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Imprezy mikołajkowe w naszej gminie
Z uwagi, że w Gminie Włodowice jest niezliczona ilość grzecznych
dzieci, Święty Mikołaj rozpanoszył się
u nas na dobre i przez osiem wieczorów przybywał do kolejnych sołectw,
aby wręczyć słodkie upominki naszym
milusińskim. Pisemne zaproszenie do
św. Mikołaja wysłał Wójt Gminy Włodowice i osobiście z naszym Gościem
uczestniczył w każdym spotkaniu.
Bardzo dużego wparcia całej inicjatywie udzielili Radni oraz Sołtysi
poszczególnych sołectw, którzy aktywnie przygotowywali zarówno remizy
czy świetlice, ale także prezenty,
które wspólnie ze św. Mikołajem wręczali. Uciechy było co nie miara, każde
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dziecko z wielkim przejęciem odbierało słodki upominek od naszego Gościa
niejednokrotnie popisując się piosen-
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ką, wierszykiem czy pięknym rysunkiem. Dzieci spontanicznie zapraszały
Mikołaja na podobne spotkanie za rok.

Nasi mieszkańcy
Leszek
Broda

10

strona

Numer 04 (12)/2016

Fakty Gminy Włodowice

ogłoszenie

Zarząd LKS OLIMPIA WŁODOWICE ogłasza nabór do szkółki piłkarskiej chłopców rocznika 2007/2008.
Gwarantujemy zajęcia pod okiem fachowego trenera.
Prosimy o kontakt wszystkich zainteresowanych pod numerem telefonu 697918422.
Zarząd LKS OLIMPIA WŁODOWICE

Gmina Włodowice, z siedzibą Urząd Gminy Włodowice,
na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), informuje,
że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia na usługę pn.
“Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Włodowice”
wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„TAMAX” Szczepan Cieślak, ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów.
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Zgłoś!
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.
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Sołtysa Sołectwa Góra Włodowska - kolonia

Moniki Greli

Funkcję Sołtysa piastuje Pani już
po raz trzeci, jak ocenia Pani ten czas?
Urząd Sołtysa Góry WłodowskiejKolonia pełnię od 2007 roku w tym
czasie zostało zrealizowanych wiele
inwestycji w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Wykonano oświetlenie
na ulicy Polnej, z udziałem mieszkańców w ramach czynu społecznego
uprzątnięto i zagospodarowano teren
rekreacyjny przy ulicy Żareckiej,
na którym wybudowano plac zabaw
i postawiono nowe ogrodzenie. Przeprowadzone zostały prace elewacyjne
w postaci termomodernizacji budynku Remizy OSP przy ul. Myszkowskiej
wraz z zakupem bramy garażowej.
Ponadto wykonano remont Świetlicy
Wiejskiej i terenu wokół budynku.
W świetlicy odbywają się uroczysto-

ści, zebrania mieszkańców, Ochotniczej Straży Pożarnej czy Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach Funduszu
Sołeckiego zakupiono również naczynia gastronomiczne, a ostatnio także
sprzęt AGD (chłodnię i patelnię oraz
okap kuchenny).
Ze środków pozyskanych przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania” Perła
Jury”, której jestem członkiem, wykonano czyszczenie zbiornika wodnego.
Co jeszcze jest do wykonania,
jakie zadania, plany na przyszłość?
Na kolejne lata planuję poprawę
infrastruktury. Brak chodników oraz
dobrej nawierzchni na drogach dojazdowych do posesji, jak również do
pól są prawdziwym utrapieniem dla
mieszkańców.

Ćwiczenia ewakuacyjne
w Urzędzie Gminy Włodowice
W dniu 5 grudnia br. o godz.9⁰⁰
w budynku Urzędu Gminy Włodowice odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dla pracowników i interesantów
przebywających w obiekcie. Ćwiczenia odbyły się pod nadzorem Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Zawierciu. Pracownicy
z chwilą ogłoszenia alarmu przystąpili do realizacji procedury ewakuacji.
Kierownictwo w trakcie ćwiczeń objął

Wójt Gminy Adam Szmukier. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z ustalonym
scenariuszem. Po usłyszeniu alarmu
wszyscy opuścili budynek urzędu wyjściami awaryjnymi. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie i bez zakłóceń.
W ewakuacji uczestniczyło 40 osób
– pracownicy i interesanci. Głównym
celem przeprowadzenia ćwiczeń było
sprawdzenie organizacji i warunków
ewakuacji w budynku Urzędu Gminy.
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Klasa IIa z wizytą

18 listopada do urzędu przybyli
niecodzienni goście - uczniowie klasy
IIa SP Włodowice wraz z wychowawczynią Panią Iwoną Szczygieł. Celem
wycieczki edukacyjnej było poznanie jak wygląda i funkcjonuje Urząd
Gminy Włodowice. Radość dzieci
była wielka, ponieważ większość
z nich była w urzędzie pierwszy raz.
Wójt Gminy opowiedział małym

gościom o swojej pracy, odpowiedział
na wiele pytań zadawanych ochoczo
przez dzieci oraz pokazał gabinet,
w którym na co dzień urzęduje.
Drugoklasiści mieli też okazję
zasiąść w fotelu Wójta - nie brakowało chętnych !!!
Milusińscy dostali także upominki, które wywołały uśmiech na ich
twarzach.

Pan Wójt zapoznał najmłodszych
ze strukturą organizacyjną urzędu,
a następnie oprowadził gości po referatach. Dzieci miały okazję zobaczyć
jak wygląda praca na poszczególnych stanowiskach oraz jakie sprawy
można załatwić w urzędzie.
Na zakończenie miłego spotkania
na dzieci czekała słodka niespodzianka.

Odwiedziny Przedszkolaków w Rudnikach
28.11.br.
Gminna
Biblioteka
Publiczna we Włodowicach odwiedziła dzieci z przedszkola w Rudnikach. Celem wizyty była promocja
czytelnictwa od najmłodszych lat
i zapoznanie dzieci z ciekawą dziecięcą literaturą. Panie Bibliotekarki
nie tylko czytały dzieciom, ale również prowadziły zabawy ruchowe
i wspólnie z dziećmi tworzyły zakładki do książek. Wizyta w przedszkolu
była bardzo pouczająca nie tylko dla
dzieci, ale i dla naszej Biblioteki,
która mogła prowadzić swoją misję
promocji czytelnictwa wśród najmłodszych.
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Program rozwojowy Szkół Podstawowych
w Gminie Włodowice

Gmina Włodowice realizuje projekt „Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice”
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny). Projekt adresowany jest
do uczniów/uczennic klas I-VI szkół
podstawowych z terenu Gminy Włodowice. Wsparciem objętych zostanie
180 uczniów. Udział w projekcie jest
bezpłatny. Okres realizacji projektu
od 01.09.2016 r. do 30.06.2018 r. Dofinansowanie z UE: 590.303,75 złotych
Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości edukacji
w szkołach podstawowych w Gminie
Włodowice, której uczniowie oraz
nauczyciele będą stanowili grupę
docelową projektu.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

W ramach projektu zapewniamy:
dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze
dodatkowe zajęcia rozwijające;
dodatkowe zajęcia specjalistyczne:
grupowe doradztwo edukacyjno zawodowe;
koła zainteresowań;
zajęcia efektywnego uczenia się
– warsztaty super pamięci i kreatywności;
zajęcia z robotyki;
wyjazdy
edukacyjne:
Dolina
Stobrawy, Centrum Kopernika,
Obserwatorium Astronomiczne,
Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga;
szkolenia dla nauczycieli.

Od 1 września 2016 r. w ramach
projektu zrealizowano następujące
zadania:

•
•

•
•
•
•

przeprowadzono rekrutacje do
projektu oraz powołano zespół
projektowy;
zainstalowano nowy sprzęt komputerowy z oprogramowaniem
(12 komputerów przenośnych
typu laptop dla uczniów);
zakupiono sprzęt multimedialny
i pomoce dydaktyczne do prowadzonych w ramach projektu zajęć;
przygotowano stronę internetową
projektu: www.cuw.pl;
opracowano i wydrukowano plakaty,
zakupiono artykuły piśmienne dla
uczestników projektu.

Rozpoczęto także realizację zajęć
dodatkowych wspierających proces
edukacyjny, jak również zajęć „Trening z metod efektywnego uczenia
się - warsztaty super pamięci i kreatywności;” oraz zajęcia z robotyki.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice
poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych

Szanowni Państwo,
Gmina Włodowice, zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego z dnia 05.12.2016r., zawiadamia, że projekt pn.
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych”, dla działania 4.1. Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, został pozytywnie
oceniony w ramach oceny formalnej i merytoryczno - strategicznej oraz Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego wybrany do dofinansowania.
Gmina Włodowice, na podstawie powyższej informacji podejmuje dalsze działania w celu realizacji inwestycji.
W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.
Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 Listopada to data szczególnie bliska każdemu Polakowi.
W tym też dniu o godzinie 11:00
rozpoczęto uroczystość patriotyczną w Parkoszowicach. Przy dźwiękach strażackiej orkiestry gromko
odśpiewano nasz Hymn Narodowy,
a strażacki poczet flagowy podniósł naszą flagę na maszt. Wójt
gminy w wystąpieniu przypomniał

najistotniejsze wydarzenia dziejące się 98 lat temu, złożono biało-czerwone wiązanki oraz zapalono
znicze pamięci. Pani Sołtys i Gospodynie z KGW Parkoszowice zaprosiły wszystkich uczestników tego
przepięknego wydarzenia na tradycyjny poczęstunek. W godzinach
popołudniowych, we Włodowicach,
przy tablicy z 1928 roku, upamięt-

Rękodzieło zawitało
3 grudnia br. Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” Zawiercie po raz kolejny
zorganizował ogólnopolski kiermasz
rękodzieła artystycznego oraz konkurs
plastyczny na najpiękniejszą ozdobę
choinkową „Zawitały Anioły”.
W konkursie tym brała udział również mieszkanka Rudnik - Pani Bożena
Miśta prezentując własnoręcznie
wykonane ozdoby choinkowe.
Komisja w kategorii dorośli GRAND
PRIX konkursu przyznała Pani Bożenie
zaszczytne III miejsce.
Należy nadmienić, że jej rękodzieła od kilku lat są prezentowane na
wystawach i odnoszą sukcesy.

niającej 10. rocznicę odzyskania
niepodległości, złożono wiązanki
kwiatów i zapalono znicze. Wartę
honorową przy obelisku zaciągnęli
Jurajscy Skauci. Także oni, po mszy
św. w intencji Ojczyzny wystawili wspaniały, wzruszający spektakl
na podstawie książki „Kamienie na
szaniec” w reżyserii prof. Józefa
Niedźwiedzkiego.
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IV Zjazd Powiatowy Związku OSP RP
w Zawierciu – Bzowie
Remiza OSP w Bzowie była miejscem Zjazdu Powiatowego, który
odbył się dnia 30 listopada br.
W wydarzeniu tym uczestniczyli jako
przedstawiciele dh Adam Szmukier
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego i dh Ireneusz Merta Wiceprezes
Zarządu Oddziału Gminnego. Natomiast w roli delegatów reprezentowali nasz Oddział Gminny druhowie Stanisław Ibek, Michał Bański
i Dariusz Latusek. Po sprawozdaniu
z działalności i udzieleniu absolutorium, wybrano nowy Zarząd na kolejną, pięcioletnią kadencję tj. na lata
2016-2021. Funkcję Prezesa Zarządu
Powiatowego powierzono nadal druhowi Krzysztofowi Wronie – Staroście
Zawierciańskiemu, natomiast Wiceprezesami Zarządu Powiatowego
zostali druh Mieczysław Skręt, Jan
Pająk oraz nasz Wójt Adam Szmukier.
W Zjeździe wziął udział Wiceprezes Zarządu Głównego dh Zbigniew
Meres, który bardzo wysoko ocenił
pracę naszych strażaków w minionym pięcioleciu.

Wzorowa obywatelska postawa
Sołtys Sołectwa Kopaniny Skałka, Wojciech Kazanecki, wykazując się talentem organizatorskim
i sporą determinacją, zorganizował
czyn społeczny. W sobotni poranek 10
grudnia do pracy stawili się mężczyźni zamieszkali na Skałce jak również
druhowie strażacy z OSP Rudniki.
Celem wolontariuszy było oczyszczenie pobocza drogi łączącej Skałkę
z Rudnikami z krzewów, które zarastając pobocze ograniczały widoczność oraz powodowały zagrożenie
ruchu pieszych i pojazdów. W ruch
poszły piły, siekiery i sekatory. Efekt
pracy przeszedł najśmielsze oczekiwania. Po wykonaniu zadania od razu
na jezdni zrobiło się widniej, szerzej
a co za tym idzie bezpieczniej. Taka
praca to także świetna okazja do

integracji, zwłaszcza, że po zakończonych działaniach wójt i sołtys

zaprosili wszystkich uczestników na
tradycyjne ognisko...
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Przedstawienie teatralne

21 października w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się przedstawienie teatralne: „O Mateuszu i Balbinie”, projekt dofinansowany
z Działaj Lokalnie. Na scenie wystąpiły panie z zespołu „Amonitki”
i dzieci z terenu Gminy Włodowice. Wesoła zabawa, bajka z morałem,
łączenie pokoleń i uśmiech to najważniejsze przesłanie przedstawienia.

Sprawdź dowód osobisty!
Sprawdź dowód osobisty, do kiedy
jest ważny, aby nie mieć kłopotów!
Niewielu z nas pamięta, że plastikowe dowody osobiste, które otrzymaliśmy
przed laty mają swoją datę ważności
(jest ona zamieszczona w prawym dolnym
rogu na przedniej stronie dowodu).

Co najmniej miesiąc przed upływem terminu ważności prosimy o zgłoszenie się do Referatu Spraw Obywatelskich, tut. urzędu lub innego
dowolnego urzędu z aktualnym zdjęciem, celem złożenia wniosku o nowy
dowód osobisty.

Warsztaty stroików i ozdób świątecznych

Podczas warsztatów, które odbyły się w GOK
Włodowice, powstało wiele dekoracji. Ozdoby
wykonane własnoręcznie przez uczestników, będą
wspaniałym akcentem podczas Świąt.
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Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia,
w tym szczególnym czasie,
składamy najlepsze życzenia
zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt
oraz wyjątkowo obfitego,
udanego i przeżytego w zdrowiu
Nowego 2017 Roku

Przewodniczący Rady Gminy Włodowice

Wójt Gminy Włodowice

Alojzy Leśniak

Adam B. Szmukier
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W tej rubryce prezentujemy ciekawe
osobowości z naszej gminy.

Dzisiaj prezentujemy
naszym czytelnikom postać
Leszka Brody, który jest
Kierowcą - Ratownikiem
Medycznym.
Sylwia Surowiec: Jak długo pracuje Pan jako Ratownik Medyczny?
Leszek Broda: Od 2005 roku – skończyłem szkołę medyczną, wcześniej,
dokładnie od 1989 roku zostałem przyjęty na stanowisku Kierowca karetki
wchodząc w skład Zespołu Wyjazdowego. W roku 2000, utworzono pierwszą karetkę reanimacyjną w Powiecie
Zawierciańskim i zostałem do niej
przydzielony. Pracowałem w zespole R, a dzisiejszym S, nazwa zmieniła
się w 2007 roku, wcześniej w Powiecie Zawierciańskim nie było Zespołu
S. Po skończeniu Szkoły Medycznej,
w roku 2005 uzyskałem tytuł Ratownika Medycznego.
S.S.: Czym się różni Zespół R od S?
L.B.: Zespół R istniał do momentu, gdy nie było jeszcze Państwowego Ratownictwa Medycznego, ustawa
o Państwowym Ratownictwie Medycznym wniosła te zmiany, które nastąpiły
w 2007 roku i od tego czasu, te nowe

karetki, w tym systemie, nazywamy
jako S.
S.S.: Co Pana skłoniło, żeby wybrać
taki zawód?
L.B.: Przypadek, wcześniej nie
myślałem, żeby być ratownikiem, to
zawód trudny i ciężki, przede wszystkim też stresogenny.
S.S.: Co jest najtrudniejsze
w wykonywaniu obowiązków wynikających z takiego rodzaju pracy?
L.B.: Codziennie mamy do czynienia z czymś nowym, to powoduje
stres, trzeba sobie z tym poradzić,
my musimy profesjonalnie udzielać
pomocy, czyli nie możemy ulegać emocjom, które są na miejscu zdarzenia.
Bardzo ważna jest tutaj współpraca
zespołu, gdyż trzeba udzielić wsparcia
tym ludziom. My musimy być profesjonalistami, musimy wiedzieć co robić,
jak i stosować odpowiednie procedury, które jasno określają, co w danym
momencie należy zrobić.

S.S.: Jak z perspektywy czasu
ocenia Pan, np. wyposażenie karetek,
co się zmieniło?
L.B.: Na dzień dzisiejszy posiadamy
najnowocześniejszy sprzęt spełniający
normy europejskie, ponieważ karetki
są wyposażone w sprzęt, który pozwala nam zdiagnozować osobę i utrzymać
podstawowe parametry. Kiedyś nie
było takich rzeczy jak: LIFEPAK, respirator czy urządzenia, które na bieżąco
monitorują pacjenta, dlatego, że, np.
LIFEPAK, to urządzenie wielofunkcyjne, pozwala na to, aby zdiagnozować
u pacjenta rytm serca, dokonać oceny
ciśnienia, saturację, pozwala wykonać
defibrylację, stymulację, czy kardiowersję. LIFEPAK posiada modem do
transmisji danych – EKG. W zależności
od potrzeb, po wywiadzie medycznym,
wdrażamy poszczególne działania.
S.S.: Posiada Pan ogromną wiedzę,
czy macie dodatkowo organizowane
szkolenia?
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L.B.: Jesteśmy zobligowani do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji,
to wygląda w ten sposób, że w ciągu
5-letniego okresu, mamy do wykonania 200 punktów edukacyjnych, gdzie
zdobywamy je w czasie seminariów,
szkoleń, paneli naukowych, na tych
zajęciach ćwiczymy i doszkalamy
swoje umiejętności zarówno w praktyce jak i w teorii. Jesteśmy przygotowywani jak postępować, być w gotowości i sprostać wyzwaniom, bo od
tego zależy życie ludzkie.
S.S.: Co do obszaru działania, jaki
to zasięg?
L.B.: Stacjonujemy w Zawierciu,
można powiedzieć to stacja bazowa,
na tym terenie występują dwie karetki
podstawowe z ratownikami lub pielęgniarkami systemu, bo to są systemy
mieszane i jedna z zespołem specjalistycznym. Te trzy karetki obsługują
całe miasto i ościenne miejscowości.
Czas dojazdu w aglomeracji miejskiej
wynosi 15 minut, a poza 20. Jednak,
w zależności od zdarzenia, jeśli np.
wystąpi nagłe zatrzymanie krążenia,
to musi zostać zadysponowana karetka
w kodzie 1, czyli ta, która jest najbliżej, zatem może się okazać, że jest
spoza rejonu, w którym stacjonuje.
Taka karetka ma obowiązek obsłużyć
to zdarzenie.
S.S.: Wyjaśnijmy czytelnikom różnicę jeśli chodzi o karetkę podstawową a specjalistyczną.
L.B.: Karetka specjalistyczna
posiada kierownika zespołu, którym
jest lekarz systemu. Lekarze systemu
posiadają specjalizację - medycyna
ratunkowa, w stacji Zawiercie mamy
takich lekarzy.
Zespół podstawowy tworzą ratownicy medyczni lub pielęgniarki systemu. Zespół tworzą dwie osoby
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i kierowca. Są sytuacje, gdzie musimy
wezwać dodatkowy zespół lub pomaga
nam straż pożarna, np. należy znieść
osobę ważącą 160 kg z 4 piętra, trudno
wówczas w zespole dwuosobowym,
obyć się bez pomocy. Byłem podczas
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zostaliśmy tam wydelegowani
na 4 dni i tam byliśmy jako zespół
dwuosobowy. Co do pomocy, to bez
żadnych przeszkód jesteśmy w stanie
udzielić jej poszkodowanemu, jednak
jeżeli chodzi o transport, to może
pojawić się problem. Był pomysł, aby
zakupić specjalistyczne urządzenia –
traki, służące do zwiezienia pacjentów po schodach, są na gąsienicach,
ważą ok. 40 kg (oczywiście trzeba je
wnieść), ale nie można ich zastosować
w każdym przypadku, gdyż np. nieprzytomnego poszkodowanego należy
znieść w pozycji leżącej.
S.S.: Proszę o udzielenie ważnych
rad dla osób, które znajdą się w sytuacji zagrożenia, co ułatwi pomoc jeśli
chodzi o osoby starsze, samotne.
L.B.: Bardzo ważne jest, aby nie
dzwonić z błahostkami, bo takie wyjazdy również są realizowane, a w tym
samym czasie ktoś naprawdę potrzebuje pomocy. Osoby, które mieszkają
samotnie, dobrze jest jeśli posiadają, w widocznym miejscu spisane na
kartce informacje dotyczące np. jakie
leki przyjmuje, na co są uczulone,
czy chorują na cukrzycę, astmę itp.
(może zdarzyć się, że będzie utrudniony kontakt z poszkodowanym i nie ma
jak sporządzić wywiadu medycznego),
a takie informacje są bardzo cenne,
gdyż pozwolą na skrócenie czasu
udzielenia pomocy.
Dzwońmy pod nr 999 lub pod nr
112- przeszkolona osoba, która zgodnie z procedurą przyjmuje zgłoszenie

(„zbiera” informacje dot. poszkodowanego – wiek, płeć, czy choruje,
czy przyjmuje leki, co się w danym
momencie wydarzyło, czy jest przytomna itd.), to co pozwala podjąć
decyzję jak zakwalifikować dany przypadek i jaki zespół wysłać oraz w jakim
kodzie. Są kryteria, wg których przyjmowane jest zgłoszenie. Zdarzają się
zgłoszenia, które powinny być zadysponowane do lekarza POZ, niewiele osób wie, że w szpitalu od godziny 18.00 jeździ karetka z lekarzem,
przyjedzie do domu, lekarz zbada,
wypisze leki tylko, że ten czas jest
dłuższy, nawet do 3 godzin. Bardzo
często zdarza się, że nasze wyjazdy
są do osób, które nadużywają alkoholu, oczywiście taka osoba potrzebuje
pomocy, tylko, że ona wymaga opieki
lekarza rodzinnego, rodziny, psychologa. Nie oszukujmy się, my przywozimy
taką osobę do szpitala, a kolejnego
dnia znowu po nią jedziemy.
Przy zgłaszaniu ważne jest też, aby
jak najdokładniej podać adres, dobrze
jeśli na budynku, do którego się udajemy jest numer.
S.S.: Jak się czuje człowiek, który
codziennie ratuje komuś życie?
L.B.: Każdy wyjazd do danego
zdarzenia, to jest wielka niewiadoma, pomimo dużego doświadczenia,
każdy musi mieć dużo pokory, bo nigdy
nie wiemy co zastaniemy na miejscu,
angażujemy się i robimy wszystko, co
w naszej mocy i to są piękne chwile
jeśli jesteśmy w stanie pomóc ludziom.
Bardzo często te osoby, którym pomogliśmy, przychodzą do stacji i osobiście
nam dziękują. Oczywiście zdarzają się
też porażki.
S.S.: Panie Leszku bardzo Panu
dziękuję, życzę zdrowia i jak najmniej
porażek, wszystkiego dobrego.

Etnostrada
9 października w Częstochowie
na Etnostradzie, naszą gminę promował i reprezentował Zespół „ Amonitki”. Temat tegorocznej Etnostrady to
Miłość, i właśnie takie przesłanie miały
wszystkie wykonane piosenki. Panie
uczestniczyły również w warsztatach
wikliniarskich, filcowania i tworzenia
biżuterii. Miłym zakończeniem imprezy
był koncert zespołu „Bubliczki”.
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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.

Informacje:
Z dniem 31.12.2016r zostaje zlikwidowany Komunalny Zakład Budżetowy
we Włodowicach, w którego miejsce powołany zastał Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach.
Następstwem tej decyzji jest zmiana statusu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
Konsekwencją jaka dotknie bezpośrednio mieszkańca Gminy Włodowice będzie zmiana numeru rachunku
bankowego i sprzedawcy usług, o czym poinformujemy w indywidualnych pismach.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
Gminy Włodowice w sezonie 2016/2017
osoba odpowiedzialna Sławomir Jędruszek
tel. 34 315 30 01 wew. 120 ; 692 413 192

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
Gminy Włodowice w sezonie 2016/2017
osoba odpowiedzialna Leszek Bartosz
tel. 34 355 70 05 ; 606 899 416
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