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Ostatnia sesja
Rady Gminy Włodowice VI kadencji
W dniu 5 listopada br. odbyła się
ostatnia 40 sesja Rady Gminy Włodowice VI kadencji.
Na sali sesyjnej zebrało się 15
Radnych wraz z zaproszonymi gośćmi.
W pierwszej części sesji złożono sprawozdania z działalności stałych komisji rady gminy oraz komisji rewizyjnej.
Sprawozdanie z działalności Rady
Gminy Włodowice złożyła Przewodnicząca Rady Mirosława Jęderko. Rada
Gminy Włodowice podjęła także 7
uchwał.
Dalsza część sesji miała bardziej
uroczysty i podniosły charakter. Radni
otrzymali od Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz

Wyniki
wyborów

Wójta pamiątkowe statuetki z podziękowaniami za trud, poświęcenie
i pełną zaangażowania pracę na rzecz
rozwoju naszej gminy i jej mieszkańców w kadencji 2010-2014. Podzięko-

Zrealizowano
kolejne
inwestycje
strona
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strona

4

wania od Rady Gminy otrzymał także
Wójt Adam Szmukier. Na zakończenie
radni zostali zaproszeni do wykonania
pamiątkowej fotografii.
ciąg dalszy str. 2

Z poradnika
ogrodnika:
Zima
czy wiosna?
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Ostatnia sesja:

Nowa kadencja rozpoczęta

Pierwsza sesja Rady Gminy Włodowice w nowym składzie odbyła się 1
grudnia br. zgodnie z postanowieniem
Komisarza Wyborczego w Częstochowie. W pierwszej części sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Edyta Maciążek wręczyła Radnym
i Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
Następnie nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, podobnie jak Wójt
Adam Szmukier, który wygrał wybory
w pierwszej turze.
„Obejmując urząd wójta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawo-

wać będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy.”
„Ślubuję uroczyście. Tak mi dopomóż Bóg.”
Adam Szmukier
Wójt złożył gratulacje radnym
i podziękowania dla społeczeństwa
gminy Włodowice za ogromne poparcie
udzielone mu w wyborach. Po uroczystym ślubowaniu organizowano pracę
na kolejne 4 lata. Przewodniczącym
Rady Gminy Włodowice, w tajnym
głosowaniu, wybrany został jednogłośnie długoletni działacz samorządowy,
Radny Alojzy Leśniak.

dokończenie
ze str. 1

Na Wiceprzewodniczącą Rady
wybrano, również w głosowaniu tajnymi i również jednogłośnie Radną
Wiesławę Janikowską. Na pierwszym
posiedzeniu ustalono skład osobowy
Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Radny Zbigniew Zając.
Radni ustalili także składy osobowe stałych komisji tj. Komisji Finansów
Gospodarki i Mienia oraz Komisji Spraw
Społecznych. W dniu 15 grudnia odbyły
się pierwsze posiedzenia tych komisji,
na których wybrano przewodniczących
i tak Przewodniczącym pierwszej komisji został Radny Józef Jęderko, a drugiej Radny Stanisław Ibek.

ogłoszenie

Zimowe utrzymanie
dróg gminnych na terenie
Gminy Włodowice
w sezonie 2014/2015

Zimowe utrzymanie
dróg powiatowych na
terenie Gminy Włodowice
w sezonie 2014/2015

osoba odpowiedzialna:
Sławomir Jędruszek
telefony:
34 315 30 01 wew. 120,
692 413 192

osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Góra
telefony:
32 671 43 62;
604 503 395

Od 01.01.2015r do 31.12.2016r.
firma REMONDIS
z siedzibą w Ogrodzieńcu
będzie świadczyć

usługi odbierania
i zagospodarowania
odpadów komunalnych

powstających
na nieruchomościach,
na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie Gminy
Włodowice.
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Orkiestra Dęta przy OSP Włodowice
pilnie poszukuje kandydatów
do gry na instrumentach dętych
i blaszanych oraz werblach.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
pod nr tel.: 605 351 936 lub 691 976 064.
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Wyniki wyborów
W wyborach, które odbyły się 16 listopada 2014r wybieraliśmy radnych
gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz wójta gminy w okręgach
jednomandatowych zgodnie z ustawą

z dnia 5 stycznia 2011r Kodeksu Wyborczego. W naszej gminie na ogólną
liczbę 4415 uprawnionych do głosowania do urn wyborczych poszło 2681
osób tj. 60,7%. W poniższym zesta-

wieniu pragniemy przybliżyć Państwu
podział gminy na obwody, okręgi,
liczbę wyborców uprawnionych do
głosowania i głosujących oraz wybranego radnego w danym okręgu.

Wybory do Rady Gminy:
Obwód
nr 1
okręg 1

Obwód
nr 1
okręg 2

Góra
Włodowska
-kolonia

Góra
Włodowska
-Wieś

Rudniki

Rudniki

Rudniki

212
127

244
149

263
172

265
152

282
160

wybrany radny

wybrany radny

Bański Michał

Łyszczarz Sławomir
Obwód
nr 2
okręg 6

Włodowice

241
139

333
196

320
180

wybrany radny

wybrany radny

Leśniak Alojzy

Obwód
nr 3
okręg 12

Obwód
nr 3
okręg 9

Włodowice

Obwód
nr 3
okręg 10

Seweryn Krzysztof
Obwód
nr 3
okręg 8

Morsko

Kazanecki Wojciech

Obwód
nr 2
okręg 5

wybrany radny

Zając Zbigniew
Obwód
nr 3
okręg 7

234
137
wybrany radny

Obwód
nr 2
okręg 4

wybrany radny

Zacłona Witold

Skałka
-Kopaniny

Rudniki

Maciążek Bogumiła

wybrany radny

Obwód
nr 2
okręg 15

329
199
wybrany radny

Obwód
nr 2
okręg 3

Janikowska Wiesława
Obwód
nr 4
okręg 13

wybrany radny

Gruca Henryk

Obwód
nr 4
okręg 14

Obwód
nr 5
okręg 11

Włodowice

Parkoszowice

Hucisko

Zdów

Rzędkowice

350
220

212
135

271
181

430
268

429
266

wybrany radny

Maciążek Czesław

wybrany radny

wybrany radny

Papaj Anna

Smoleń Małgorzata

wybrany radny

Jęderko Józef
liczba
liczba

wybrany radny

Ibek Stanisław
liczba wyborców uprawnionych do
głosowania
liczba wyborców, którym wydano
karty do głosowania

Wybory Wójta:
liczba
liczba

liczba wyborców uprawnionych do
głosowania
liczba wyborców, którym wydano
karty do głosowania

liczba głosów nieważnych: 47
liczba głosów ważnych oddanych łącznie na
wszystkich kandydatów: 2621

4415
2668
wybrany Wójt

Adam Szmukier

Liczba głosów oddanych na:
P. Mirosławę Jęderko: 321
P.Tomasza Kita: 521
P.Adama Szmukier: 1779

Wójtem
Gminy Włodowice
na lata 2014-2018
został wybrany
Pan Adam Szmukier.
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Sołtysa Zdowa

Jolanty Danek

Funkcję sołtysa pełni Pani drugą
kadencję, o co najczęściej pytają
mieszkańcy Zdowa, z jakimi problemami się zwracają?
Najczęściej przychodzą zapłacić
podatek, również jeśli mają sprawy
związane z gospodarstwem, dopytują , gdzie się udać, do kogo się zgłosić. Zgłaszają zepsute lampy, błąkające się bezpańskie psy.

W Zdowie wykonano wiele inwestycji - remont drogi powiatowej,
remont świetlicy i sali w Remizie,
jest plac zabaw, robione są chodniki, czego jeszcze oczekują mieszkańcy?
Jeszcze przydałaby się naprawa
dróg gminnych, oczyszczenie przepustów wodnych oraz ustawienie
koszy przy przystanku.

Zrealizowano kolejne inwestycje
rzenie punktów informacji turystycznej
przyczyni się do poprawy wizerunku,
promocji.

Zrealizowano kolejne inwestycje:
„Remont budynku sali widowiskowej w miejscowości Hucisko”, z zakresu małych projektów w ramach osi 4
„Leader” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowity koszt operacji to: 37
391,52 zł. Wielkość dofinansowania
EFRROW: 25 000 zł.

„Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki”
w ramach osi 4 Leader PROW na lata
2007-2013.
Całkowita wartość operacji to: 574
760,58 zł. Wnioskowana kwota pomocy
z PROW to: 294 012 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
100 888,92 zł.

„Remont i wyposażenie świetlicy
z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w miejscowości Zdów,
w ramach osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
Całkowity koszt operacji to: 98
998,62 zł. Wielkość dofinansowania
EFRROW to: 55 000 zł.
Inwestycje wpłyną na wzrost aktywności lokalnej społeczności, na poprawę
warunków krzewienia kultury w środowisku lokalnym. Realizacja operacji
przyczyni się do zaspokojenie potrzeb
społecznych oraz umożliwi poszerzenie oferty kulturalno-rozrywkowej oraz
wzrostu aktywności społecznej.

„Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę małej infrastruktury informacyjno - turystycznej w Gminie Włodowice”, z zakresu
małych projektów w ramach osi 4
„Leader” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowita wartość operacji to: 34
142,70 zł. Wielkość dofinansowania
EFRROW: 22 274,40 zł.
Operacja wpłynie na wyeksponowanie walorów przyrodniczych oraz
historycznych Gminy Włodowice, a jednocześnie, poprzez stworzenie miejsc
postojowych, pozwoli na podniesienie
atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej regionu. Operacja poprzez stwo-

”Zagospodarowanie terenu na
zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej”, w ramach osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Całkowita wartość inwestycji: 78
320,86 zł. Wielkość dofinansowania
EFRROW to: 50 940 zł.
Operacja wpłynie na poszerzenie
oferty turystycznej oraz przyczyni się
do poprawy walorów krajobrazowych,
estetycznych oraz wzrostu atrakcyjności rekreacyjnej gminy.
Remont drogi ul. Kasztanowej w Hucisku – wykonano zmianę
nawierzchni jezdni na asfaltobetonową
z wjazdami na posesje z kostki betonowej i poboczami utwardzonymi materiałem z frezowania nawierzchni jezdni.
Remont drogi ul. Wiejskiej
w Parkoszowicach wykonano zmianę
nawierzchni jezdni (z wyłączeniem
odcinka drogi z jezdnią o nawierzchni asfaltobetonowej) na nawierzchnię
z kostki betonowej, z krawężnikiem
drogowym po obu stronach jezdni
z wjazdami na na posesje o nawierzchni
z kostki betonowej
Remonty przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, warunków, jakości jazdy oraz wpłynie na estetykę
gminy.
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Dobra woda dla naszych mieszkańców
W dniu 27.11.2014r. został wyłoniony wykonawca studni wierconej
Spa-1 w Parkoszowicach. Wykonawcą tym została firma watersWORLD
Andrzej Kozioł z siedzibą w Zawierciu
z ceną oferty 147600 zł brutto. W dniu
04.12.2014r. Została podpisana umowa.
Roboty wiertnicze wykona Geofizyka
Toruń S.A. Z siedzibą w Toruniu. Roboty

wiertnicze rozpoczną się z chwilą sporządzenia Planu Ruchu, który Wykonawca wierceń zatwierdzi w Okręgowym
Urzędzie Górniczym w Katowicach,
a po uzyskaniu decyzji dokona zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót
wiertniczych: Staroście Zawierciańskiemu, Wójtowi Gminy Włodowice i Dyrektorowi OUG w Katowicach.

100 Rocznica Bitwy pod Parkoszowicami
W tym roku w naszej Gminie Narodowe Święto Niepodległości zbiegło
się z setną rocznicą Bitwy pod Parkoszowicami. Już kilka miesięcy wcześniej, podjęto stosowne działania
mające na celu upamiętnienie wydarzeń z tamtych czasów. Mieszkańcy
powołali Komitet obchodów rocznicy.
Jednym z najważniejszych zadań było
zgromadzenie środków pochodzących od społeczeństwa. 11 listopada
to dzień wieńczący starania, wówczas nastąpiło uroczyste odsłonięcie
i poświęcenie tablicy, która po wieczne czasy świadczyła będzie o tamtych wydarzeniach z okresu I Wojny
Światowej. Ma ona przede wszystkim
wydźwięk pacyfistyczny. Na uroczystość przybyła bardzo duża ilość gości,
najwięcej było oczywiście mieszkańców, ale byli też między innymi
samorządowcy, Pan Piotr Orman autor
ksiązki „Wielka Wojna na Jurze”,
Zarząd TMZZ, oraz ułani - członkowie
grupy rekonstrukcyjnej. Odsłonięcia
tablicy dokonali wyróżnieni goście,

między innymi Dyrektorzy szkół
z terenu Gminy, był też wśród odsłaniających Kacperek Surma, przedstawiciel parkoszowickich dzieci. Tablicę
poświęcił, oraz modlił się w intencji
poległych i pomordowanych Polaków,
Ksiądz Proboszcz Mariusz Walczyk.
Uroczystość zakończyła się wykwint-

nym poczęstunkiem przygotowanym
przez Panie z miejscowego KGW. Po
południu, w kościele parafialnym we
Włodowicach odprawiona została
msza święta w intencji Ojczyzny, a po
jej zakończeniu nasi Skauci Jurajscy
przedstawili wzruszającą patriotyczną inscenizację.

„Misterium dla człowieczeństwa”
7 listopada br. z inicjatywy Pań ze
Stowarzyszenia KGW Hucisko do GOK
Włodowice przybyła grupa „studentów” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Zawierciu, którzy w swoich strukturach tworzą między innymi Teatr
Integracyjny. Aktorzy - amatorzy dali
popis kunsztu aktorskiego wystawia-

jąc spektakl „Misterium dla człowieczeństwa” na podstawie poezji Adama
Mickiewicza. Słowo wstępne wygłosiła
Elżbieta Gacek natomiast choreografię sceniczną objął Józef Niedźwiecki.
Wypełniona sala widowni to dowód,
że zainteresowanie wyższą kulturą
w naszej gminie jest bardzo duże.

Takie wydarzenie to prawdziwa uczta
na cześć polskiej kultury. Wszystkim
uczestnikom podziękował Wójt oraz
Przewodnicząca KGW Hucisko Małgorzata Smoleń. Zarówno aktorzy jak
i widzowie wyrazili wolę i chęć kolejnych występów Teatru Integracyjnego
w naszej Gminie.
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Mikołajki
6 grudnia to jeden z ulubionych dni
naszych pociech. Tradycyjnie to właśnie wtedy Święty Mikołaj grzecznym
dzieciom przynosi prezenty (zwykle
słodycze), a niegrzecznym (na ostrzeżenie) zostawia rózgę. W dniach od 7
do 19 grudnia i w naszej gminie gościł
Święty Mikołaj. Był w Rudnikach, Włodowicach, Zdowie, Parkoszowicach,
Hucisku, Górze Włodowskiej, Rzędkowicach i Morsku. Powód tak licznych
odwiedzin jest oczywisty, u nas jest
bardzo dużo grzecznych dzieci (każde
z nich otrzymało słodkie upominki).
Podczas spotkań dzieci chętnie deklamowały wierszyki i śpiewały swoje
ulubione piosenki. Mikołaja dzielnie
wspierali Sołtysi, Radni, a także Panie
z poszczególnych KGW i Wójt Gminy.

Szlachetna Paczka
To ogólnopolska akcja charytatywna, w której pomoc dociera do
rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej. Do tegorocznej
akcji dołączyła Młodzieżowa Drużyna
Dziewcząt i Chłopców z OSP Rzędkowice, która wspomogła jedną z rodzin
w sołectwie Rzędkowice.

Plan na ferie zimowe w GOK Włodowice
Rozgrywki w tenisa
stołowego
„Wyobraźnia nie
ma granic” - zajęcia
plastyczne

„Koraliki, druciki
i fantazja” - robimy
biżuterię

Bal karnawałowy

Zimowy świat
– malowanki,
wycinanki

Seanse filmowe –
bajkowe poranki

Robimy maski
karnawałowe

Kreatywne
twórczości
z plastikowych
butelek
Zabawy sportowe
Biała zima –
wykonanie witraży
zimowych
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkim mieszkańcom naszej pięknej gminy,
oraz naszym gościom,
życzymy aby upłynęły w szczęściu i radości,
w gronie najbliższych osób,
przy śpiewie przepięknych kolęd
i zapachu świątecznej choinki.
Niechaj na świątecznym stole niczego nie brakuje,
a w sercach gości pokój i radość z narodzenia dzieciątka Jezus.
Zaś nadchodzący Nowy Rok 2015, aby obfitował wyjątkowymi wydarzeniami,
nacechowany wszelką pomyślnością,
wspaniałym zdrowiem,
niechże wszelkie Państwa marzenia samoistnie się spełniają,
a w naszym otoczeniu
zapanuje zgoda, miłość i zrozumienie.

życzą:
Przewodniczący Rady
Gminy Włodowice

Wójt
Gminy Włodowice

Alojzy Leśniak

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

Dzisiaj prezentujemy
naszym czytelnikom postać
Tatiany Galińskiej,
mieszkanki Parkoszowic.
Uczestniczka maratonów, zdobywczyni
Korony Maratonów Polskich w 2014 r.
Instruktor Rekreacji Ruchowej ze
specjalnością Fitness - AWF Katowice,
Instruktor Rekreacji Ruchowej ze spec.
Trener Personalny - GWSH Katowice,
Instruktor PFI Pilates I - Profi Fitnes School
Wrocław,
Instruktor Nordic Walking - Polskie
Stowarzyszenie NW - Wrocław,
Certyfikowany Coach - LCC Opole

Sylwia Surowiec: Ukończyła Pani
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
zatem pozazawodowo pasjonatka jogi?
Tatiana Galińska: Zawodowo pracuję jako trener biznesu i couch (głównie na terenie Małopolski), a jestem
miłośniczką wszelkich form aktywności
ruchowej. Moja pasja do ruchu stała się
zawodem – drugim zawodem.
S.S: Jogę ćwiczy Pani już 10 lat,
ktoś Panią zachęcił?
T.G.: Każdy powinien znaleźć odpowiednią dla siebie formę ruchu, ja też
szukałam i odnalazłam jogę, która daje
mi wewnętrzną równowagę i siłę. Warto
iść na różne zajęcia i sprawdzić co nam
odpowiada, nie powinniśmy odrzucać
czegoś, jeśli tego nie poznaliśmy.
S.S: Czy oprócz treningów, które
sama Pani prowadzi, w domu też Pani
ćwiczy?
T.G.: Tak, cały czas się rozwijam,
chodzę również na kursy dotyczące szeroko pojętej aktywności ruchowej. 4
godziny w tygodniu prowadzę zajęcia
jogi, ale też biegam i chodzę „z kijami”,
tu nie ma „martwego sezonu”, aura nie
jest wymówką. Oczywiście potrzebny
jest czas odpoczynku, dlatego przygotowując się do zawodów mam rozpisany plan treningowy. Treningi dają
siłę, sprawność ogólną, wytrzymałość,
budują wydolność. Wcześniej czytałam
bardzo dużo fachowej literatury, zdobyłam od ludzi z branży informacje praktyczne wynikające z ich doświadczenia.
S.S: Wróćmy jeszcze do jogi, co daje?

T.G.: Jak człowiek spojrzy na przeciętnego jogina, to zawsze zobaczy
osobę szczupłą i silną. Joga oprócz
tego, że nas rozciąga, poprawia samopoczucie, podnosi naturalną odporność,
poprawia kondycję organizmu, rozładowuje napięcie i stres.
S.S: Czy nadaje się dla osób żywiołowych?
T.G: Trzeba spróbować, przyjść
i zobaczyć czy to twoja forma ruchu
(energii), to statyczna forma, ale to nie
znaczy, że ćwicząc się nie zmęczymy.
S.S: Od trzech lat uczestniczy Pani
w biegach długodystansowych.
T.G.: W szkole podstawowej biegałam, nie byłam sprinterem tylko długodystansowcem (chodziłam na tzw. SKSy). Później przypadek, mój mąż biegał
już od roku, a ja kończyłam kurs trenera personalnego i jednym z elementów
zaliczenia był Test Coopera. Tak znów
zaczęłam biegać.
S.S: Jak się Pani przygotowuje do
zawodów?
T.G.: Do pierwszego maratonu trenowałam 9 miesięcy od stycznia 2013 do
września. 15.09.2013r. debiutowałam
we Wrocławiu. Rok wcześniej byłam

pace makerem (dwukrotnie zającowałam przy mężu we Wrocławiu i Poznaniu, zanim ukończyłam maraton),
wtedy poczułam tą wspaniałą atmosferę. Nie ma sytuacji, że nic nie robię, nie
ćwiczę, nawet podczas regeneracji jest
rozruch, ale są też masaże czy sauna.
To, że pracuję jako couch, też pomaga,
bo nie mam problemu z wyznaczeniem
sobie celu, który chcę osiągnąć.
S.S: Sukces to Korona Maratonów
Polskich.
T.G.: Tak. Jestem jedyną kobietą
w powiecie zawierciańskim, która zdobyła Koronę Maratonów Polskich. Korona
Maratonów Polskich polega na tym, że
każdy biegacz ma dwa lata kalendarzowe, aby przebiec 5 maratonów, które
są w tej Koronie zrzeszone ( Wrocław,
Dębno, Kraków, Poznań i Warszawa ). Ja
jeszcze w styczniu tego roku zrobiłam
maraton na Grand Canarii.
Każdy kto przebiegnie choć jeden
maraton jest bohaterem. To kształtuje nasz charakter, bo pomimo bycia
w tłumie, człowiek walczy sam z sobą.
To buduje pewność siebie, bo okazuje
się, że można. Po 30 kilometrze biega
się głową, w sposób naturalny odczuwamy pozytywne działania, jest też
zjawisko „ ściany” pojawiają się różne
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emocje, od stanu zwątpienia po euforię. Człowiek walczy z własnymi słabościami i najczęściej je pokonuje.
S.S: Łzy bólu, szczęścia?
T.G.: Łzy szczęścia, bólu, złości,
wzruszenia, trudno to opisać, to trzeba
przeżyć. Na Grand Canarii startowałam przy odczuwalnej temperaturze
30 stopni, przez 7 kilometrów biegłam
i płakałam, mieszanka uczuć (bezsilność,
jakbym straciła energię), ale to był płacz
oczyszczający. Jak kończy się maraton,
to czuje się, że nigdy więcej, ale po 12 godzinach regeneracji znowu chce się
uczestniczyć w zawodach. To wciąga.
S.S: Nordic Walking.
T.G.: Kije wyszły intuicyjnie od
czerwca tego roku. Umówiłam się ze

Numer 04/2014

znajomą instruktorką, żeby pokazała mi
technikę. Po 2-3 lekcjach okazało się,
że technikę opanowałam bardzo szybko,
a taka forma ruchu jak najbardziej mi
odpowiada. Wiele osób zarówno biega jak
i chodzi z kijami, to się przenika. Instruktorka podpowiedziała mi, żeby zapisać się
na zawody i od razu zajęłam II miejsce.
Z kijami można chodzić rekreacyjnie
lub sportowo. Fajnie, że również w tej
sportowej formie uczestniczą osoby 55+.
Bardzo ważna jest motywacja,
łatwiej przychodzi robienie czegoś
w zespole, bo nawzajem się mobilizujemy. Niektórzy kupując karnet, chodzą
na zajęcia, bo zapłacili i nie chcą, aby
to przepadło. Ja zachęcam też, aby
iść na zawody zobaczyć i poczuć ten
klimat. Jak tracę motywację, to np.

kupuję czapkę lub ostatnio buty do biegania i już mam powód, aby nie odpuszczać, przecież trzeba je wypróbować.
S.S: Plany?
T.G.: Przygotowuję się do zawodów w Osielsku (odbędą się w kwietniu 2015r.) na dystansie maratońskim.
Organizuję rajdy 4 Kobiety na K2.
Jestem w trakcie zakładania stowarzyszenia działającego na terenie Jury
propagującego różne formy ruchu. Planuję otworzyć w Zawierciu ośrodek,
w którym zarówno będą prowadzone
zajęcia związane z rozwojem osobistym
jak również warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania.
S.S: Dziękuję. Życzę dalszych sukcesów i realizacji planów.

Dzień Edukacji Narodowej
i Ślubowanie Klas Pierwszych
„…DODAJ MI SZKRZYDŁA…” takie
motto towarzyszyło obchodom Dnia
Edukacji i Ślubowania uczniów klasy
I w Szkole Podstawowej w Rudnikach.Uroczystości rozpoczął Dyrektor
Pan Roman Dziwiński od powitania:
Wójta, emerytowanych Nauczycieli, Przewodniczącej Rady Rodziców-Anety Machury, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników szkoły i Uczniów.
Złożył wszystkim pracownikom szkoły
serdeczne życzenia, a Wójtowi przekazał przyznany przez ubiegłorocznych absolwentów tytuł „Przyjaciela
Szkoły”. W dalszej części uczniowie
klasy I zostali uroczyście wprowadzeni przed zgromadzoną publiczność

i powitani przez Przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego. Po występie artystycznym uczniowie złożyli
uroczyste Ślubowanie. Na potwierdzenie tego faktu każdy uczeń odcisnął
swój palec w kronice szkolnej. Otrzymał także symboliczne skrzydła, jako
symbol marzeń, wzrastania, sięgania
tam „gdzie wzrok nie sięga” i dążenia „do wyższych rzeczy”. Serdeczne
życzenia uczniom i gratulacje rodzicom złożyli: Wójt i Dyrektor Szkoły.
W Szkole Podstawowej we Włodowicach również odbyła się uroczysta akademia. Powitano zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników
obsługi, emerytowanych pracowników

szkoły oraz rodziców. Program artystyczny rozpoczęła prezentacja multimedialna – „Podziękowania” – cytaty
skierowane do nauczycieli. Następnie
uczniowie pięknie recytowali wiersze o nauczycielach, składali życzenia wręczając samodzielnie wykonane okolicznościowe kartki, śpiewali
wesołe piosenki. Następnie po założeniu biretów nastąpiło uroczyste
ślubowanie, a po złożeniu przysięgi
Pani Dyrektor Lidia Łakota dokonała
pasowania na uczniów symbolicznym
ołówkiem. Następnie wychowawczynie wręczyły pierwszakom pamiątkowe dyplomy, a Wójt Gminy odblaskowe czapeczki.
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Zadania zrealizowane w świetlicach

W ramach ogłoszonego przez
Zarząd Województwa Śląskiego konkursu pod nazwą Wzmocnienie Rozwoju Lokalnych Systemów Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy
w rodzinie w 2014 roku na realizację
zadania Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży (świetlic oraz klubów)
funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, Gmina Włodowice otrzymała dotację, ze środków
budżetu Województwa Śląskiego na
zadanie „Wolny czas - pełen szans!”
w wysokości 5.050,00 zł realizowane w Terenowej Świetlicy Środowi-

skowej w Rudnikach oraz na zadanie
„Myślimy – Tworzymy!” w wysokości
6.000,00 zł realizowane w Świetlicy Środowiskowej we Włodowicach.
W ramach zadania dzieci uczestniczy-

ły, m.in. w zajęciach profilaktycznych,
plastyczno-technicznych, komputerowych oraz wyjazdach do kina. Realizacja przedsięwzięć zakończyła się
28.11.br.

PO PŻ GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w grudniu 2014r.
rozpoczyna się realizacja Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 (PO PŻ) realizowanego
w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(Program FEAD).
Jest to nowy program, który
zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD. Polegać on będzie na
dostarczaniu osobom najuboższym
w Polsce pomocy żywnościowej
w formie paczek. Dodatkowo wobec
osób objętych Programem realizowane będą różne działania mające na
celu włączenie społeczne. Mają one
na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
zaspakajania podstawowych potrzeb,
a także wzmocnienie samodzielności
i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego również w ramach
programu Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ będzie
kierowana do osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7
ustawy o pomocy społecznej (między
innymi: bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała choroba), których
dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej (dot. podprogramu 2014 i 2015). Kryterium dla osoby
samotnie gospodarującej - 813 zł. Kryterium na osobę w rodzinie - 684 zł.

Program będzie uzupełnieniem
działań gmin w zakresie udzielania
pomocy żywnościowej najuboższym
mieszkańcom i większości przypadków
adresowany będzie do osób i rodzin
korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej. Podprogram na rok 2014
jest pierwszym, w którym będą stosowane nowe wyżej wymienione zasady.
Jego realizacja rozpocznie się
w grudniu 2014r. i trwać będzie do 31
stycznia 2015 roku. Zgodnie z wytycznymi artykuły spożywcze przekazywane będą tylko w formie paczek
składających się z 5 artykułów (dla 1
osoby - mielonka, mleko, cukier, olej,
makaron)

Osoby zainteresowane
Programem FEAD i spełniające
kryterium dochodowe z pomocy
społecznej proszone są o kontakt
do 19 grudnia 2014r. z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej we
Włodowicach. Tel. 343153049.
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Z poradnika ogrodnika: Zima czy wiosna?

Tegoroczna zima jest dosyć nietypowa i prawdopodobnie będzie powtórzeniem dwóch poprzednich. Dużych,
kilkudziesięciostopniowych mrozów,
takich jakie były kilka czy też kilkanaście lat temu na razie synoptycy nie
zapowiadają. Dodatnie temperatury
w ciągu doby sprzyjają pracom pielęgnacyjnym w ogrodzie.
Stosunkowo wysoka temperatura jak na tę porę roku, dodatnia
w dzień i ujemna nocą może powodować uszkodzenia niektórych roślin.
Przy nadmiernym nagrzewaniu w dzień
i ujemnych temperaturach w nocy
mogą nastąpić uszkodzenia mrozowe.
Kora może odstawać od pnia, zasychać, łuszczyć się, a nawet pękać.
Powstające rany mogą zostać zaatakowane przez grzyby i bakterie chorobotwórcze.
Jedną z podstawowych metod
zapobiegania temu niekorzystnemu
zjawisku jest bielenie. Powinno ono
być wykonane na początku zimy, najlepiej w grudniu i styczniu. Nie jest
błędem malowanie drzew w lutym
i w marcu.
Bielenie pni i grubszych konarów
drzew ma zapobiec mrozowym uszkodzeniom. Wiadomo, że biały kolor
odbija promienie słoneczne. Pokryta
wapnem kora mniej się nagrzewa podczas słonecznych dni. Mniej groźne

będą więc dla niej duże spadki temperatury nocą. Obielenie drzew i krzewów zabezpiecza rośliny przed wiosennym przemarzaniem. Tym bardziej,
że najwięcej szkód mogą narobić przymrozki późnowiosenne.
Bielenie wykonuje się w bardzo
prosty sposób, podobnie jak malowanie. Dość gęsty roztwór należy dokładnie rozprowadzić pędzlem na pniach
i grubych konarach. Można stosować
metodę oprysku wykorzystując do
tego celu opryskiwacz ręczny, plecakowy lub sadowniczy z założoną końcówką do bielenia. W razie zmycia
„wapna” przez deszcz, mgłę czy też
złuszczenia się go warto pomalować
rośliny ponownie. ( Pierwsze malowanie wykonujemy w okresie wczesno
zimowym grudzień – styczeń, drugie
wczesnowiosennym luty – marzec ).
Do bielenia najlepiej używać
świeżo przygotowanego mleka wapiennego. W tym przypadku należy rozpuścić 1 kg wapna palonego w 5 litrach
wody. Roztwór wykonuje się w taki
sposób, aby był stosunkowo gęsty i nie
spływał z kory. Aby roztwór lepiej
się trzymał malowanej powierzchni
można do niego dodać odrobinę kleju
malarskiego, gliny lub farby emulsyjnej.
Można oczywiście „obielić” samą
farbą emulsyjną.

W sklepach ogrodniczych dostępne
są również gotowe środki do bielenia.
Są jednak droższe, niż te wykonane we
własnym zakresie.
Drugim sposobem zabezpieczenia drzew i krzewów przed przemarzaniem jest owijanie pni i grubych
konarów jasnym papierem, szarym
papierem pakowym lub słomą. Można
do tego celu równie zastosować przewiewną jasną geowłókninę.
Absolutnie nie wolno do owijania
roślin stosować folii czy też innych
nieprzepuszczalnych, ciemnych tworzyw. Odniesie to skutek odwrotny od
zamierzonego i spowoduje uszkodzenie roślin.

Grzegorz Dors
Śląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie.
PZDR Zawiercie
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...

Prezentujemy Państwu fotografię mszy świętej polowej odprawianej
w Parkoszowicach w 1914 roku.
Jednocześnie zachęcamy posiadaczy starych fotografii do udostępnienia ich
w celu publikacji. Gwarantujemy zwrot oryginału. Prosimy o kontakt z Redakcją.

UWAGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
W okresie jesienno-zimowym, przedświątecznym wzrasta aktywność oszustów,
którzy podając się za pracownika socjalnego pomocy społecznej próbują „pomóc” osobom starszym
w uzyskaniu zasiłku na zakup węgla, leków, a właściwie okraść.
Oszuści podając się za pracownika socjalnego piszą ze starszą osobą wniosek o zapomogę do gminy,
który nigdy nie dociera do adresata. Rozmawiają o problemach osoby starszej, samotnej, chorej, są zatroskane ich ciężką
sytuacją, a wszystko po to by uśpić ich czujność i okraść z posiadanej gotówki, biżuterii czy innych wartościowych rzeczy.

Aby nie stać się ofiarą oszusta podającego się za pracownika pomocy społecznej – pamiętaj:

•
pracownik socjalny zawsze może okazać się aktualną legitymacją służbową ze zdjęciem,
•
bądź czujny, nie mów o przechowywanych pieniądzach, o swoich planach życiowych czy też o członkach swojej
rodziny do obcych osób, które manipulują rozmową tak by uzyskać najwięcej informacji i wykorzystać starsze osoby.
Policja ostrzega również przed oszustami „na wnuczka”, „na policjanta”.
Apel nasz kierujemy do ludzi młodych, aby informowali swoich rodziców i dziadków, starszych, samotnych sąsiadów
o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość.
Należy porozmawiać ze swoją babcią lub starszą sąsiadką i ostrzec je przed oszustami.
Apel nasz kierujemy do wszystkich, albowiem wszyscy jesteśmy zagrożeni perfidnymi działaniami przestępców, którzy
bezwzględnie wykorzystają każdą okazję, by okraść z posiadanych zasobów.
Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier
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