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

05.09.2014
styczeń

05.09.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

październik

17.10.2014
styczeń

17.10.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

03.10.2014
styczeń

03.10.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

listopad

21.11.2014
styczeń

21.11.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

07.11.2014
styczeń

07.11.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

grudzień

19.12.2014
styczeń

19.12.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

05.12.2014
styczeń

05.12.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)
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Wykaz miejsc postoju MPSZOK na terenie
Gminy Włodowice na rok 2014
Zdów
Hucisko
Hucisko
Rzędkowice
Góra Włodowska - Wieś
Góra Włodowska - Huby
Włodowice

Teren przy przystanku
ul. Topolawa
Teren przy sklepie
od ul. Orle Gniazdo
Teren przy nieczynnym
sklepie ul.Modrzewiowa
Teren przy remizie OSP
ul. Wiejska
Teren koło remizy OSP
ul. Myszkowsa
Teren przy przystanku
od ul. Poprzecznej
GOK - teren
od ul. Koziegłowskiej
Teren przy remizie OSP
Ul.Górnicza
Teren przy przystanku
ul. Kościuszki
Przy przystanku na rozwidleniu
ul. Jesionowej i ul. Świerkowej
Teren przy przystanku

Rudniki
Rudniki
Skałka
Kopaniny

Rynek
Teren przy przystanku
Teren przy rozwidleniu dróg ul. Krakowskiej i ul.Skarżyckiej
Teren przy remizie OSP
ul.Jurajska

Włodowice
Parkoszowice
Morsko

7.00 - 7.45

Daty:

7.55 - 8.40

04.01.2014
05.04.2014
05.07.2014
04.10.2014

8.50 - 9.35
9.45 - 10.30

01.01.2014
- 31.12.2014

10.40 - 11.25
11.35 - 12.20
12.30 - 13.15
7.00 - 7.45

Daty:

7.55 - 8.40

04.01.2014
05.04.2014
05.07.2014
04.10.2014

8.50 - 9.35
9.45 - 10.30
10.40 - 11.25
11.35 - 12.20
12.30 - 13.15

Kalendarz wywozu odpadów komunalnych
Parkoszowice, Zdów,
Hucisko

Rudniki,
Kopaniny

WYWÓZ:

WYWÓZ:

DRUGI PIĄTEK MIESIĄCA

CZWARTY PIĄTEK MIESIĄCA

Harmonogram
wywozu odpadów
z posesji
o utrudnionym
dojeździe

01.01.2014
- 31.12.2014

ODPADY KOMUNALNE

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY KOMUNALNE

ODPADY SEGREGOWANE

10.01.2014
styczeń

10.01.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

24.01.2014
styczeń

24.01.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

30.01.2014

14.02.2014
styczeń

14.02.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

28.02.2014
styczeń

28.02.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

27.02.2014

14.03.2014
styczeń

14.03.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

28.03.2014
styczeń

28.03.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

31.03.2014

11.04.2014
styczeń

11.04.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

25.04.2014
styczeń

25.04.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

29.04.2014

09.05.2014
styczeń

09.05.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

23.05.2014
styczeń

23.05.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

30.05.2014

13.06.2014
styczeń

13.06.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

27.06.2014
styczeń

27.06.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

30.06.2014

11.07.2014
styczeń

11.07.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

25.07.2014
styczeń

25.07.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

30.07.2014

08.08.2014
styczeń

08.08.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

22.08.2014
styczeń

22.08.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

29.08.2014

12.09.2014
styczeń

12.09.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

26.09.2014
styczeń

26.09.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

30.09.2014

10.10.2014
styczeń

10.10.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

24.10.2014
styczeń

24.10.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

30.10.2014

14.11.2014
styczeń

14.11.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

28.11.2014
styczeń

28.11.2014 (szkło, tw. sztuczne,
papier, odpady biodegradowalne)

28.11.2014

12.12.2014
styczeń

12.12.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

30.12.2014
styczeń

30.12.2014 (szkło, tworzywa
sztuczne, papier)

30.12.2014

Numer 01/2014

Fakty Gminy Włodowice

10

Informacje
Harmonogram szkoleń
planowanych przez
Śląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w 2014 roku na terenie
Gminy Włodowice

Kurs stosowania Środków
Ochrony Roślin – 1 dniowy
Kurs Kombajnistów
7-dniowy
Uprawa mieszanek
zbożowo – strączkowych
Uprawa poplonów roślin motylkowych i nie motylkowych
Minimalne warunki utrzymania
poszczególnych gatunków
zwierząt gospodarstwie

Szkolenie
specjalistyczne

kwartał

GOK

Włodowice

Szkolenie
specjalistyczne

II kwartał

GOK

Włodowice

Demonstracja

I-II kwartał

Gospodarstwo
rolne

Gmina
Włodowice

Demonstracja

I-II kwartał

Gospodarstwo
rolne

Gmina
Włodowice

Szkolenie
pogadankowe

kwartał

GOK

Włodowice

Szkolenie
pogadankowe

kwartał

GOK,
Remiza OSP,
Remiza OSP,
Świetlica,
Remiza,
Remiza OSP,
Świetlica.

Włodowice,
Rudniki,
Góra Włodowska,
Rzędkowice,
Hucisko,
Morsko,
Zdów.

Rośliny ozdobne w ogrodach
przydomowych, dobór odmian,
pielęgnacja

Szkolenie
specjalistyczne

kwartał

Gospodarstwo
rolne

Włodowice,
Góra
Włodowska

Rośliny ozdobne w ogrodach
przydomowych, dobór odmian,
pielęgnacja

Seminarium
wyjazdowe

Mikołów,
Koszęcin

Gmina
Włodowice

Remiza OSP,
Świetlica

Góra
Włodowska,
Hucisko

Centrum
Wystawowe
Kielce

Gmina
Włodowice

Centrum Wystawowe Kielce

Gmina
Włodowice

ŚODR
Cz-wa

Gmina
Włodowice

/dobrostan chowie zwierząt/

PROW 2014 – 2020

ŚLĄSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
w CZĘSTOCHOWIE
ul. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. +48(34) 37 70 100
fax. 34 36 20 489
http://www.czwa.odr.net.pl
e-mail: rcd.czwa@odr.net.pl

PZDR Zawiercie

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95
42-400 Zawiercie
tel.fax (032) 67 16 826, 67 28 743
e-mail: PZDR.Zawiercie@odr.net.pl

Przypominamy!

Nasz Doradca Grzegorz Dors
pełni dyżur: Urząd Gminy
Włodowice w każdy wtorek
w godzinach 9.00 do 12.00.

Harmonogram wypłaty
świadczeń w roku 2014
w GOPS Włodowice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach realizuje wypłaty
świadczeń w 2014 roku wg następującego harmonogramu:
• 10-go każdego miesiąca DODATKI
MIESZKANIOWE
• 21-go każdego miesiąca ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
• 24-go każdego miesiąca ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Jeżeli 10-ty, 21-szy, 24-ty przypada na dzień wolny to wypłata zostanie
zrealizowana w następnym po nim dniu
roboczym.
Wypłaty świadczeń realizuje Bank
Spółdzielczy ul. Rynek 6, Włodowice.

(wnioski obszarowe 2014, Działania Rolnośrodowiskowe 2014 -2019, Młody Rolnik 2014)

Prawidłowe żywienie człowieka
w świetle zagrożeń wynikających
z rozwoju chorób cywilizacyjnych

Szkolenie
specjalistyczne

Kierunki mechanizacji rolnictwa
wymuszone przez dobrą kulturę
rolną

Seminarium
wyjazdowe

Odnawialne źródła energii
w gospodarstwie rolnym

Seminarium
wyjazdowe

Odnawialne źródła energii
w gospodarstwie rolnym

Seminarium
wyjazdowe

II kwartał

III kwartał

kwartał

kwartał

kwartał

Propozycje tematyki szkoleń i uwagi dotyczące ich realizacji proszę przesyłać na adres:
g.dors@odr.net.pl lub zgłaszać telefonicznie na nr: 515-275-934.

Zwrot podatku akcyzowego w 2014 roku
Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2014 r. od oleju napędowego
zużywanego do produkcji rolnej została ustalona w wysokości 0,95 zł od 1
litra oleju (Dz. U. 2013 r. poz. 1408).
Kwota zwrotu podatku akcyzowego na
1 ha użytków rolnych w 2014 r. wynosi
81,70 zł i jest w takiej samej wysokości
jak latach 2012-2013.
W 2014 r. producenci rolni będą
mogli składać wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu
na miejsce położenia gruntów będących
w posiadaniu lub współposiadaniu tego
producenta rolnego (w tym dzierżawcy)
w dwóch terminach, tj.:

• od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego
2014 r. – wraz z fakturami VAT lub
ich kopiami dokumentującymi zakup
oleju napędowego do produkcji
rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013
r. do 31 stycznia 2014 r.,
• od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. - wraz z fakturami VAT
lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego
2014 r. do 31 lipca 2014 r.
Zwrot podatku akcyzowego nastąpi
w terminach:
• 1-30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
• 1-31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
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Szkolnictwo
Nowa szansa

dla młodzieży
gimnazjalnej z terenu
Gminy Włodowice
Gmina Włodowice realizuje projekt
„Szansa na sukces” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt adresowany jest do uczniów/uczennic klas I-III
gimnazjum z terenu Gminy Włodowice.
Wsparciem objętych zostanie 120 osób,
w tym 65 kobiet i 55 mężczyzn. Udział
w projekcie jest bezpłatny. Planowany
budżet projektu wynosi: 429.406,82 zł.
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i podniesienie wiedzy w grupie 120

uczniów w Gminie Włodowice do czerwca 2015 r. poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego placówki oświatowej i podnoszenie jakości
kształcenia. Pozostałe cele projektu to:
- poprawa wyników nauczania dzięki
udziałowi w dodatkowych zajęciach
dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz wyjazdach edukacyjnych,
- zwiększenie samooceny i świadomości społeczno-zawodowej poprzez udział
w zajęciach z doradztwa zawodowego,
- zwiększenie umiejętności w zakresie
kompetencji ICT poprzez udział w zajęciach na nowoczesnej sali komputerowej.
Od 1 listopada 2013 r. w ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
• - przeprowadzono rekrutacje do projektu oraz powołano zespół projektowy;
• zakupiono pomoce dydaktyczne do
zajęć wspierających proces edukacyjny. Zakupione pomoce będą
wykorzystane do zajęć organizowanych w ramach projektu, których
celem jest wspomaganie i kierowa-

nie pracą ucznia poprzez dostrzeganie przede wszystkim indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
• przeprowadzono doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 22 uczestników projektu w ilości 40 godzin;
• zainstalowano nowy sprzęt komputerowy z oprogramowaniem
(10 zestawów komputerowych dla
uczniów i 1 zestaw komputerowy dla
nauczyciela);
• przygotowano stronę internetową
projektu: www.szansanasukces.pl;
• opracowano i wydrukowano plakaty,
roll-banery, artykuły piśmienne dla
uczestników projektu.
W kolejnym okresie przewiduje się
realizację zajęć dodatkowych wspierających proces edukacyjny oraz zajęć „Trening z metod efektywnego uczenia się”,
organizację wyjazdów edukacyjnych,
doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz
warsztaty psychologiczno-pedagogiczne,
zajęcia komputerowe w ramach zadania
„Kompetencje kluczowe – ICT przydatne
na regionalnym rynku pracy”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sport
Statystyki ligowe
Przedstawiamy statystyczne podsumowanie rozgrywek o mistrzostwo klasy
B w Podokręgu Sosnowieckim Polskiego Związku Piłki Nożnej na półmetku
sezonu 2013/2014. Liderem po 14 kolejkach jest zespół SKS Łagisza. Gracze
z Będzina zgromadzili 33 punkty. Wiceliderem jest KS Góra Siewierska, a na
trzeciej lokacie plasuje się Ostoja II
Żelisławice. Olimpia Włodowice zajmuje 8 pozycję z 20 oczkami na koncie.
Statystyki ligowe:
1.
SKS Łagisza 33 pkt
2.
KS Góra Siewierska 31 pkt
3.
Ostoja II Żelisławice 28 pkt
4.
Promień Strzemieszyce Małe 26 pkt
5.
Iskra Psary 25 pkt
6.
KS Giebło 24 pkt

7.
Zapora Przeczyce 23 pkt
8.
Olimpia Włodowice 20 pkt
9.
Korona Rokitno Szlacheckie 17 pkt
10. Górnik Sosnowiec 16 pkt
11. Zagłębiak Tucznawa 13 pkt
12. Płomień Niegowonice 12 pkt
13. MKS Ujejsce 9 pkt
14. KS Wysoka 4 pkt
LKS OLIMPIA Włodowice rozegrała
ogółem 14 spotkań, w tym 6 zwycięstw,
2 remisy, 6 porażek.
Najwyższe zwycięstwo: Olimpia Włodowice - Zapora Przeczyce 8:3
Najwyższa porażka: KS Góra Siewierska
- Olimpia Włodowice 8:2
Bramki strzelone: 35 goli
Bramki stracone: 36 goli
U siebie:
7 spotkań, 6 zwycięstw, 1 remis, 0 porażek.
Bramki strzelone: 25 goli
Bramki stracone: 12 goli
Najwięcej goli strzelonych jednym spo-

tkaniu: Olimpia Włodowice - Zapora
Przeczyce 8:3 (8 goli)
Najwięcej goli straconych jednym spotkaniu: Olimpia Włodowice - Zapora
Przeczyce 8:3, Olimpia Włodowice Korona Rokitno Szlacheckie 5:3 (3 gole)
Na wyjeździe:
7 spotkań, 0 zwycięstw, 1 remis, 6 porażek.
Bramki strzelone: 10 goli
Bramki stracone: 24 gole
Najwięcej goli strzelonych w jednym
spotkaniu: SKS Łagisza - Olimpia Włodowice 5:3 (3 gole)
Najwięcej goli straconych w jednym
spotkaniu: KS Góra Siewierska - Olimpia
Włodowice 8:2 (8 goli)
Statystyki indywidualne:
Najwięcej bramek:
1. Mateusz Fiuto (8)
*. Alan Szybis (8)
3. Adrian Maciążek (6)
*. Tomasz Staszowski (6).
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...

Prezentujemy Państwu fotografię wykonaną w latach 30. XX wieku na rynku
we Włodowicach. Jednocześnie zachęcamy posiadaczy starych fotografii do
udostępnienia ich w celu publikacji. Gwarantujemy zwrot oryginału.
Prosimy o kontakt z Redakcją.

Sport
UKS

Od 2007 roku Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum im. Władysława
Kowala uczestniczy w rozgrywkach Juraj-

skiej Ligii Siatkówki. Obecnie liga składa
się z 8 drużyn z województwa śląskiego,
w skład, których wchodzą reprezentacje Włodowic, Pilicy, Łaz, Kroczyc, Ogrodzieńca, Szczekocin, Poręby, Żarnowca oraz 4 drużyny z województwa małopolskiego, tj. reprezentacje Wolbromia,
Olkusza, Klucz i Miechowa. Największy sukces Klub świętował w 2012 roku,
gdy drużyna dziewcząt zdobyła mistrzostwo Ligi Jurajskiej, pokonując po drodze
wszystkie drużyny. Ponadto w tym samym
roku dziewczęta zajęły 3 miejsce w szkolnych zawodach powiatu oraz wygrały Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZS
im. H. Kołłątaja z udziałem szkół średnich
z Zawiercia. W ubiegłym roku dziewczęta

zagrały w turnieju finałowym Jurajskiej
Ligi Siatkówki, w którym zajęły 4 miejsce. Równie dzielnie w rozgrywkach ligowych radzą sobie chłopcy, którzy osiągają zadowalające wyniki sportowe, plasując się zazwyczaj w środku stawki wszystkich drużyn. Obecny sezon 2013/14
szczególnie dla drużyny chłopców rozpoczął się dość pechowo pasmem kontuzji, które zdziesiątkowały skład i wpłynęły na słabszy początek sezonu. Obecnie pozostało do rozegrania jeszcze pięć
spotkań, w których mamy nadzieję, iż
zarówno drużyna dziewcząt, jak i chłopców, zwiększy swój dorobek punktowy, co
pozwoli uplasować się na dobrych pozycjach w końcu sezonu.

