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Ozdoby wielkanocne
wykonane przez
mieszkankę Rudnik
Panią Bożenę Miśtę.

Palmy Wielkanocne
Niedziela palmowa jest początkiem obchodów związanych ze świętem
Wielkiej Nocy. W całej Polsce święto
to obchodzone jest tłumnie i uroczyście, a z palmami, którym przypisuje
się dobroczynne właściwości, wiążą
się rozliczne zwyczaje. Palma została wprowadzona do liturgii kościelnej
w XI wieku na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.
Tego dnia, wierni uczestniczą we mszy
podczas, której ksiądz święci palmy symbol zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. W Wielką sobotę palmy
są palone, a popiół z nich jest używany w następnym roku, kiedy w środę
popielcową ksiądz znaczy wiernym
głowy popiołem.

Wybrano Sołtysów
i Rady Sołeckie
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Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Włodowic, Rzędkowic, Parkoszowic
i Huciska oraz harcerze ze Stowarzy-

Kolejna
inwestycja
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szenia Przyjaciół Harcerstwa i Skautów
SKAUTING JURAJSKI corocznie przygotowywują palmy wielkanocne.

Z poradnika
ogrodnika:
Nie pal!
Nie zabijaj!
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ogłoszenie

ogłoszenie
Uprzejmie przypominam Mieszkańcom Gminy, że zgodnie z zapisami art. 124 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody, zakazuje się wypalania łąk, pastwisk,
nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Jest to zjawisko niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego.
Wypalanie traw przynosi niepowetowane straty w środowisku przyrodniczym. Wysoka
temperatura powstająca podczas wypalania powoduje nadmierne nagrzewanie się górnych
warstw gleby, z czym wiąże się dezaktywizacja biologiczna. Wiele zwierząt, nie mając
możliwości ucieczki pali się żywcem. Zniszczeniu ulegają tzw. naturalne miodowniki dla
pszczół. Giną owady i ich formy przetrwalnikowe, ptaki, ich gniazda i lęgi, żaby, ślimaki, a także mieszkańcy podziemnych nor: krety, nornice oraz inne zwierzęta. Zniszczenie
fauny i flory powoduje zachwianie tak istotnie w przyrodzie równowagi ekologicznej. Jest
to zjawisko niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Wypalanie traw
przynosi niepowetowane straty w środowisku przyrodniczym. Pożary nieużytków, z uwagi
na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży
pożarnych. Każdy wyjazd jednostek straży pożarnej to spore koszty, które wszyscy pokrywamy solidarnie, bez względu na to, czy zgadzamy się z „ideą” wypalania, czy bezwzględnie walczymy z jej przejawami. Osoby, które nie będą przestrzegały w/w zakazu podlegają
karze przewidzianej w kodeksie karnym.

APELUJĘ WIĘC O ROZSĄDEK I NIE WYPALANIE TRAW!
Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier
W roku 2014 w Powiecie Zawierciańskim największy wzrost interwencji OSP nastąpił w Gminie Włodowice. Łącznie było ich 99, w tym 74 związanych z pożarami, co stanowi wzrost o 112% w stosunku do
roku 2013. Wydatki jakie zostały poniesione, to 32.635,00 zł, w tym OSP Włodowice uczestniczyło w 60
zdarzeniach, których koszt wyniósł 20.460,00 zł.
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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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Wybrano Sołtysów i Rady Sołeckie
na kadencję 2015 - 2019
W miesiącach styczniu i lutym odbyły
się zebrania wiejskie we wszystkich 10
sołectwach naszej gminy, podczas których mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2015 – 2019.
W dwóch sołectwach: Hucisku i Morsku
wybrani zostali nowi sołtysi.
W pozostałych ośmiu funkcję tą
pełnić będą dotychczasowe osoby.
Ponadto wybrano łącznie 50 członków
Rad Sołeckich.
Ogółem frekwencja we wszystkich
sołectwach wyniosła 11,9%.

Pytania do…
Funkcję Sołtysa pełni Pan już 14 lat,
jak na przestrzeni tego okresu zmieniła
się Góra Włodowska wieś?
Wiele, najważniejsze, że wszystkie
zmiany są korzystne, dręczył mnie wizerunek terenu przy zbiorniku wodnym.
To teren w centrum sołectwa. Teraz
po wykonaniu zagospodarowania tego
terenu, jest to nasza wizytówka. Teren
jest ogrodzony, jest plac zabaw, altana,
ławki. Obecnie jest też wykonana częściowa renowacja zbiornika. Postawiono dwie wiaty przystankowe i będzie
jeszcze jedna. Bardzo ważną a zarazem
kosztowną inwestycją była budowa 7
lamp oświetleniowych przy ul. Myszkowskiej. W Planie Zagospodarowania
Przestrzennego uwzględnione zostały

Futsall
W 2014 roku przy OSP Rzędkowice utworzono drużynę sportową piłki
nożnej. Drużyna uczestniczyła w rozgrywkach Zawierciańskiej Ligii Futsalu
w sezonie 2014/2015.
Od lewej: Opiekun drużyny Stanisław Ibek, Łukasz Orman, Kamil
Wydrych, Konrad Ibek, Patryk Piwek,
Emil Grabowski, Kamil Szczechla, Bartłomiej Janoska, Mateusz Wydrych.

Frekwencja zebrań wiejskich
w poszczególnych sołectwach:
1.      Góra Włodowska – kolonia
2.      Góra Włodowska – wieś
3.      Włodowice
4.      Rudniki
5.      Skałka – Kopaniny
6.      Morsko
7.      Parkoszowice
8.      Rzędkowice
9.      Hucisko
10. Zdów

14,75%
12,67%
6,00%
8,50%
17,52%
13,69%
21,59%
10,77%
20,14%
19,53%

W kadencji 2015 – 2019
władzę w poszczególnych sołectwach będą sprawować:
Monika Grela
Sławomir Łyszczarz
Wiesława Janikowska
Józef Pleban
Wojciech Kazanecki
Dagmara Derdoń - Wicepolska
Maria Kwiatkowska
Włodzimierz Powązka
Stanisław Mus
Jolanta Danek

Sołtysa Sołectwa Góra Włodowska - wieś

Sławomira Łyszczarza

działki budowlane, są to pięknie położone działki, staramy się teraz o drogę do
nich. Drogi gminne są na bieżąco utwardzane i remontowane.

Jakie są jeszcze oczekiwania?
Potrzebne inwestycje to budowa chodnika przy ul. Myszkowskiej oraz wymiana
nawierzchni asfaltowej, ale to inwestycje
należące do Powiatu. Marzy nam się siłownia pod chmurką przy zbiorniku wodnym.
Czy to, że mieszkańcy aktywnie
uczestniczą w sprawach swojego sołectwa ma na Pana wpływ?
Tak, mobilizuje mnie to do działania. Wiele jest już zrobione i wygląd
miejscowości bardzo nas cieszy. Ważne
jest też to, że możemy teraz łączyć
środki z Funduszu Sołeckiego z Górą
Włodowską kolonią - właśnie kończymy
remont garaży OSP. Planuję, że w obecnej kadencji uda się wymienić wodociąg
i położyć asfalt na ul. Poprzecznej.
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Kolejna inwestycja
Gmina przystąpiła do działań mających na celu stworzenie warunków do
rozwoju sportu i wypoczynku przy osiedlu Skarpa we Włodowicach. W ramach
ogłoszonego przez LGD „Perła Jury” konkursu, Gmina opracowała dokumentację
aplikacyjną i złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu. W wyniku pozytywnej weryfikacji zadania, w lutym
2015r. Gmina zawarła z Samorządem
Województwa Śląskiego umowę przyznania pomocy na operację pn. „Zagospodarowanie terenu służące rekreacji
przy osiedlu „Skarpa” we Włodowicach”,
w ramach osi 4 „Leader” działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie działania „Odnowa i rozwój
wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
według której szacunkowa całkowita
wartość zadania wynosi: 97 910,04 zł,
natomiast wielkość dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej to: 63 686 zł.

Zakres zadania obejmuje, m.in.
prace polegające na: remoncie boiska
trawiastego – wyrównanie terenu,
wymianie ogrodzenia na panelowe
wraz z piłkochwytami, budowie placu

zabaw i siłowni plenerowej (3 urządzenia zabawowe, 3 urządzenia siłowni
zewnętrznej) wraz z małą architekturą,
ogrodzeniu placu zabaw, budowie chodnika (wzdłuż boiska).

Dobra woda dla naszych mieszkańców
W dniu 27.11.2014 r. został wyłoniony wykonawca studni wierconej
SPa-1 w Parkoszowicach. Wykonawcą tym została firma watersWORLD
Andrzej Kozioł z siedzibą w Zawierciu
z ceną oferty 147 600 zł. brutto. W dniu
04.12.2014 r. została podpisana z tą firmą
umowa z terminem wykonania odwiertu
wraz z niezbędną dokumentacją hydrogeologiczną i pozwoleniem wodnoprawnym, który ustalony został na dzień
30.06.2015 r. Wykonawca robót wiertniczych „Geofizyka Toruń” S.A. zgodnie z przepisami prawa sporządził plan
ruchu, który w dniu 16.01.2015 r. wraz
z opinią Wójta Gminy Włodowice został
przekazany do zatwierdzenia Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Katowicach. Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach pismem KAT.0234.18.2015, l.dz.
2964/02/2015/Ru z dnia 3 lutego 2015
r. zatwierdził plan ruchu na wykonanie
studni wierconej SPa-1 w Parkoszowicach. W dniu 4.02.2015 r. Komunalny
Zakład Budżetowy we Włodowicach na
14 dni przed rozpoczęciem robót wiert-

niczych powiadomił Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach,
Starostę Zawierciańskiego oraz z Wójta
Gminy Włodowice o przystąpieniu do
robót. Wykonawca przystąpił do prac
wiertniczych w dniu 01.03.2015 r. Po
wykonaniu studni zlecimy opracowanie
dokumentacji technicznej na wykona-

nie zasilania w energię elektryczną,
obudowy studni wraz z wyposażeniem
w niezbędne urządzenia i jej połączenie do istniejącej w odległości ok. 100
m sieci wodociągowej w Parkoszowicach przy ul. Morskiej. Szacowany koszt
inwestycji to ok. 800 000 zł i jest przewidziany w budżecie gminy na 2015 rok.
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Dzień Sołtysa
Dzień 11 marca obchodzony jest
jako Dzień Sołtysa. W tym też dniu
w Urzędzie Gminy Włodowice zorganizowano uroczystość dla podkreślenia
dorobku i zasług sołtysów dla rozwoju gminy Włodowice. W wydarzeniu
zechcieli wziąć udział wszyscy obecni
Sołtysi z sołectw naszej gminy, Radni
Rady Gminy oraz Członek Zarządu
Powiatu Zawierciańskiego Cezary Barczyk. Podczas spotkania szczególnie
uhonorowano byłych Sołtysów sołectwa Morska Pana Alojzego Leśniaka
oraz sołectwa Huciska Pana Antoniego
Korpysia. W uznaniu ich zasług Wójt
wręczył podziękowania, a Pan Cezary
Barczyk w imieniu Starosty Zawierciańskiego wręczył naszym sołtysom
listy gratulacyjne. Wójt Gminy odczytał List Gratulacyjny od Wicemarszałka Woj. Śląskiego Stanisława Dąbrowy.
W miłej atmosferze życzeń i wspomnień oraz dalszych planów w służbie
naszej Małej Ojczyźnie upłynęła dalsza
część spotkania.

Od lewej: Wójt Gminy Włodowice Adam B. Szmukier, Sołtysi: Wojciech Kazanecki (Skałka – Kopaniny), Stanisław Mus (Hucisko), Sławomir Łyszczarz (Góra Włodowska – wieś), Włodzimierz Powązka (Rzędkowice), Cezary Barczyk (Członek Zarządu
Starostwa Powiatowego w Zawierciu), Wiesława Janikowska (Włodowice), Jolanta
Danek (Zdów), Maria Kwiatkowska (Parkoszowice), Monika Grela (Góra Włodowska
kolonia), Dagmara Derdoń – Wicepolska (Morsko), Józef Pleban (Rudniki), Alojzy
Leśniak oraz Antoni Korpyś.

Nowy narybek w OSP Rudniki

Podczas zebrania sprawozdawczego OSP Rudniki miało miejsce bardzo
sympatyczne wydarzenie. W porządku
zebrania znalazło się bowiem uroczyste ślubowanie i pasowanie na strażaka
chłopców pasjonujących się pożarnictwem. Młodzi adepci od dawna podglądali codzienną służbę strażaków,
szkolenia, zawody, pracę, organizacje przeróżnych uroczystości. Zawsze
stojąc z boku marzyli aby zostać prawdziwymi strażakami. Sytuacja taka stała
się możliwa w niedzielne popołudnie 22
lutego. Zgodnie ze strażackim ceremo-

niałem kandydaci złożyli uroczyste ślubowanie a następnie nawiązując do tradycji rycerskich uderzeniem bojowego
toporka w lewe ramię zostali pasowani
na strażaków. Ślubowano w obecności
wszystkich strażaków i gości zebrania.
Nowymi druhami zostali Bartosz Marzec,
Szymon Mędrek, Mateusz Rok, Wiktor

Szymocha oraz Kamil Wnuk. Ceremonię przeprowadził Prezes Gminny Adam
Szmukier, w asyście Prezesa OSP Rudniki
Grzegorza Maciążka. Natomiast legitymacje członkowskie wręczył Naczelnik
OSP Rudniki Rafał Piotrowski. Ambitnej
młodzieży życzymy samych sukcesów
w szeregach strażackich.
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Podsumowanie K2
Podsumowania cyklu rajdów Nordic
Walking: „4 kobiety na K2”.
Dwa rajdy z cyklu „4 Kobiety na K2”
odbyły się na terenie naszej Gminy. 25
stycznia br. do Morska przybyło około
100 pasjonatów Nordic Walking. Podczas rajdu każdy z uczestników mógł
znaleźć coś dla siebie, bez względu na
wiek, formę i doświadczenie, a zimowa
aura dostarczyła dodatkowych atrakcji
oraz wyzwań. Rajd otworzył Wójt Gminy
Włodowice Adam Szmukier, a Pan Michał
Zarębski udzielił fachowej wiedzy.
Wśród uczestników nie zabrakło ambitnych grup: harcerzy ze Stowarzyszenia
Przyjaciół Harcerstwa i Skautów Skauting Jurajski, Biegaj Razem z Nami, Jest
Lepiej, Dąbrowa Nordic Team, Silesia
Nordic Team i Grupa Jura’Pl. Następnie
8 marca w Dzień Kobiet w Rzędkowicach
odbył się czwarty rajd z cyklu „4 Kobiety na K2”, zamykający sezon zimowych
dokonań. Bazę rajdu stanowiło pole
namiotowe a trasa przebiegała wzdłuż
najpiękniejszych ostańców z kulminacją

Autorka Zdjęć: Pani Magdalena Tarach-Haładyń.

na Górze Zborów. W całym cyklu rajdów
zimowych uczestniczyło ok. 380 osób
z całej południowej Polski. Uczestnicy
to osoby właściwie w każdym wieku,
począwszy od najmłodszych 8-latków
po seniorów liczących niemal 80 lat.
Każdą z tras zaplanowano tak, aby
łączyła w sobie atrakcje turystyczne a także stanowiła wyzwanie pod

kątem trudności i zawierała spektakularne zdobycia. Po dokonaniu podsumowania, wyłoniono grono Wielkich
Zdobywców – 15 uczestników wszystkich rajdów, którym wręczono pamiątkowe trofea. Były także konkursy
z nagrodami i dekoracje najmłodszych.
Pomysłodawcami i organizatorami
imprezy byli Tatiana i Rafał Galińscy.

W grodzie Kraka z „Szansą na Sukces”
3 marca we wtorek odbyła się
wycieczka edukacyjna do Krakowa w ramach projektu „Szansa na
sukces”. Wzięło w niej udział 40
uczestników grupy projektowej biorących udział w zajęciach wspierających proces dydaktyczny wraz
z opiekunami. Celem wycieczki było
zwiedzanie Krakowa jego zabytków,
a mianowicie Rynku Głównego, Barbakanu, Sukiennic, Kościoła Mariackiego, Katedry Wawelskiej, Komnat
Królewskich na Wawelu. Szczególnym
zainteresowaniem cieszył się spektakl
w Teatrze Współczesnym oraz warsztaty teatralne z aktorami tegoż teatru.
„Zemsta” Aleksandra hrabiego Fredry
to mistrzowska komedia bawiąca do
łez całe pokolenia. Nowa sceniczna
adaptacja, którą oglądała młodzież
Gimnazjum im. Wł. Kowala we Włodowicach, odświeża aktualność tekstu,
pozwala odkryć jego współczesny
wydźwięk.

Pomimo kapryśnej, marcowej
aury dopisywały humory więc młodzież pełna wrażeń, trochę zmęczona
ale zadowolona wróciła do domu.
Przed uczestnikami projektu jeszcze dwa takie wyjazdy, a mianowicie
do Tarnowskich Gór i Wrocławia. Obok
zajęć wspierających proces eduka-

cyjny uczestnicy projektu korzystają
z zajęć „Treningu z metod efektywnego uczenia się”, doradztwa edukacyjno – zawodowego, warsztatów psychologiczno-pedagogicznych oraz zajęć
komputerowych w ramach zadania
„Kompetencje kluczowe – ICT przydatne na regionalnym rynku pracy”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Ferie w Rudnikach
Podczas ferii w Terenowej Świetlicy
Środowiskowej w Rudnikach odbywały się zajęcia, w których uczestniczyły
dzieci i młodzież z terenu Rudnik. Młodsze dzieci szczególnie upodobały sobie
zajęcia plastyczne w trakcie, których
rozwijały umiejętności artystyczne,
kształtowały również swą wyobraźnię twórczą, a wykonane przez siebie
prace, mogły zabrać do domu.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły
się również zajęcia teatralne połączone
z konkursem w Bibliotece. Podczas nich
odbyły się ćwiczenia, uczące interpretacji czytanych tekstów, wykorzystania
ogólnie dostępnych przedmiotów w inscenizacji, a także próby montowania własnych scenek teatralnych. Nie brakowało
również chętnych do gier planszowych.
Gry edukacyjne, które zaproponowano uczestnikom, rozwijały wyobraźnię,
spostrzegawczość, kreatywność, a wśród
młodszych dzieci wyraźnie utrwalały umiejętność poprawnego liczenia.
Zajęcia sportowe, w tym turnieje gry
w piłkarzyki i cymbergaja, spotkały się
z dużym zainteresowaniem starszej
młodzieży, choć nie brakowało również
zawodników w młodszej grupie wiekowej. Turnieje kształtowały zdolność
zdrowej, sportowej rywalizacji.

Na świetlicy odbyły się także zajęcia , gdzie dzieci od początku do końca
poznawały proces pieczenia ciasteczek,
co zakończyło się słodką degustacją
gotowych wyrobów.
W organizowaniu imprezy w Rudnikach wzięli także udział uczniowie klas
pierwszych II LO im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu: Agata Dąbrowska,
Ewelina Rojewska, Katarzyna Mazur,
Michał Biały oraz Jakub Mera. „Kindersztuba, czyli dżentelmeni od kołyski”,
bo taką nazwę nosi projekt realizowany przez nich w propagowaniu kultury
osobistej wśród dzieci poprzez wspólną
zabawę. Na zajęciach dzieci utrwalały
zasady dobrego wychowania, poznały

Słodkie, kreatywne
i z kindersztubą.

trudne techniki wiązania krawata i eleganckiego nakrywania do stołu. Czas na
świetlicy minął bardzo szybko i wesoło,
umilając dzieciom i młodzieży wolny
czas podczas ferii.
Dzieciom i młodzieży korzystającym z oferty Gminnego Ośrodka Kultury
i Świetlicy Środowiskowej we Włodowicach pozostaną miłe wspomnienia.
Podczas ferii każdy mógł wziąć udział
w swoich ulubionych zajęciach, spróbować czegoś innego, a także odkrywać w sobie nowe talenty. Podczas ferii
dzieci miały możliwość uczestnictwa
w zajęciach: sportowych, zręcznościowych, świetlicowych, plastycznych,
manualnych, komputerowych itp.

Projekt edukacyjny w Gminie Włodowice
„Misja Przyroda - Zielone Szkoły
w Parkach Narodowych”
Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego we Włodowicach zakwalifikowała się do projektu edukacji ekologicznej „Misja Przyroda - Zielone Szkoły
w Parkach Narodowych”, który korzysta
z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG.
Celem projektu jest budowanie
wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko
przyrodnicze własnego regionu i Polski
oraz akceptacji dla terenów chronionych: parki narodowe (PN) i obszary

Natura 2000 (N2000). Dzięki udziałowi
w projekcie uczniowie poznają bogactwo gatunkowe otaczającego ich środowiska przyrodniczego i praktyczne
znaczenie pojęcia różnorodności biologicznej.
Realizacja zajęć odbywa się
w trzech etapach. Etap I będzie realizowany bezpośrednio przed wyjazdem
do parku narodowego. W ramach tego
etapu uczniowie dowiedzą się o celach
projektu, jego założeniach edukacyjnych, a także zostaną wprowadzeni
w fabułę projektu. Ich zadaniem będzie

natomiast przygotowanie informacji
o parku narodowym, do którego udadzą
się na zajęcia edukacyjne. Drugi etap
to zajęcia edukacyjne w parku narodowym, realizowane w formule tzw. zielonej szkoły. Etap III, stanowiący kontynuację I i II etapu, będzie odbywał się
w formie zajęć pozalekcyjnych w miejscu zamieszkania uczniów lub najbliższej okolicy szkoły.
W jego ramach przewiduje się realizację projektów edukacyjnych oraz
ogólnopolski konkurs prac projektowych, zgodnie z fabułą projektu.
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W tej rubryce prezentujemy ciekawe
osobowości z naszej gminy.

Jurajska Łąka
Jurajska łąka pełna kwiecia
Zapachów wiosny jak narkotyk
Faluje z wiatrem i zachwyca
Kolorami swej urody.
Stado motyli tu panuje
Nad kwieciem żwawo i radośnie
Zapachem ściąga to co żyje
To przecież cud rzec można najprościej.
Piękne melodie grają świerszcze
W cieniu jaszczurka wypłoszona
Przebiega szybko w inne miejsce
Zapachem kwiecia odurzona.

Dzisiaj prezentujemy
naszym czytelnikom postać

Stefana Augusta,

mieszkańca Huciska
Pan Stefan urodził się
w Kromołowie, pięćdziesiąt lat
mieszkał w Sosnowcu i Dąbrowie
Górniczej. Jest absolwentem
Śląskiej Akademii Medycznej.
Ponad 40 lat pracował
jako kardiolog w Sosnowcu
i Dąbrowie Górniczej oraz jako
lekarz orzecznik w Sosnowcu
i Zawierciu. Brał udział
w największych górniczych
akcjach ratowniczych.
Za wzorową pracę w służbie
zdrowia był wielokrotnie
odznaczany, między innymi
Złotym Krzyżem Zasługi.
Zachęcony przez przyjaciela
Jana Krzysztofczyka, rozpoczął
działalność literacką. Jest
autorem książek: „ Swawolne
i poważne słowa traktowanie”,
„ Czas przeszły nieprosty”,
„Miłość fraszki i porażki”
oraz współautorem zbioru
o profesorach Śląskiej Akademii
Medycznej „Kwiatki Lekarskie”.
Jest członkiem Unii Polskich
Pisarzy Lekarzy. Działa w Komisji
Kultury Śląskiej Izby Lekarskiej.

Sylwia Surowiec: Zawsze interesował się Pan medycyną? Dlaczego akurat
kardiologia?
Stefan August: Na drodze eliminacji,
miałem dwie możliwości sport lub medycyna. Biegałem (zająłem IV miejsce na Śląsku
w Juniorach), grałem w III Lidze w siatkówkę. Jednak zwyciężyła medycyna, a kardiologia była dla mnie najciekawsza.
S.S.: Mieszka Pan w Hucisku …
S.A.: Długo, 20 lat.
S.S.: Czemu akurat Hucisko?
S.A.: Urodziłem się w Kromołowie, gdzie mieszkali moi dziadkowie.
Do Kromołowa przyjeżdżałem na wakacje. Zawsze lubiłem Jurę, całą rodziną
wędrowaliśmy po tych pięknych terenach. Miałem kiedyś działkę i dom, było
to koło Sielpii. 8 marca okradziono mnie,
a dom spalono (był zbudowany z drewna).
Po części to zdarzenie wpłynęło na to,
gdzie teraz mieszkam, jednak to, że
wybudowaliśmy z żoną dom w Hucisku,
to zasługa właśnie mojej żony. Bardzo
jej się spodobało to miejsce.
S.S.: Pana przyjaciel Jan Krzysztofczyk zachęcił Pana do pisania. Co było
pierwsze wiersze czy fraszki?
S.A.: Znaliśmy się bardzo długo.
Pisać zacząłem około 20 lat temu.
Wcześniej nie miałem po prostu czasu.
Wszystko się zaczęło i wiersze i fraszki
i fotografia. Uczestniczyłem w spotka-

I tylko sosny maszerują
Na środek łąki bardzo groźnie
I swoje dzieci tu musztrują
I też są piękne i dorodne.
Na końcu łąki niedaleko
Wiatr na topolach gra rapsodię
Tak piękną, czystą, kolorową
Radosną jakby była tylko dla mnie.
Tu zadrży smutno dziki bratek
Kolorem tęczy się wychyli
Oprze się na nim znów bławatek
Z uśmiechem słońca się przymili.
I tylko idzie żuk niezdarnie
Łodygi kwiatów sam rozchyla
I tak narzeka na los marny
Czy to bez kwiatów będzie jedna chwila.
Broni sie jeszcze Jurajska łąka
Choć przez nią tabun sosen mknie
Drżą kwiaty, chyba czeka ich rozłąka
Ptaki już śpiewają w oddali gdzieś.
Ostańce stoją, a na nich czuby
Sosen, buków i innych drzew
Wchodzą w szczeliny, by Jurę zburzyć
I tak ją niszczą w każdy dzień.

niach literackich w Zawierciu, Krakowie, Kielcach, Katowicach, Zakopanem
i Dąbrowie Górniczej. Przez 10 lat moje
wiersze zamieszczano w kwartalniku
„Kromołów wczoraj i dziś”, a w „Nowym
Zagłębiu” drukowano opowiadania.
Napisałem dwie piosenki, które były
wykonywane publicznie – „Odrzuco-
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ne oświadczyny” zaśpiewała solistka
Opery Bytomskiej. Wydałem trzy książki. Cieszę się, bo cały nakład się „rozszedł”, część zakupiła Śląska Izba Lekarska, a część Urząd Miasta w Dąbrowie
Górniczej. Uważam, że życie nie jest
nudne. Najważniejsze jest, żeby znaleźć coś o czym warto mówić.
S.S.: Ulubiony wiersz?
S.A.: Wiersze o Jurze – „Jurajska
łąka”, „Jura”, „Jurajskie Tango”.
S.S.: Fotografia to kolejna Pana
pasja. Co najczęściej Pan fotografuje?

S.A.: Nie mam ulubionego tematu.
Bardzo lubię las i twarze ludzi, z których można coś wyczytać. Dwukrotnie
otrzymałem I Nagrodę za zdjęcia Jurajskie i wyróżnienia za Żydów w Lelowie. Miałem sporo wystaw swoich prac
w Dąbrowie Górniczej. W Dąbrowie
Górniczej, w tym roku otrzymałem
wyróżnienie „Człowiek z Pasją”.
S.S.: Najbliższe plany?
S.A.: Obecnie mam przygotowane
do druku 100 stron wierszy i 36 stron
fraszek. Szukam wydawców, w dzisiejszych czasach jest to trudne zadanie.

S.S.: Co jest dla Pana najważniejsze?
S.A.: To co dla mnie najważniejsze,
mówi moja fraszka: „Lojalność, Dobroć,
Prostota – Ważniejsze od Złota”.
S.S.: Znajduje Pan również czas
i zachęca innych do aktywności.
S.A.: Są osoby, które poszły
w moje ślady. Mam prawie 80 lat
i jestem aktywny fizycznie - trzeba
się ruszać, bo inaczej zanika nasza
sprawność.
S.S.: Dziękuje za spotkanie. Życzę
zdrowia i spełnienia realizacji planów.

Wspaniały Jubileusz
W 105. Urodziny Pani Marianny
Nawrot, 30 stycznia br. z wizytą przybyli Członek Zarządu Powiatu Cezary
Barczyk i Wójt Gminy Włodowice Adam
Szmukier. Życzenia, kwiaty i listy gratulacyjne w imieniu Jubilatki przyjął
syn Adam, który już od kilku lat z wiel-

kim poświęceniem i troską opiekuje
się mamą. Pani Marianna Nawrot jest
najstarszą osobą, nie tylko na naszym
terenie, ale i w całym Powiecie Zawierciańskim. List gratulacyjny dla zacnej
Jubilatki przesłał również Wojewoda
Śląski Piotr Litwa.

Serdecznych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych,

Radosnych chwil spędzonych w gronie rodzinnym
i wśród przyjaciół,
z dala od codziennej krzątaniny i problemów.
Niech wielkanocnemu świętowaniu towarzyszą chwile wytchnienia
przepełnione radością, nadzieją i optymizmem
życzą
Przewodniczący Rady Gminy Włodowice

Alojzy Leśniak

Wójt Gminy Włodowice

Adam B. Szmukier
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Akcja Zima 2014 / 2015
Tegoroczna zima nie była tak
sroga jak w poprzednich latach,
jednak na zimowe utrzymanie dróg,
ulic i chodników wydano już do tej
pory z budżetu gminy kwotę blisko 26
tyś. zł. Oprócz zwalczania skutków
zimy przez wyłonionego w drodze
przetargu wykonawcę, szereg prac
związanych z odśnieżaniem wykonywano przy użyciu gminnego ciągnika, którym przez cały okres zimowy

odśnieżano wszystkie gminne parkingi, place, zajazdy oraz miejscowości
na terenie naszej gminy. Wykorzystano ok. 50 ton piasku oraz 4 tony
soli. Dla porównania w sezonie 2013 /
2014r. odśnieżanie kosztowało gminę
blisko 21 tyś zł.
Trzeba się także liczyć z tym,
że niekorzystne warunki na drogach
mogą nas jeszcze zaskoczyć, pomimo
kończącej się już kalendarzowej zimy.

Od 1 marca br. NOWY DOWÓD OSOBISTY
Nowy dowód osobisty zawiera:
nazwisko, imię (imiona), nazwisko
rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy
(fotografia do nowego dowodu taka
sama jak do paszportu), numer PESEL
obywatelstwo, seria i numer dowodu
osobistego, datę wydania, datę ważności, oznaczenie organu wydającego
dowód osobisty.
Dowody osobiste posiadają odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające ich kopiowanie.
Nowy dowód nie zawiera: adresu

zameldowania, koloru oczu, wzrostu
i podpisu posiadacza.
Wniosek o wydanie dowodu można
złożyć w dowolnej gminie.

Nie musisz wymieniać
dowodu na nowy.
Dotychczasowe dowody
zachowuję ważność do upływu
terminu w nich określonego.

Opłaty za odpady komunalne!
Od stycznia 2015 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 7/II/2014 z dnia 15 grudnia 2014r. Opłaty
za odpady kształtują się następująco:
1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość w zabudowie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
a) gospodarstwo domowe – 1 os. - 9,60 zł /miesiąc
b) gospodarstwo domowe – 2 os. - 19,10 zł /miesiąc
c) gospodarstwo domowe – 3 - 4 os. - 28,60 zł /miesiąc
d) gospodarstwo domowe – 5 - 7 os. - 39,20 zł /miesiąc
e) gospodarstwo domowe – 8 os. i więcej - 53,00 zł /miesiąc
2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość zabudowaną budynkami wielorodzinnymi:
a) 7,50 zł/ miesiąc od jednego mieszkańca.
b) 5,30 zł/ miesiąc od jednego mieszkańca, za każdą osobę, powyżej czterech osób.
		
Wysokie ceny na wysypisku oraz zadania ustawowe, wszystko to wpłynęło na wyższą opłatę za odpady komunalne.
Warto wspomnieć, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od maja
tego roku ruszy egzekucja administracyjna należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, która prowadzona będzie przez Urząd Skarbowy w Zawierciu.
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Z poradnika ogrodnika: Nie pal! Nie zabijaj!

Wypalanie traw jest złą, ale niestety funkcjonującą jeszcze w społeczeństwie tradycją, nie mającą nic
wspólnego z prawidłowym, świadomym gospodarowaniem.
Dla przyrody zwyczaj ten to katastrofa ekologiczna. W ogniu giną rośliny, a w szczególności płytko korzeniące
się zioła i trawy. Pozostają rośliny głęboko korzeniące się. Zniszczone zostają
pożyteczne mikroorganizmy rozkładające resztki roślinne i zwierzęce. Łąki,
brzegi rzek, zakrzaczenia i zadrzewienia śródpolne są miejscami życia
ogromnej liczby gatunków zwierząt.
Wraz z płonącą roślinnością giną żaby,
krety, jeże, drobne gryzonie, zające,
ptaki (w tym kuropatwy) i wszelkiego
rodzaju owady. Wśród nich są te pożyteczne jak biedronki, mrówki, pszczoły,
trzmiele. Spopielona warstwa uprawna
na „wypaleniskach” staje się jałowa.
Potrzebuje wielu lat na regenerację by
się odrodzić i wydać wartościowy plon.
Następuje bardzo szybka mineralizacja
próchnicy. W trakcie pożaru powstaje
bardzo groźny dym, w skład którego
wchodzą węglowodory aromatyczne
z bardzo toksycznym benzo-a-pirenem
włącznie.
Wypalone użytki rolne stają się
bardziej narażone na erozję wietrzną
i wodną.
Według L. M. Thompsona (Gleba
i jej żyzność – PWRiL 1978) w 1 gramie
suchej masy gleby pobranej z 15 – to
centymetrowej powierzchniowej warstwie roli żyje średnio: 1 000 000 000
szt. bakterii, 950 000 grzybów, 500
glonów, 70 000 pierwotniaków.

W 1 hektarze warstwy ornej występuje około 4 000 kilogramów bakterii;
ok. 5 000 kilogramów grzybów; żyje
około 1 625 000 różnego rodzaju organizmów zwierzęcych, nie wliczając
ssaków (kretów, myszy, ryjówek, jeży,
zajęcy, lisów ). Może żyć od 20 do 900
kg dżdżownic. Potrafią one przerobić
do 90 ton próchnicy rocznie.

UWAGA !!!

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przypomina rolnikom, że za
wypalanie traw i ścierni grożą, oprócz
kar nakładanych przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Jak podaje w swych publikacjach
Departament Komunikacji Społecznej
ARiMMR „Zakaz wypalania traw jest
jednym z „Wymogów dobrej kultury
rolnej”, których przestrzeganie jest
wymagane m.in. w ramach systemu
dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który
ich nie przestrzega, grozi „zasadniczo” zmniejszenie należnej wysokości
wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. To oznacza, że o tyle mogą
być pomniejszone płatności w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego”.
oraz płatności z tytułu ONW, jeśli
zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał
trawy na którymkolwiek z uprawianych
przez niego gruntów. Wysokość kary
może jednak wzrosnąć, bo ARiMR każdy
przypadek wypalania traw rozpatruje
indywidualnie i może karę zwiększyć
albo zmniejszyć. Zgodnie z zasadami,
nałożona przez ARiMR sankcja, w zależ-

ności od stwierdzonego stopnia winy,
może zostać pomniejszona do 1% jak
i podwyższona do 5% należnych rolnikowi płatności obszarowych za dany rok.
Kary mogą być też jeszcze bardziej
podwyższone, gdy rolnikowi zostanie
np. udowodnione celowe wypalanie
traw, bo wtedy ARiMR może obniżyć
każdy z rodzajów płatności bezpośrednich aż o 20%, a w zupełnie skrajnych
przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja może
pozbawić rolnika całej kwoty płatności
bezpośrednich za dany rok”.
W przypadku stwierdzenia przez
rolnika iż na jego polu nastąpiło podpalenie traw czy też ścierni, powinien
niezwłocznie zgłosić to na piśmie do
kierownika biura powiatowego ARiMR,
oraz Komendanta Gminnego OSP lub
Burmistrza lub Wójta Gminy.

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

Prezentujemy Państwu fotografię przedstawiającą Kościół
wraz z częścią rynku we Włodowicach ( ok. 1915 rok ).
Jednocześnie zachęcamy posiadaczy starych fotografii
do udostępnienia ich w celu publikacji. Gwarantujemy zwrot oryginału.
Prosimy o kontakt z Redakcją.

K O M U N I KAT
Zgodnie z art.56 ustawy z dnia 11.03.2004r - o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt ( tj. Dz. U. z 2014 poz.1539)
przypominamy o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie.
Szczepienia można dokonać u Lekarza Weterynarii w zakładzie weterynaryjnym
lub podczas akcji szczepienia psów jaka będzie prowadzona przez Lekarza Weterynarii
na przełomie kwietnia i maja w poszczególnych sołectwach Naszej Gminy.

12

